
  

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Hornicko-geologická fakulta 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENT RIZIK V PODMÍNKÁCH TĚŽEBNÍ SPOLEČNOSTI  

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:        Bc. Kateřina Košárková DiS. 

Vedoucí diplomové práce:      doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D. 
 

 

Ostrava 2014 



  

 



  

Prohlášení 

 

Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny použité podklady a literaturu. 

Byla jsem seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního 

a § 60 – školní dílo. 

Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 

odst. 3). 

Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové 

práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu o závěrečné 

práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO. 

Souhlasím s tím, že diplomová práce je licencována pod Creative Commons Attribution-

NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie této licence, 

je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, uzavřu 

licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

V Ostravě dne 30.4.2014    Bc. Kateřina Košárková DiS. 

 

 

 

 



  

Poděkování 

 

                  V první řadě bych určitě chtěla poděkovat panu doc. Ing. Michalu Vaňkovi, 

Ph.D., za metodické vedení, zájem, čas a věcné rady a připomínky při zpracování mé 

diplomové práce. Dále patří mé velké díky společnosti THORSSEN, s.r.o., která mi vždy 

ochotně poskytla veškeré informace. A v neposlední řadě mé rodině, která mi byla oporou 

během celého studia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Summary 

 

                  Thesis is based on detection of risk factors in quarry THORSSEN Inc. It 

describes methods and helpful options that could be used to make process of the company 

more effective. Important and main step was to determine these risks. Ishikaw diagram, 

‘What if’ and FMEA analysis were used to define the probability of their occurrence, their 

detectability, importance and their effect on the company itself. After performance of these 

analyses it was found out which risks influence the company significantly and it’s 

unnecessary to deal with them. 

                  In conclusion the results were evaluated and precautions were taken to 

minimize the risks to a tolerable level. 

 

Keywords: risik factors, quarry, methods, probability, detectability 

 

Anotace 

 

                  Diplomová práce je založena na zjištění rizikových faktoru v lomu 

THORSSEN, s.r.o.. Jsou v ní popsány metody a nástroje pomoci, kterých bude možno 

použít při zefektivnění procesu podniku. Důležitý a hlavní krok bylo určit si daná rizika a 

k tomu byl využit Ishikawův diagram, dále byla použita analýza „What if“, a analýza 

FMEA, pomoci které byla určena pravděpodobnost výskytu, jejich odhalitelnost a jejich 

důležitost, tedy jejich vliv na podnik samotný. Po provedení těchto metod bylo zjištěno, 

která rizika významně ovlivňují podnik a kterými se tedy je nutné zabývat.  

                  Na závěr bylo provedeno vyhodnocení a navržení opatření, díky kterým budou 

rizika snížena pro podnik na snesitelnou úroveň. 

 

Klíčová slova: rizikové faktory, lom, metody, pravděpodobnost, odhalitelnost 
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1. Úvod 

 

                  Jak jsou rizikům denně vystavení lidé, tak jsou rizikům vystaveny i všechny 

podnikatelské subjekty. Podniky jsou ovlivněny vnějšími a vnitřními vlivy, které jim 

mohou přinést při jejich činnosti negativní následky, a následně může dojít k tomu, že 

nebudou schopny dosahovat svých stanovených plánů a cílů. 

                  Veškeré činnosti podniku v sobě skrývají určitou nejistotu, riziko a hrozbu. 

Pokud podnik chce tyto nejistoty řídit, je nutné, aby je identifikoval, analyzoval a následně 

hodnotil. Tímto způsobem zjistí, jakým způsobem je možné nejistoty eliminovat, odstranit 

nebo jim rovnou předcházet. 

                  Pro tuto činnost jsou vhodné určité metody ověřování či zjišťování rizik. Při 

jejich aplikaci je nutné dodržovat určitá pravidla, aby zjištěné výsledky byly co nejvíce 

pravdivé a daly se následně používat při řešení neblahých situací. 

                  Tím nejpodstatnějším úkolem v managementu rizik je především správná a 

včasná identifikace rizika a následné zvolení co nejvhodnější strategie k jeho eliminaci. Na 

podnik však působí spousta změn, kvůli nimž se samozřejmě také mění rizika, která můžou 

ohrozit správný chod podniku. Proto je důležité, aby se průběžné prováděly kontroly. 

Nejsou-li rizika identifikována včas, mohou podniku vzniknout nečekané náklady, škody 

nebo ztráta.  

                  Cílem diplomové práce je analýza rizika ve společnosti THORSSEN, s.r.o. a 

návrh opatření ke snížení či eliminaci případného rizika. Hlavní činností této společnosti je 

těžba kamene a štěrku v Litultovicích nedaleko Opavy. Jedná se o menší kamenolom 

s dlouhou působností na trhu, který se stejně jako každý podnik snaží předcházet vzniku 

jakýchkoli rizik, které by jej mohly ohrozit.  

                  Všechny podniky jsou ohroženy různými typy rizik, např. ekonomickým, 

finančním, podnikatelským či provozním, a ke každému riziku je třeba přistupovat jiným 

způsobem. Je velmi důležité vědět, jak rizika řešit, ale mnohem důležitější je úspěšně jim 

předcházet a odhalit je dříve, než podnik jakkoliv ohrozí, např. způsobí ztrátu, zvýší 

náklady či ohrozí jeho působení na trhu.  
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                  Společnost THORSSEN, s.r.o. není natolik velká, aby měla svého risk 

manažera. Používá ale různé metody a analýzy tak, aby vedoucí pracovníci byli schopni 

zjistit, kdy se společnost může dostat do rizika, a byli schopni včas zasáhnout. Také 

zajišťují, aby byla společnost na takové situace dostatečně připravená a mohla i navzdory 

nim správně fungovat. 

                  Mezi používané metody patří FMEA a analýza „What if“, díky kterým je 

podnik schopen určit, jak velké může nastat ohrožení, a zároveň si stanovit podmínky, jak 

těmto situacím předcházet. Hlavním cílem mé práce je vytvoření reálného řešení rizik 

působících na společnost THORSSEN, s.r.o. pomoci těchto dvou metod a navrhnout 

opatření, která by zamezila tomu, aby byl podnik těmito riziky významně ohrožován. 

Celá práce byla zpracována pro další použití v již zmiňované společnosti, a proto jsou 

veškeré informace, hodnoty a další skutečnosti naprosto pravdivé a byly vyhodnocovány 

za pomoci odborníků a majitelů společnosti. 
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2. Teoretická východiska 

 

                  Všechny lidské činnosti s sebou přinášejí určité nebezpečí. Člověk by měl být 

vždy připravený na to, že výsledky jeho práce nemusejí vždy dopadnout tak, jak zamýšlel.  

Proto byly zavedeny řídící mechanismy, které mají napomáhat ke snížení 

pravděpodobnosti těchto nejistot a výskytu jakýchkoliv rizik. Existuje například norma 

ISO ČSN 31000 [1], která se zabývá právě managementem rizik. V normě jsou podrobně 

popsány procesy managementu rizik a uvádí také principy, jejichž dodržováním bude 

management rizik efektivně pracovat. V této kapitole je popsán management rizik jako 

takový a jsou uvedeny všechny jeho funkce. 

 

2.1. Funkce a činnosti managementu rizik 

 

                  Funkcí managementu rizik je průběžné zjišťování rizika, jeho identifikace a 

rozhodování ve všech fázích životního cyklu podniku. Vyhledává a určuje rizika dříve, než 

začnou negativně působit na společnost.  

                  V rámci managementu rizik se jedná vlastně o přeměnu nejistoty a výsledků 

projektů do rizik, které se dají očekávat a které mohou být popsány a změřeny. Je 

nezbytné, aby se identifikace účastnily všechny složky, které v podniku jakkoliv působí. 

Osoba, jejíž náplní práce je řízení rizik v podniku, je povinna řídit se danými teoriemi, 

metodami a ověřenými postupy řešení krizových situací a využívat další pomůcky, které 

efektivně pomáhají při rozhodování a volbě nejlepší reakce a opatření při řešení určitého 

rizika. 

Práci managementu rizik lze rozdělit do 4 fází, kterými proces zjišťování rizika prochází:  

 identifikace hrozby, 

 zjištění významnosti a velikosti hrozby a jejich zhodnocení, 

 příprava na vytvoření opatření pro snížení hrozby, 

 operační řízení rizika. 
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                  V managementu rizik je velice důležité zjistit faktory určitého rizika. V případě 

včasné identifikace může podnik vytvořit efektivní obranná opatření ke každému 

nebezpečí, které jej mohou zasáhnout. 

                  Management rizik se využívá v různých oblastech, např. ve statistice, 

ekonomice, technických vědách či systémových analýzách. Milan Šebesta [2] ve své knize 

uvádí, že management rizik v rámci organizace řadíme spolu se strategickým 

managementem a operačním managementem do širšího rámce (viz Obr č..1).  

 

Obr. č. 1 Management rizik v rámci organizace[2] 

 

                  Všechny tři složky dohromady tvoří hlavní funkce organizace. Strategický 

management je jakási identifikace poslání organizace, jejích cílů a strategického myšlení a 

jeho prostřednictvím jsou zabezpečovány a vyhodnocovány výsledky. Operační 

management se zabývá aktivitami organizace, které probíhají během celé doby jejího 

působení – jedná se o procesy spojené s výrobky a službami. Úkolem managementu rizik 

je zasahování do výše uvedených aktivit, které přímo ovlivňují dosažení stanovených cílů 

organizace. 

                  Management rizik lze chápat jako proces zabývající skutečností, že budoucí 

jevy nebo události mohou způsobit nepříznivé účinky. Měl by se provádět průběžně a měl 

by být vždy spojen s identifikací a eliminací rizika. Aktivity managementu rizik popisuje 

Obr. č. 2[2], činnosti managementu rizik uvádí Obr. č. 3[2]. 
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Obr.č. 2 Aktivita v managementu rizik během životního cyklu [2] 

 

Obr. č. 3 Schéma činnosti managementu rizik [2] 

                  Všechny činnosti probíhající v rámci managementu rizik musí být souběžné, 

což znamená, že známá rizika je nutné neustále sledovat a nová rizika je nutné 

identifikovat. Tímto procesem chceme docílit toho, že snížením jednoho rizika můžeme 

vytvořit riziko jiné.  
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                  V rámci managementu rizik je také nutné se řídit normou ISO 31000 Risk 

management (Řízení rizik – Principy a směrnice) [1]. ISO 31000 patří mezi mezinárodní 

standardy vydávané Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO. Tato norma obsahuje 

principy a směrnice, jak co nejlépe a správně kontrolovat různé formy rizik. Může být 

používána v každé organizaci bez ohledu na její velikosti, provozované činnosti nebo dané 

odvětví. Používáním této normy může organizace zvýšit své šance na dosažení cílů, zlepšit 

identifikaci hrozeb a mnohem lépe se rozhodnout, jakým způsobem bude rizika zvládat. 

Díky normě je organizace schopna posoudit a porovnat postupy řízení rizik. Norma ISO 

31000 byla vydána v roce 2010 a její aktuální verze má označení ISO 31000:2009. 

 

2.1.1. Identifikace rizika 

 

                   Nezbytné je si uvědomit, co to vlastně samotné riziko je. Význam tohoto slova 

má spoustu definic, jejichž závěrečné interpretace se téměř shodují v tom, že se jedná o 

určitý pocit nejistoty, strachu z neznáma, strachu z následků, které nám mohou přinést 

určitě situace atd.  

                   Spousta autorů, jako je Vladimír Smejkal a Karel Rais [3], Jiří Dvořáček [4], 

Mirek Tichý [5] nebo Michal Korecký s Václavem Trkovským [6], ve svých knihách 

uvádějí, že riziko je určitá pravděpodobnost, že dojde k nějaké ztrátě, poškození, nevýhodě 

nebo zničení. Je spojeno s nejistotou a lze ho rozdělit na pravděpodobnost a dopad. 

Dopadem může být zvýšení nákladů, opoždění při realizaci určitých plánů atd.  

                  Riziko není obtížné změřit nebo objektivně určit. Je nutné, aby bylo vždy 

vyjádřeno jasně, a díky tomu je možné zjistit veškeré podmínky a skutečnosti, které jej 

přivodily, a co nejlépe je pochopit. Může k němu dojít nejen lidským nebo technickým 

selháním, ale také špatnou kvalifikací, nezkušeností či neopatrností pracovníků nebo 

mohou mít ekonomický či politický charakter. 
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2.1.2. Druhy podnikatelských rizik 

 

                  V rámci podnikatelské činnosti působí mnoho různých rizik a na každý typ 

podniku mohou působit jiná. Rizika rozdělujeme podle příčiny, které je vyvolaly, a to na 

vnější příčiny, které nejsou závislé na činnosti podniku, a vnitřní příčiny, které na činnosti 

závislé jsou. Tyto rizika mohou vyvolávat kombinaci rizik, a to potom může vést 

k neschopnosti podniku přizpůsobit se. 

                  Identifikací rizika lze chápat jejich vyhledání a určení, a to dříve, než se stanou 

pro podnik hrozbou. Tento proces je nutno vykonávat průběžně a velmi důkladně. Při 

identifikaci je třeba se řídit určitými systematickými postupy. Je velmi důležité, aby bylo 

riziko identifikováno přesně a včas, aby byly rozpoznány veškeré hrozby, které podnik 

ohrožují, a nebylo nic podceněno. Z malého rizika se pro podnik může stát velká hrozba. 

Pro identifikaci rizik je nutné znát strategické a provozní cíle podniku, protože právě při 

jejich naplňování riziko vzniká. 

Součástí identifikace rizika a jejich popisu je: 

 identifikace toho, co se může stát, kdy a kde, 

 identifikace toho, proč a jak se to může stát, 

 identifikace zdrojů neboli příčin rizika, 

 identifikace dopadů rizika, 

 identifikace kontrolních mechanismů nastavených proti riziku. 

 

2.1.2.1. Ekonomická a finanční rizika 

 

                  Tyto dva typy rizika jsou nejvýznamnější a ovlivňují především ekonomické 

výsledky, hospodaření a ekonomiku podniku. Projevují se např. ve chvíli, kdy dochází 

k nevhodnému finančnímu řízení podniku. Je nezbytné se věnovat především jejich 

prevenci.  

                  Makroekonomický vývoj a s ním spojená rizika jsou ovlivňovány děním na 

finančních trzích a ekonomickou situací. Ovlivňují potřeby, pozici podniku na trhu, jejich 
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představy a očekávání a také to, jak se ekonomika bude v budoucnu vyvíjet. To přináší 

změny v rámci pohledu na úspěch jednotlivých firem a odvětví, změny cen aktiv, se 

kterými se na těchto trzích obchoduje, změny úrokových sazeb a změny v likviditě. 

 

2.1.2.2. Organizační rizika 

 

                  Do této skupiny rizik řadíme veškeré hrozby, které jsou spjaty s dodržováním 

plánů, cílů a jejich časovým naplněním. Dále jsou zaměřeny na pravomoci a odpovědnost 

v podniku.  V rámci organizačních rizik se tedy zabýváme těmi riziky, která ohrožují 

naplnění podnikatelských cílů a plánů bez ohledu na to, v jaké životní fázi nebo cyklu se 

podnik zrovna nachází.  

                  Nejvíce je podnik ohrožen ve fázi svých začátků, tedy právě v době, kdy se 

snaží na trhu uplatnit. Je nezbytné, aby případné odchylky byly odhaleny co nejdříve a 

vedení podniku se začalo ubírat jiným směrem k zajištění naplnění cílů a plánu ve 

stanoveném čase.    

  

2.1.2.3. Tržní rizika 

 

                  Jsou to rizika spojená s úspěchem podniku na trhu. Řadíme zde např. poptávku, 

konkurenci, prodejní riziko či preference spotřebitele. Na dění na trhu má také nemalý vliv 

politický vývoj v dané oblasti, hospodářská politika uplatňovaná jednotlivými vládami 

nebo měnová politika centrálních bank.  

                  I kvalita infrastruktury v jednotlivých zemích a oblastech, kde podniky působí, 

zvyšuje či snižuje vyhlídky na hospodářský růst a tím ovlivňuje ekonomickou situaci 

firem. Technická infrastruktura naopak přímo ovlivňuje fungování místních finančních 

trhů.  Vývoj ve všech těchto oblastech má velký vliv na důvěru investorů. Ztratí-li podnik 

důvěru, může se to projevit prudkými změnami objemu i směru toku kapitálu mezi 

jednotlivými trhy, oblastmi či regiony, což může mít výrazný vliv na vývoj cen aktiv na 

těchto trzích. 
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2.1.2.4. Legislativní rizika 

 

                  Legislativní rizika jsou z velké části vyvolána hospodářskou a legislativní 

politikou vlády.  Zahrnují např. změny daňových zákonů, zákony na ochranu životního 

prostředí, protimonopolní zákony či zákony ochrany snižování domácího trhu. 

                  Jsou to tedy rizika, která se týkají změn v legislativě z pohledu podnikatele. 

Patří zde změny zákonů, norem, vyhlášek a jejich důsledky pro podnik. Podnik je povinen 

si hlídat změny v legislativě a řídit se jimi. Příkladem je rok 2014, kdy byl změněn 

občanský zákoník [7] a podnik je povinen podrobit své chování změnám, které jsou v něm 

obsaženy. Podnik musí sledovat změny ve vyhláškách obce, v níž působí – i ty jej mohou 

výrazně omezit. Dalšími zákony, kterými se podnik musí řídit, jsou například zákon č. 

513/91 Sb. Obchodní zákoník [8], dále také zákon č. 455/91 Sb. Živnostenský zákon [9] 

nebo zákon č. 526/90 Sb. o cenách [10]. 

                  Existují také mezinárodní normy ISO [1], které představují vysoký standard 

v rámci řízení firem, bezpečnosti, jakosti, ochrany zdraví pracovníků či ochrany životního 

prostředí. V oblasti managementu rizik působí norma ISO 31000, jejíž přesný název je 

Management rizik – Principy a směrnice. 

 

2.1.2.5. Podnikatelská rizika 

  

                  Do této oblasti spadají veškerá rizika, která mohou jakýmkoliv způsobem 

ovlivnit podnikání a působí na rozhodování podnikatele či manažera. Podnikatelské riziko 

je možno charakterizovat jako období, ve kterém se výsledky podnikání liší od výsledků 

plánovaných, přičemž nezáleží na tom, jestli je změna příznivá či nikoli. Toto riziko 

v rámci firmy vzniká v důsledku proměnlivosti hospodářských výsledků za určité období. 

Může ovlivňovat několik faktorů, zejména se jedná o kolísání tržeb a nákladů, diverzifikaci 

nákladů, postavení firmy v rámci trhu, výběr technologie a další. 
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2.1.2.6. Provozní rizika 

 

                  Provozními riziky lze označit určité přerušení provozu, např. výpadkem 

elektřiny, haváriemi či poruchami, nedostatkem pracovníků v případě jejich nemoci, 

propouštění nebo podání výpovědi. Často mají charakter určitého omezení, resp. 

nedostatku zdrojů různé povahy, které mohou ohrozit průběh výrobního procesu a jeho 

výsledky.  

                  Dále zde patří rizika, která vyplývají z chyb inženýrsko-technického řešení 

projektu. Mohou se projevit jako nespolehlivost výrobního zařízení, vzrůst nákladů na 

opravy a údržbu aj. 

 

2.1.2.7. Ekologická rizika 

 

                  Zahrnují ta rizika, která jsou spojená s ekologií, a jedná se tedy např. o 

znečištění ovzduší emisemi, znečištění vod nebo půdy či únik nebezpečných látek. Při 

jejich hodnocení se zjišťuje pravděpodobnost ohrožení nebo ovlivnění životního prostředí 

jakýmikoliv vlivy. Otázky životního prostředí patří v dnešní době mezi hojně diskutovaná 

témata. Týkají se možných rizik, mezi které jsou zahrnuty estetické hodnoty míst 

v důsledku fyzických změn, vlivy znečištění, ovlivnění zvířat nebo důsledky dlouhodobého 

uvolňování znečišťujících látek do ekosystému. 

 

2.1.2.8. Bezpečnostní rizika 

 

                  Jsou spojena s negativními vlivy na podmínky určitého pracovního procesu a 

prostředí, dále také na bezpečnost osob, aktiv či informací. Rozdělujeme je na tři typy: 

 personální rizika spjatá se zdravotním stavem pracovníka, 

 objektová rizika spojená nevhodným střežením objektu, nevhodným umístěním objektů 

s nebezpečím poškození či znehodnocení, 



Kateřina Košárková: Management rizik v podmínkách těžební společnosti 

 

2014  11 
 

 technická rizika spojená se zachováním bezpečnosti zpracování či uschování, s 

nevhodným používání techniky atd. 

 

2.1.3.  Analýza rizikových faktorů 

 

                  Pomoci analýzy rizik (viz Obr. č. 4) můžeme určit, jakým hrozbám je vlastně 

společnost vystavena, jak je vůči nim zranitelná, jak vysoká je pravděpodobnost, že jimi 

bude zasažena, a jaký na ni můžou mít dopad. Pokud chce snížit riziko, je jedním z prvních 

kroků analýza těchto rizik. Analýzou rozumíme proces definování hrozeb, 

pravděpodobnosti výskytu a dopadu na aktiva. Lze jí tedy označit za proces stanovení rizik 

a jejich závažností. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 Analýza rizik [11] 

 

Analýza rizik zahrnuje: 

 Identifikaci aktiv  

 Stanovení hodnoty aktiv 

 Hrozby a slabiny 

 Stanovení závažnosti hrozeb a míru zranitelnosti 

 

                  Používáním analýzy lze vyřešit jakýkoliv problém, ale pouze v případě, že je 

provedena kvalitně. Je potřeba si určit, jak chceme zjištěná rizika eliminovat. Jejich úplné 

odstranění je velice nákladné, a proto nikdy nelze odstranit úplně všechna rizika. Z tohoto 
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důvodu vzniká pojem zbytkové riziko, které zahrnuje ta rizika, která se snažíme vymezit 

na základě jejich posouzení ve vztahu k hrozbám, zranitelnosti a opatření. Až poté můžeme 

vybrat konkrétní přístup a metodu analýzy rizik. Každá analýza rizik je zásadní pro řízení 

rizik. 

 

Základní principy řízení rizik můžeme shrnout následovně: 

 Každá lidská činnost přináší určitá rizika. 

 Nulové riziko neexistuje. 

 

                  Největší odpovědnost v rámci řízení rizik má samozřejmě vlastník, statutární 

orgán a nejvyšší management společnosti. V malých organizacích není efektivní, aby měli 

svého specializovaného manažera rizik, a proto má odpovědnost za jejich řízení statutární 

orgán. Ve středních a velkých organizacích je odpovědnou osobou manažer a ve větších 

organizacích, které fungují v rizikových oblastech (banky nebo pojišťovny) má 

zodpovědnost za rizika určený specialista. 

 

2.2. Metody a nástroje analýzy rizik 

 

                  U analýzy rizik existuje kvantitativní a kvalitativní metoda vyjádření veličin. 

Kvalitativní metoda je vcelku rychlá a jednoduchá – obnáší vyjádření rizika v bodové škále 

od 1 do 10. Jejími velkými nevýhodami je však zvládání těchto rizik a nemožnost zjistit 

finanční vyjádření rizika, takže nelze určit náklady k jejich snížení. 

                   Oproti tomu kvantitativní metody jsou založeny na matematických výpočtech 

rizika a díky tomu podnik může určit finanční ztrátu. Nejčastěji se jedná o přehled roční 

ztráty. Ačkoliv jsou velmi náročné, jejich výhodou je velká přesnost.  

 

2.2.1. Ishikawův diagram 

 

                Říká se mu diagram příčin a následků nebo také diagram rybí kosti (Obr. č.5). 

Jde o jednoduchou techniku zobrazení a analýzy příčin a následků určitého projektu. 
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Principem je, že každý následek nebo problém má svou příčinu, přičemž s pomoci 

Ishikawova diagramu se snažíme všechny tyto příčiny odhalit.  Cílem je tedy analýza a 

určení těchto příčin v daném projektu. 

 

 

Obr. č. 5 Ishikawův diagram[12] 

 

2.2.2. Techniky identifikace analýzy rizik 

 

                  V této části je uvedeno několik z mnoha metod, které se používají při 

hodnocení rizika v podnicích. Jak je uváděno ve skriptech Ing. Milana Palečka, CSc. [13], 

mezi nejčastěji používané metody pro identifikaci zdroj rizika patří: 

 analýza způsobů a důsledků (Failure Mode and Effects Analysis – FMEA), 

 analýza“What if?“, 

 bezpečnostní prohlídka, 

 analýza kontrolním seznamem, 

 relativní klasifikace, 

 předběžná analýza zdroj rizika, 

 studie nebezpečí a provozuschopnosti, 

 analýza stromu poruch, 

 analýza stromu událostí, 

 analýza příčin a následků, 

 analýza lidské spolehlivosti. 

Práce je zaměřena pouze na dvě nejčastěji používané analýzy, a to FMEA a „What if“. 
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2.2.2.1. Analýza „What if?“ 

 

                  Tato analýza se užívá především při rozhodování, jakým způsobem rizika 

budou do budoucna řízena. Jejím principem je hledání možných dopadů v rámci diskuzí a 

snaha o nalezení nejvhodnějšího opatření. Tato analýza je flexibilní a může se přizpůsobit 

konkrétnímu účelu. 

                  Jedná se o metodu, kdy se řeší otázky nebo možné dopady, poté se organizace 

řídí stanovenými postupy jejich řešení. Jejím cílem je tedy identifikace problémů nebo 

nebezpečných stavů v procesu. V knize Vladimíra Smejkala a Karla Raise [3] je analýza 

„What if“ popisována jako metoda, která zkoumá pomoci brainstormingu možné 

neočekávané události, definuje nebezpečná místa systému a identifikuje prvky pro metody 

FMEA a FTA. 

Postup analýzy: 

 Definování oblasti zájmu; 

 definování cílového zájmu problémů; 

 generování otázek (když); 

 generování odpovědí (co se stane); 

 generování opatření na situace (rozhodnutí, opatření, atd.). 

 

Její využití je zcela univerzální a jejím výstupem je popis možných problémů či rizik 

včetně doporučení, jak jim předcházet. 

 

2.2.2.2. Metoda FMEA 

 

                  Metodou FMEA neboli Faiulure Mode and Effect Analisis se zabývá česká 

technická norma EN 60812 [14], jejíž název je Techniky analýzy bezporuchovosti systému 

– postupy analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA). V této normě je popsána analýza 

způsobů, důsledků a kritičnosti poruch a dále uvádí návod, jak se mohou tyto analýzy 

používat, aby se dosáhlo stanovených cílů. 
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                  V normě EN 60812 [14] je uvedeno že, analýza způsobů a důsledků poruch je 

systematický postup analýzy systému za účelem zjištění potenciálních způsobů poruch, 

jejich příčin a důsledků a technických parametrů systému. Považuje se za metodu 

zjišťování závažnosti potenciálních způsobů poruch a poskytování vstupu pro opatření k 

jejich zmírnění, aby se snížilo riziko. V některých aplikacích se však do analýzy FMEA 

zahrnuje odhad pravděpodobnosti výskytu způsobů poruch. Pokud je poskytnuta určitá 

míra pravděpodobnosti výskytu poruch, analýza se zdokonaluje.  

                  Použití analýzy FMEA předchází určité rozčlenění systému na základní prvky, 

díky kterému se dá s touto metodou mnohem snadněji pracovat. Ke znázornění tohoto 

rozčlenění lze použít např. Ishikawův diagram. Tato metoda je pružným nástrojem, který 

může být přizpůsoben tak, aby splňoval potřeby daného průmyslového odvětví nebo 

produktu.  

V normě EN 60812 [14] jsou také uvedeny důvody provádění analýzy způsobů a důsledků, 

mezi které zahrnujeme: 

a) zjištění poruch, které mají nežádoucí důsledky pro provoz sytému; 

b) splnění požadavků smlouvy se zákazníkem, pokud jsou v ní tyto požadavky 

uvedeny; 

c) možnosti zlepšení bezporuchovosti nebo bezpečnosti systému;  

d) možnosti zlepšení udržovatelnosti systému. 

Přínosy používání metody FMEA jsou: 

 jedná se o určitý preventivní postup proti rizikům; 

 lze díky ní oddálit rizika možných vad a stanovit priority k tomu, aby došlo ke 

zlepšení; 

 určí tu variantu návrhu, díky které dojde ke snížení počtu změn ve fázi realizace;  

 vytváří informační databáze o produktech a procesech v podniku; 

 náklady na její realizaci jsou mnohem nižší než ty, které by byly vynaloženy 

opravu vzniklých vad. 
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Analýza FMEA návrhu produktu nebo procesu probíhá ve třech fázích: 

 

a) Analýza a hodnocení současného stavu (viz. Tab. č. 1) 

 

Tab. č. 1 Analýza a hodnocení současného stavu [Vlastní zpracování] 
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b) Návrh opatření (viz. Tab. č. 2) 

 

Tab. č. 2 Návrh opatření [Vlastní zpracování] 
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c) Hodnocení stavu po realizaci opatření (viz. Tab. č. 3) 

 

Tab. č. 3 Hodnocení stavu po realizaci opatření [Vlastní zpracování] 
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Postup aplikace FMEA procesu je následující: 

1) určení jednotlivých procesů; 

2) analýza možných rizik; 

3) analýza možných následků rizik; 

4) analýza možných příčin rizik; 

5) analýza dosavadních preventivních opatření; 

6) analýza dosavadních způsobů kontroly; 

7) hodnocení očekávaného výskytu odhalení možných rizik; 

8) výpočet rizikových čísel a jejích porovnání s kritickou hodnotou; 

9) návrh opatření ke snížení rizik a jejich realizace; 

10) konečné hodnocení rizik po realizaci opatření. 

 

Tab. č. 4 Význam důležitosti vady [Vlastní zpracování] 

Následek vady Význam vady 
Hodnocen

í 

Nebezpečný bez 

výstrahy 

Vada bez výstrahy ovlivňuje bezpečnost výrobku nebo dodržování 

zákonných požadavků. 
10 

Nebezpečný 

s výstrahou 

Vada ovlivňuje bezpečnost výrobku nebo zákonných požadavků 

s výstrahou. 
9 

Velmi vážný Nefunkční výrobek se ztrátou hlavní funkce. 8 

Vážný Funkční výrobek se sníženou výkonností. Zákazník je nespokojen. 7 

Střední 
Funkční výrobek s nefunkční částí zajišťující pohodlí. Zákazník pociťuje 

nepohodlí. 
6 

Nízký 
Funkční výrobek, ale části zajišťující pohodlí pracují na nižší úrovni. 

Zákazník pociťuje určitou nepohodlnost. 
5 

Velmi nízký 
Ozdobné nebo tlumicí prvky neodpovídají. Vadu zaznamená většina 

zákazníků. 
4 

Malý 
Ozdobné nebo tlumicí prvky neodpovídají. Vadu zaznamená průměrný 

zákazník. 
3 

Velmi malý 
Ozdobné nebo tlumicí prvky neodpovídají. Vadu zaznamená náročný 

zákazník. 
2 

Žádný Žádný následek. 1 
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Tab. č. 5 Pravděpodobnost výskytu vady [Vlastní zpracování] 

Pravděpodobnost výskytu vady Možný výskyt Hodnocení 

Velmi vysoká: vada je téměř nevyhnutelná 
1–2 ze 2 10 

1 ze 3 9 

Vysoká: opakované vady 
1 z 8 8 

1 z 20 7 

Střední: občasné vady 

1 z 80 6 

1 ze 400 5 

1 z 2 000 4 

Nízká: relativně málo vad 
1 z 15 000 3 

1 ze 150 000 2 

Vzdálená: vada je nepravděpodobná Méně než 1 z 1 500 000 1 

 

Tab. č. 6 Pravděpodobnost odhalení vady [Vlastní zpracování] 

Odhalitelnost Pravděpodobnost odhalení vady Hodnocení 

Absolutně 

nemožná 

Odhalení možné příčiny vady ani následné vady není možné nebo se 

posuzování (inspekce) neprovádí. 
10 

Velmi vzdálená 
Velmi vzdálená možnost, že posuzování výrobku odhalí možnou příčinu 

vady nebo následnou vadu. 
9 

Vzdálená 
Vzdálená možnost, že posuzování výrobku odhalí možnou příčinu vady 

nebo následnou vadu. 
8 

Velmi malá 
Velmi malá možnost, že posuzování výrobku odhalí možnou příčinu vady 

nebo následnou vadu. 
7 

Malá 
Malá možnost, že posuzování výrobku odhalí možnou příčinu vady nebo 

následnou vadu. 
6 

Průměrná 
Průměrná možnost, že posuzování výrobku odhalí možnou příčinu vady 

nebo následnou vadu. 
5 

Mírně 

nadprůměrná 

Mírně nadprůměrná možnost, že posuzování výrobku odhalí možnou 

příčinu vady nebo následnou vadu. 
4 

Vysoká 
Vysoká možnost, že posuzování výrobku odhalí možnou příčinu vady 

nebo následnou vadu. 
3 

Velmi vysoká 
Velmi vysoká možnost, že posuzování výrobku odhalí možnou příčinu 

vady nebo následnou vadu. 
2 

Téměř jistá 
Posuzování výrobku téměř jistě odhalí možnou příčinu vady nebo 

následnou vadu 
1 
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Výpočet míry rizika (RPN) 

                  Míra rizika (RPN) je součinem hodnot bodového hodnocení, a to 

pravděpodobnosti výskytu, pravděpodobnosti odhalení a pravděpodobnosti důsledku vady. 

 

 

2.2.3. Paretův diagram 

 

                  Paretův diagram (viz. Obr. č. 6) je velmi důležitým nástrojem manažerského 

rozhodování. Díky jemu je možno stanovit priority při řešení problémů s jakostí. 

Napomáhá také rozdělit podstatné faktory určitého problému od těch méně podstatných. 

Díky tomu jsme schopni se rozhodnout, kterými problémy je nutné se zabývat a které 

nejsou až tak důležité.  

Paretův diagram je možno použít například při: 

 zjišťování počtu neshodných výrobků, 

 analýze ztráty neboli druhu neshody, 

 zjišťování počtu reklamací z pohledu finančních ztrát nebo určení důvodů 

reklamací, 

 zjištění příčin poruch strojů neb výroby neshodných produktů. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 6. Paretův diagram [13]  
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3. Stručná charakteristika vybrané těžební společnosti 

 

                  Společnost THORSSEN, s.r.o. se nachází v Moravskoslezském kraji 

v kamenolomu v Litultovicích. Její hlavní činností je těžba, prodej a výroba drceného 

kamene. Společnost působí na trhu již od roku 1997. Jako způsoby dobývání kamenolom 

používá trhací a vrtací práce pomoci clonového odstřelu, a to tak že je vrtnou soupravou 

vyvrtána do linie vrtů a ty jsou následně nabity trhavinou. V případě velkých kusů horniny 

se používá pro zmenšování hydraulickými kladivy. Dále je hornina nakládači naložena na 

přepravní vozy, jejichž kapacita je okolo 60 tun a převezena k drtiči. Vytěžený čedič se 

využívá k výrobě betonu, pro silniční, inženýrskou a stavební činnost, kamenivo pro 

kolejové lože a vodohospodářské stavby. 

 

Obr. č. 7 Kamenolom THORSSEN, s.r.o. 

 

Předmětem podnikání dle obchodního rejstříku je: 

- hornická činnost a činnost prováděna hornickým způsobem; 
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- otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem; 

- zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů; 

- úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; 

- zřizování a provozování odvalu, výsypek a odkališť při výše uvedených činnostech; 

- dobývání ložisek nevyhrazených nerostů. 

 

                  Společnost má pouze jednoho vlastníka a 5 zaměstnanců. Je spíše menšího 

typu, a proto se roční těžba pohybuje okolo 130 000 tun. 

 

 

Obr. č. 8 Kamenolom THORSSEN, s.r.o. 
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4. Analýza rizika 

 

                  Pro analýzu rizik společnosti THORSSEN, s.r.o. je použit Ishikawův diagram 

příčin a následků, která má tvar rybí kosti (Obr. 7). V diagramu jsou rozvržena jednotlivá 

rizika, která podnik ohrožují, a k nim na pozici vedlejších kostí rizika, která na společnost 

negativně působí.  

 

Společnost THORSSEN, s.r.o. k analýze těchto rizik využívá tyto metody: 

- Metoda FMEA 

- Analýzu „What if“ 

 

                Díky těmto metodám je schopná včas reagovat na vzniklé negativní změny, 

hrozby a rizika, případně zabránit, aby k nim vůbec došlo a mohly nějakým způsobem 

podnik ohrozit. Společnosti se v rámci své velikosti nevyplatí zaměstnávat manažera rizik, 

a proto analýzu provádí jeho vedení v rámci svých zkušeností a dovedností. Řídí se 

vyhláškami, normami a dalšími zákony, provádí průběžné kontroly. Analýzou rizik si 

podnik slibuje komplexní popis a zjištění rizik, které se mohou objevit v rámci jeho 

podnikání. 
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Ekonomická a                Organizační               Tržní                 Podnikatelská           Přírodní 

Finanční rizika   rizika                          rizika   rizika   rizika 

 

         Leasing  Pravomoci 

      Úvěrové  Odpovědnost                                      Zákazníci                     Rozhodování 

  

                            Mzdy                                                                                                                                       Kvalita kamene 

                                                                                 Konkurence 

           Pojištění a        Vývoj cen a 

             zajištění                     nákladů                 Řešení  

                        problémů

                   

        Odstávka         Vyhlášky           Trhaviny         Znečištění vody 

 Nemoc pracovníků a         strojů            

  náhrada           Normy    Informační       Emise 

          bezpečnost  Fyzická 

           Zastavení         Zákony           bezpečnost 

            Výroby           Personální        Znečištění půdy 

  Poruchy, havárie          bezpečnost 

 

                  Provozní          Legislativní           Bezpečností           Ekologická  

                     rizika   rizika                             rizika              rizika 

 

 

Obr. č. 9 Ishikawův diagram [Vlastní zpracování]
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4.1. Ekonomická a finanční rizika 

 

                  V rámci ekonomických a finančních rizik lze vidět v následující tabulce dosti 

vysoká čísla RPN, což znamená velkou hrozbu pro společnost. V oblasti ekonomiky a 

financí je vždy velmi důležité se správně rozhodovat, protože sebemenší chyba může 

významně ohrozit další uplatnění podniku na trhu. V páté kapitole se budeme dále zabývat 

těmi riziky, jejichž RPN bude převyšovat hodnotu 60. (viz. Tab. č.7) 

Tab. č. 7. Vyhodnocení ekonomických a finančních rizik [Vlastní zpracování] 

Popis rizika 

Potenciální 

následky 

rizika V
ý

zn
a

m
 Potenciální 

příčiny vzniku 

rizika V
ý

sk
y

t Aktuální řízení 

návrhu ohledně 

detekce 

O
d

h
a

li
te

ln
o

st
 

R
P

N
 

Úvěr 

1 
Neschopnost 

splácení 
10 

Špatná příprava a 

zjišťování 

informací 

3 

Zjišťování 

informaci a 

možností 

3 90 

2 
Vysoký úrok 

z úvěru 
7 

Špatná příprava a 

zjišťování 

informací 

3 

Zjišťování 

informací a 

možností 

3 63 

3 
Nevhodný 

výběr úvěru 
9 

Špatná příprava a 

zjišťování 

informací 

3 

Zjišťování 

informací a 

možnosti 

3 81 

Pojištění 

a 

zajištění 

4 Podpojištění 9 
Špatné ocenění 

majetku 
5 Vedení účetnictví 2 90 

5 Nadpojištění 9 
Špatné ocenění 

majetku 
5 Vedení účetnictví 2 90 

Leasing 

6 

Leasing na 

nevhodný 

prostředek 

8 

Špatná 

informovanost, 

neuvážené 

rozhodnutí, 

neznalost 

prostředku 

2 

Získávání 

informací o 

prostředku, 

zvažování koupě 

s odborníky 

2 32 

7 
Vysoká míra 

přeplacení 
9 

Špatná 

informovanost, 

neuvážené 

rozhodnutí 

2 

Zjišťování 

informací a výběr 

nejlepší nabídky 

2 36 

Mzdy 

8 

Nesprávné 

ohodnocení 

pracovníku 

7 

Špatná 

komunikace mezi 

pracovníky a 

vedením podniku 

2 
Žádná zvláštní 

opatření 
2 28 

9 

Žádná motivace 

k činnosti v 

podobě prémií 

či příplatků za 

přesčasy 

6 

Špatná 

komunikace mezi 

pracovníky a 

vedením podniku 

 

4 

Žádná zvláštní 

opatření 
3 72 

 

 



Kateřina Košárková: Management rizik v podmínkách těžební společnosti 

 

2014  25 

 

4.2. Organizační rizika 

 

                  Organizační rizika (viz. Tab. č.8) nejsou pro podnik tak kritická, ale mohou 

ovlivňovat podnik v rámci firemní kultury a práce zaměstnanců. I zde se budeme zabývat 

především těmi riziky, u kterých bude překročena hodnota RPN 60. 

Tab. č. 8 Vyhodnocení organizačních rizik [Vlastní zpracování] 

Popis rizika Potenciální 

následky rizika 

V
ý

zn
a

m
 

Potenciální příčiny 

vzniku rizika 

V
ý

sk
y

t 

Aktuální 

řízení 

návrhu 

ohledně 

detekce O
d

h
a

li
te

ln
o

st
 

R
P

N
  

Pravomoci 

1 
Respekt 

k nadřízeným 
6 

Nevhodná 

organizační 

struktura, velké 

loajalita vedení 

podniku 

5 Žádné 3 90 

2 

Nedodržování 

stanovených 

pravidel a řádů 

10 

Špatná 

informovanost 

pracovníků, malá 

komunikace 

pracovní a vedení 

2 Žádné 3 60 

3 

Malá 

spolehlivost na 

pracovníky 

10 

Málo kontrol 

pracovníků při jejich 

činnosti, 

neproškolený 

pracovník, špatný 

informovanost o 

požadované činnosti 

2 Žádné 2 40 

Odpovědnost 

4 

Malé kontroly 

zaměstnanců při 

jejich činnosti 

7 
Neochota vedení a 

nadřízených 
5 Žádné 3 105 

5 

Nedodržování 

pracovních 

povinností 

9 

Porušování 

pracovního řádu 

pracovníkem 

5 Žádné 3 
 

135 

Cíle 

6 

Stanovení 

vysokých cílů v 

rámci prodeje 

 

7 

Nevhodný propočet 

a sestavení 

podnikatelského 

plánu 

2 Žádné 3 42 

7 

Stanovení 

vysokých cílů v 

rámci produkce 

7 

Nevhodný propočet 

a sestavení 

podnikatelského 

plánu 

2 Žádné 3 42 
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4.3. Tržní rizika 

 

                  Tržní rizika (viz Tab. č.9) jsou v podniku udržována na přijatelné úrovni. Proto 

není třeba se těmito riziky nijak zvláště zabývat, což dává prostor pro řešení mnohem 

důležitějších typů rizik. 

Tab. č.9 Vyhodnocení tržních rizik [Vlastní zpracování] 

Popis rizika 
Potenciální 

následky rizika 

V
ý

zn
a

m
 

Potenciální 

příčiny vzniku 

rizika V
ý

sk
y

t Aktuální řízení 

návrhu ohledně 

detekce 

O
d

h
a

li
te

ln
o

st
 

R
P

N
 

Zákazníci 

1 

Špatná 

informovanost 

zákazníků 

7 
Nedostatečná 

informovanost 
2 

Informování 

zákazníků na 

internetových 

serverech 

3 42 

2 

Špatná 

spokojenost 

zákazníků v 

rámci kvality či 

služby 

9 
Špatný výkon 

služeb a kontroly 
1 Žádné 3 27 

Konkurence 3 

Zákazníci si 

vyberou 

konkurenci místo 

našich služeb 

 

9 

Konkurence 

poskytuje lepší 

služby nebo ceny 

2 

V blízkosti 

podniku se 

nenachází téměř 

žádný 

konkurenční 

podnik 

1 18 

 

4.4. Provozní rizika 

 

                  V rámci provozních rizik (viz. Tab. č.10) jsou určitá odvětví, kde by podnik měl 

podniknout kroky ke zlepšení aktuálního stavu na požadovanou úroveň. Pokud podnik 

nebude provádět kvalitní práci, nikdy nebude na trhu dostatečně úspěšný, aby byl schopen 

plnit své závazky a povinnosti.  

Tab. č.10 Vyhodnocení provozních rizik [Vlastní zpracování] 

Popis rizika Potenciální 

následky rizika 

V
ý

zn
a

m
 

Potenciální 

příčiny vzniku 

rizika V
ý

sk
y

t Aktuální 

řízení návrhu 

ohledně 

detekce 

O
d

h
a

li
te

ln
o

st
 

R
P

N
 

Odstávka 

strojů 
1 

Pozastavení 

nebo omezení 

těžby 

10 
Neopravitelná 

porucha stroje 
1 

Pravidelné 

kontroly 

zařízení 

4 40 
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2 Ztráta zisku 10 

Pozastavením 

těžby nelze plnit 

pohledávky 

zákazníků 

2 

Pravidelné 

kontroly 

zařízení 

4 80 

Nemoc 

pracovníků 

3 

Pozastavení 

těžby z důvodu 

nenahraditelnosti 

pracovníka 

v daný okamžik 

9 

Nemoc 

pracovníka, který 

byl vyškolen pro 

určitou činnost 

v podniku 

2 Žádné 7 126 

4 
Nedostatek 

pracovní síly 
9 

Dlouhodobá 

nemoc 

pracovníka 

1 Žádné 9 81 

Poruchy, 

havárie 

5 

Pozastavení 

nebo omezení 

těžby 

10 Porucha stroje 5 

Pravidelné 

kontroly 

zařízení 

3 150 

6 
Nenahraditelnost 

stroje 
10 

Dlouhá oprava 

stroje, za kterou 

nemáme náhradu 

2 

Pravidelné 

kontroly 

zařízení 

3 60 

7 Dlouhá oprava 9 

Dlouhá doba na 

pořízení 

náhradních dílů 

2 

Pravidelné 

kontroly 

zařízení 

3 54 

8 
Pád nebo 

převrácení stroje 
10 

Špatné zajištění, 

neopatrnost a 

nepozornost 

pracovníka 

1 
Bezpečnostní 

pravidla 
4 40 

Zastavení 

výroby 

9 
Nedostatek 

pracovní síly 
9 

Propuštění 

zaměstnanců, 

podání výpovědi 

zaměstnancem, 

nemoc či úraz 

2 Žádné 4 72 

10 

Nedostatek 

prostředků pro 

těžbu 

9 

Porucha stroje a 

nemoc 

zaměstnance 

3 

Pravidelné 

kontroly 

zařízení 

2 54 

 

4.5. Podnikatelská rizika 

 

                  V rámci podnikatelských rizik (viz. Tab. č.11) je nejdůležitější především se 

umět správně rozhodovat. Špatné rozhodnutí může vést k nenávratným škodám, finančním 

krizím podniku, úrazům apod. Je velmi důležité, aby aktuální stavy těchto oblastí byly 

vždy na takové úrovní, aby je podnik byl schopen zvládat. 
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Tab. č.11 Vyhodnocení podnikatelských rizik [Vlastní zpracování] 

Popis rizika 

Potenciální 

následky 

rizika V
ý

zn
a

m
 

Potenciální příčiny 

vzniku rizika 

V
ý

sk
y

t 

Aktuální řízení 

návrhu 

ohledně 

detekce O
d

h
a

li
te

ln
o

st
 

R
P

N
 

Rozhodování 

1 

Nebezpečí 

úrazu na 

pracovišti 

9 

Špatná rozhodnutí při 

výkonu pracovní 

činnosti 

5 
řády, normy, 

zákony 
3 135 

2 
Nebezpečí 

ztráty 
9 

Špatné rozhodnutí v 

rámci těžby 
2 Kontroly 3 54 

3 
Nebezpečí 

havárie 

1

0 

Nevhodné rozhodnutí 

při používání trhavin 
1 

řády, normy, 

zákony 
1 10 

4 

Ohrožení 

finanční situace 

podniku 

9 
Špatné rozhodnutí při 

výběru úvěru 
2 Rady odborníka 1 18 

5 
Ztráta 

zaměstnanců 
7 

Nevhodné rozhodnutí 

při práci a ohodnocení 

zaměstnanců 

1 Žádné 1 7 

6 
Ztráta 

zákazníků 
9 

Vytvoření nevhodných 

podmínek pro zákazníky 
2 Žádné 3 54 

 

4.6. Přírodní rizika 

 

                  U přírodních rizik (viz. Tab. č.12) se jedná především o kvalitu prodávaného 

kamene. Pokud nebude dostatečná kvalita, může podnik přijít o své zákazníky a ohrozit tak 

své příjmy, což by následně mohlo vést k neplacení závazků, poškození vlastního jména a 

v nejhorším případě ke zrušení podniku. V případě, že byl použit hodný způsob těžby a 

nebyl opomenut žádný z technických aspektů procesu, je kvalita kamene dána výhradně 

přírodními podmínkami, v nichž podnik provádí svou těžařskou činnost. 

 

Tab. č.12 Vyhodnocení přírodních rizik [Vlastní zpracování] 

Popis rizika 

  

Potenciální 

následky rizika 

V
ý

zn
a

m
 

Potenciální 

příčiny vzniku 

rizika V
ý

sk
y

t Aktuální řízení 

návrhu ohledně 

detekce 

O
d

h
a

li
te

ln
o

st
 

R
P

N
  

Kvalita 

kamene 

1 
Ztráta zákazníků 9 

Špatná kontrola 

kvality 
1 Žádná 3 27 

2 Špatná 

konkurence 

schopnost 

9 

Konkurence 

nabízí kvalitnější 

suroviny 

2 Žádná 3 54 
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4.7. Legislativní rizika 

 

                  U legislativních rizik (viz Tab. č.13) je nezbytné, aby za žádných okolností 

nebyla překročena hodnota rizikové hranice RPN. Pokud by k tomu však došlo, stát by 

činnost podniku mohl eventuálně i ukončit. Společnost však využívá veškerých prostředků 

k tomu, aby této situaci zabránila, a řídí svou činnost přesně dle stanovených pravidel. 

 

Tab. č.13 Vyhodnocení legislativního rizika [Vlastní zpracování] 

Popis 

rizika 
 

Potenciální 

následky rizika 

V
ý

zn
a

m
 

Potenciální příčiny 

vzniku rizika 

V
ý

sk
y

t Aktuální 

řízení návrhu 

ohledně 

detekce 

O
d

h
a

li
te

ln
o

st
 

R
P

N
 

Vyhlášky 1 

Porušování 

vyhlášek týkající se 

hornické činnost a 

podnikání v obci 

9 

Neznalost vyhlášek 

týkajících se 

ekologie, hluku, 

působení těžby na 

okolí podnikání a 

na obyvatele 

1 Žádná 2 18 

Normy 2 

Porušování norem a 

pravidel, která 

mohou ovlivnit 

těžbu a činnosti 

podniku 

9 

Neznalost norem a 

pravidel ovlivňující 

podnikatelskou 

činnost v lomovém 

dobývání 

2 

Řízení se dle 

normy ISO 

31000 

2 54 

Zákony 3 

Porušování zákonů, 

které se týkají a 

ovlivňují těžbu 

9 

Neznalost zákonů, 

které přímo 

ovlivňují způsob 

těžby, postupy a 

působení lom 

1 

Sledování 

novel zákonů 

a zákonů 

dosavadních 

2 54 

 

4.8. Bezpečnostní rizika 

 

                  U bezpečnostních pravidel (viz Tab. č.14) společnost využívá jak analýzu 

FMEA, tak i analýzu „What if?“. V rámci analýzy FMEA se snaží zavádět navrhovaná 

opatření, při řešení různých bezpečnostních situací, které již nastaly nebo které jsou 

v rámci podnikáni nevyhnutelné, využívá analýzu tedy „What if?“. 
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Tab. č.14 Vyhodnocení bezpečnostního rizika [Vlastní zpracování] 

Popis rizika 
Potenciální 

následky rizika 

V
ý

zn
a

m
 

Potenciální příčiny 

vzniku rizika 

V
ý

sk
y

t Aktuální řízení 

návrhu ohledně 

detekce 

O
d

h
a

li
te

ln
o

st
 

R
P

N
  

Personální 

bezpečnost 

1 
Pád horniny na 

stroje či pracovníky 
9 

Pohyb osob na 

nezabezpečeném 

místě 

2 Poučení pracovníků 2 36 

2 

Pohyb osob po 

volně ložené 

hornině 

9 

Špatná kontrola a 

nedodržování 

bezpečnostních 

předpisů 

2 Poučení pracovníků 2 36 

3 

Ohrožení 

pracovníka 

obsluhujícího 

těžební stroj 

8 Špatná manipulace 4 

Poučení a 

proškolení 

pracovníka 

2 64 

4 
Uklouznutí a pád 

pracovníka 
8 

Nepozornost 

pracovníka 
4 Poučení pracovníků 2 64 

Trhaviny 

5 Toxikace trhaviny 10 Špatné skladování 2 

Proškolení 

pracovníků a 

kontrola dodržování 

předpisů 

2 40 

6 

Nevhodná 

manipulace a 

skladování 

10 

Nevhodné prostory 

pro skladování 

trhavin 

2 

Pravidelná kontrola 

prostor a proškolení 

pracovníků 

2 20 

7 

Nedodržení 

bezpečnostních 

opatření 

10 

Špatné proškolení 

pracovníků, 

neopatrnost 

1 Pravidelné školení 1 10 

8 

Nedodržení 

časových plánů při 

manipulaci 

10 

Neočekávané 

problémy, 

nezkušenost 

pracovníků 

3 
Kontrola 

pracovníků 
2 60 

9 

Vznik rizika při 

provádění trhacích 

prací 

10 

Nepozornost, 

nevhodná 

manipulace 

2 
Kontrola 

pracovníků 
1 20 

Informační 

bezpečnost 
10 

Rizika v rámci 

špatného poučení 

pracovníků 

9 

Špatné proškolení 

pracovníků, 

nedostatečné 

označení 

nebezpečných míst 

2 

Pravidelné 

proškolování 

pracovníků 

2 36 
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4.8.1. Analýza „What if?“ v rámci bezpečnostních rizik 

 

                  Společnost THORSSEN, s.r.o. využívá v rámci bezpečnostních opatření kromě 

analýzy FMEA také analýzu „What if?“ (viz Tab. č.15), pomocí které je schopna rychleji 

zasáhnout při řešení rizikových situaci. FMEA je vlastně metoda, u které se výsledky 

objeví spíše z dlouhodobého hlediska, kdežto analýza „What if?“ podniku okamžitě 

pomůže při řešení komplikací. V oblasti bezpečnostních rizik je někdy nezbytné reagovat 

na vzniklé události hned, a proto je „What if?“ z tohoto pohledu výhodnější. 

 

Tab. č.15 Analýza „What if?“ [Vlastní zpracování] 

Oblast zájmu Otázka „What if?“ Opatření 

Personální 

bezpečnost 

Co se stane, když dojde k pádu 

horniny na pracovníka či na 

pracovní zařízení? 

Pravidelné kontroly a proškolování 

pracovníků v rámci BOZP 

Co se stane, když dojde k pohybu 

osob po volně ložené hornině? 

Dbát zvýšené bezpečnost, používat 

vhodnou obuv a nešlapat na volné 

části 

Co se stane, když dojde k ohrožení 

pracovníka při práci se zařízením? 

Kontrola zda nedochází k sesuvům 

horniny, dodržování pracovních 

postupů 

Co se stane, když dojde uklouznutí 

a pádu pracovníka? 

Zaškolování a kontrola při 

dodržování předpisů týkajících se 

práce s těmito stroji. 

Trhaviny 

Co se stane, když dojde k toxikaci 

trhavin? 

Vybavení pracovníka pevnou 

pracovní obuvi a proškolení o 

chování na pracovišti 

Co se stane, když dojde k nevhodné 

manipulaci s trhavinami? 

Školení pracovníka, používání 

pracovních a bezpečnostních 

pomůcek, řízení se bezpečnostními 

podmínkami, dodržování 

bezpečnostního prostoru, 

dodržování postupů při práci 

s trhavinami 

Co se stane, když dojde 

k nedodržení bezpečnostních 

opatření v rámci trhavin? 

Vyčlenění prostor pro umístění 

trhaviny, kontroly zda je zamezeno 

vniknutí vlhkosti, je ve skladu 

správné odvětrávání a zabezpečení 

proti požáru a proti pádu trhaviny 

Co se stane, když dojde 

k nedodržení časového 

harmonogramu v rámci trhavin? 

Kontrola pracovníků zda dodržují 

bezpečnostní předpisy 

Co se stane, když dojde vzniku 

nějaké riziko při provádění trhacích 

Kontrola pracovníků zda dodržují 

bezpečnostní předpisy 
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prací? 

Informační 

bezpečnost 

Co se stane, když dojde ke 

špatnému proškolení pracovníků? 

Kontrola pracovníků zda dodržují 

bezpečnostní předpisy 

Pravidelné a opakované 

proškolování pracovníků 

 

4.9. Ekologická rizika 

 

                  Tento druh rizik se netýká pouze podniku jako takového, ale především jeho 

okolí, lidí, kteří žijí v blízkosti, rostlin, živočichů atd. Musí být řešeny a snižovány na 

snesitelnou úroveň ne jen pro podnik, ale pro všechny, kterých se týká. Tím že by je nevzal 

za své, by mohlo dojít k nenávratným škodám. Po provedení analýzy FMEA vyplývá, že 

mezi rizikové ukazatele patří všechny složky ekologických rizik (viz Tab. č.16). 

Tab. č.16 Vyhodnocení ekologických rizik [Vlastní zpracování] 

Popis rizika 
Potenciální 

následky rizika 

V
ý

zn
a

m
 

Potenciální příčiny 

vzniku rizika 

V
ý

sk
y

t Aktuální řízení 

návrhu 

ohledně 

detekce 

O
d

h
a

li
te

ln
o

st
 

R
P

N
 

Emise 1 
Znečištění 

ovzduší 
7 

Nezavedení 

prohlídek strojů a 

úniků emisi do 

ovzduší 

5 Žádné 3 105 

Znečištění 

vody 
2 

Znečištění vody, 

ohrožení 

živočichu, rostlin 

a obyvatel 

9 

Špatné nebo žádné 

prohlídky úniků 

kapalin a dalších 

škodlivin do půdních 

vod či okolních toků 

5 Žádné 3 135 

Znečištění 

půdy 
3 

Znečištění půdy, 

ohrožení 

živočichu, rostlin 

a obyvatel 

9 

Špatné nebo žádné 

prohlídky úniků 

kapalin a dalších 

škodlivin do půdních 

vod či okolních toků 

5 Žádné 3 135 

 

                  Pomoci Paretova diagramu a Lorenzovy křivky, (viz. Příloha č. 7) bylo 

zjištěno, která rizika jsou pro podnik hrozbou a je nutné se jimi dále zabývat. Diagram byl 

sestaven podle hodnot RPN, ze kterých bylo vypočteno procento četnosti a z té dále 

procento kumulativní četnosti výskytu (viz. Tab. č.17).  
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Tab. č.17 Seznam hodnot pro zpracování Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou 

[Vlastní zpracování] 

Druh rizika RPN Četnost 
Kumulativní 

četnost 

Pozastavení nebo omezení těžby (poruchy, havárie) 150 4,71 4,7 

Nedodržování pracovních povinností 135 4,24 8,9 

Nebezpečí úrazu na pracovišti 135 4,24 13,2 

Znečištění vody 135 4,24 17,4 

Znečištění půdy 135 4,24 21,7 

Pozastavení těžby (nenahraditelnost pracovníka) 126 3,95 25,6 

Malé kontroly zaměstnanců při jejich činnosti 105 3,30 28,9 

Znečištění ovzduší 105 3,30 32,2 

Respekt k nadřízeným 90 2,82 35,0 

Neschopnost splácet (úvěr) 90 2,82 37,9 

Podpojištění 90 2,82 40,7 

Nadpojištění 90 2,82 43,5 

Nevhodný výběr úvěru 81 2,54 46,0 

Nedostatek pracovní síly (nemoc pracovníků) 81 2,54 48,6 

Ztráta zisku 80 2,51 51,1 

Nedostatek pracovní síly (zastavení výroby) 72 2,26 53,4 

Nedostatečná motivace pracovníků 72 2,26 55,6 

Ohrožení pracovníka obsluhujícího těžební stroj 64 2,01 57,6 

Uklouznutí a pád pracovníka 64 2,01 59,6 

Vysoký úrok z úvěru 63 1,98 61,6 

Nedodržování stanovených pravidel a řádů 60 1,88 63,5 

Nenahraditelnost stroje 60 1,88 65,4 

Nedodržování časových plánů při manipulaci 60 1,88 67,3 

Dlouhá oprava 54 1,69 69,0 

Nedostatek prostředků pro těžbu 54 1,69 70,7 

Nebezpečí ztráty 54 1,69 72,3 

Ztráta zákazníků 54 1,69 74,0 

Špatná konkurence schopnost 54 1,69 75,7 

Porušování norem 54 1,69 77,4 

Porušování zákonů 54 1,69 79,1 

Stanovení vysokých cílů v rámci prodeje 42 1,32 80,4 

Stanovení vysokých cílů v rámci produkce 42 1,32 81,8 

Špatná informovanost zákazníků 42 1,32 83,1 

Malá spolehlivost na pracovníky 40 1,26 84,3 

Pozastavení nebo omezení těžby (odstávka strojů) 40 1,26 85,6 

Pád nebo převrácení stroje 40 1,26 86,8 

Toxikace trhaviny 40 1,26 88,1 

Vysoká míra přeplacení 36 1,13 89,2 
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Pád horniny na stroje či pracovníky 36 1,13 90,4 

Pohyb osob po volně ložené hornině 36 1,13 91,5 

Rizika v rámci špatného pouční pracovníků 36 1,13 92,6 

Leasing na nevhodný prostředek 32 1,00 93,6 

Nesprávné ohodnocení pracovníků 28 0,88 94,5 

Nespokojenost zákazníků s kvalitou či službami 27 0,85 95,4 

Ztráta zákazníků (kvalita kamene) 27 0,85 96,2 

Nevhodná manipulace a skladování 20 0,63 96,8 

Vznik rizika při provádění trhacích prací 20 0,63 97,5 

Zákazníci si zvolí raději konkurenci 18 0,56 98,0 

Ohrožení finanční situace podniku 18 0,56 98,6 

Porušování vyhlášek 18 0,56 99,2 

Nedodržování bezpečnostních opatření 10 0,31 99,5 

Nebezpečí havárie 10 0,31 99,8 

Ztráta zákazníků 7 0,22 100,0 

Součet četností= 3186 
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5. Návrhy a opatření 

 

                  V této kapitole jsou uvedena doporučená opatření k těm rizikům, u kterých byly 

zjištěny hodnoty RPN v části analýzy a hodnocení současného stavu vyšší než ty, které 

jsou pro podnik snesitelné a které jeho působení zásadně neovlivňují nebo neohrožují. 

Kromě opatření je zde proveden také výpočet nových zjištění po zavedených 

doporučených změnách podniku. Pro lepší pochopení jsou pod tabulkami doporučených 

opatření uvedena grafická porovnání zavedených a navrhovaných opatření, kde jsou vidět 

markantní rozdíly mezi fázemi před zavedením opatření a po zavedení opatření. 

 

5.1. Ekonomická a finanční rizika 

 

                  V následující tabulce jsou uvedeny návrhy řešení ekonomických a finančních 

rizik, u nichž byla překročena hodnota RPN nad 60 v části analýzy a hodnocení (viz Tab. 

č.18). Ty hodnoty, které tuto vymezenou část překročily, mají na podnik neblahý vliv, a 

proto bylo nezbytné navrhnout taková opatření, která by tuto hodnotu snížila na přijatelnou 

úroveň, a podnik při jejich dodržování a plnění nebyl ohrožen (viz. Graf. č.1) 

 

Tab. č.18 Doporučená opatření a hodnocení stavu po realizaci opatření v ekonomických a 

finančních rizicích 

Popis rizika Doporučená opatření Provedená opatření 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

li
te

lt
n

o
st

 

R
P

N
  

Úvěr 

1 

konzultace s účetní podniku, 

konzultace mezi vedením 

podniku, kontrola analýzy zisků 

a ztráty 

Konzultace s účetní podniku, 

konzultace vedení podniku, 

kontrola analýzy zisků a ztráty 

1

0 
2 1 20 

2 

Konzultace s finančním 

poradcem, zjišťování informací 

ve vlastní bance 

Návštěva finančního 

konzultanta, dostatečná 

informovanost ve vlastní bance 

7 2 1 14 

3 
Konzultace s finančním 

poradcem 

Návštěva finančního 

konzultanta 
9 2 2 36 

Pojištění a 

zajištění 
4 

Znalecký posudek, zjištění a 

srovnání cen majetku 

Získání znaleckého posudku, 

ověření cen  
9 1 1 9 
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5 
Znalecký posudek, zjištění a 

srovnání cen majetku 

Získání znaleckého posudku, 

ověření cen  
9 1 1 9 

Mzdy 9 
Porady s pracovníky a mezi 

vedením společnosti 
Pravidelné porady a konzultace 6 3 2 36 

 

Graf  č.1.: Porovnání RPN u ekonomických a finančních rizik [Vlastní zpracování] 

 

 

5.2. Organizační rizika 

 

                  V rámci organizačních rizik (viz Tab. č.19) není složité nastolit taková opatření, 

aby rizika, která překročila hranici snesitelnosti, byla snížena. Většinou se jedná o 

dodržování určitých pravidel a zásad. V rámci pravomocí jde spíš projev respektu 

pracovníků ke svým nadřízeným a dbání příkazů, které jim jsou přiřazeny v rámci jejich 

pracovní činnosti. U odpovědnosti jde spíše o to, aby všichni, kteří se účastní pracovního 

procesu, dodržovali určité zásady a pravidla a aby byl dohled nad jejich výkonem v režii 

jejich nadřízených (viz Graf. č.2). 

 

Tab. č.19 Doporučená opatření a hodnocení stavu po realizaci opatření u organizačních 

rizik 

Popis rizika Doporučená opatření Provedená opatření 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

li
te

lt
n

o
st

 

R
P

N
  

Pravomoci 1 
Stanovení přesně vymezené 

organizační struktury 

Dodržování organizační struktury 

a vymezené vztahy mezi 

pracovníky a vedením 

6 3 1 18 
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RPN původní 

RPN po změnách 
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2 
Stanovení řádů, pravidel a 

případných postihů 

Kontroly pracovníků při jejich 

činnosti a dodržování stanovených 

pravidel a firemní kultury 

1

0 
2 1 20 

Odpovědnos

t 
4 

Každodenní průběžné 

kontroly zaměstnanců při 

jejich činnosti 

Zavedení průběžných kontrol 

během pracovní doby 
7 2 1 14 

 5 

Každodenní průběžné 

kontroly zaměstnanců při 

jejich činnosti 

Zavedení průběžných kontrol 

během pracovní doby 
9 2 1 18 

 

Graf  č.2.: Porovnání RPN u organizačních rizik [Vlastní zpracování] 

 

 

5.3. Provozní rizika 

 

                  Opatření v rámci provozních rizik se týkají především používaných strojů a 

zařízení a dále zranění či jiných nečekaných nepřítomností u pracovníků na pracovišti. Aby 

byla tato rizika snížená, musí dojít ke zvýšeným kontrolám používaného zařízení a 

k lepšímu proškolování a zaškolování pracovníků. Výsledky a vyhodnocení v rámci 

provozních rizik jsou obsaženy v Tab. č.20 a následný rozdíl RPN hodnot je v následném 

grafickém porovnání (viz. Graf. č.3). 

 

Tab. č.20 Doporučená opatření a hodnocení stavu po realizaci opatření u provozních rizik 

Popis rizik  Doporučená opatření Provedená opatření 

V
ý

zn
a

m
 

V
ý

sk
y

t 

O
d

h
a

li
te

lt
n

o
st

 

R
P

N
 

Odstávka 

strojů 
2 

Mít dostatečné zásoby 

vytěžených surovin 
Navýšení zásob surovin 10 2 2 40 

0 

20 
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RPN  

RPN po upravách 
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Graf  č.3.: Porovnání RPN u organizačních rizik [Vlastní zpracování]  

 

 

5.4. Podnikatelská rizika 

 

                  Podnikatelská rizika jsou ve společnosti řízena na velmi dobré úrovní, jediná 

zvýšená hodnota byla v oblasti rozhodování, a to především u pracovníků. Je nutné, aby 

vedoucí své pracovníky lépe kontrolovali, zdali dodržují stanovená pravidla a podmínky. 

Nová hodnota RPN po zavedení nápravných opatření je uvedena v Tab. č.21 a následné 

grafické porovnání  (viz. Graf. č.4) 
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Graf  č.4 : Porovnání RPN u organizačních rizik [Vlastní zpracování] 

 

 

5.5. Bezpečnostní rizika 

 

                  Bezpečností rizika se za žádných okolnosti nemohou podceňovat. V následující 

Tab. č.22, jsou uvedeny opatření, díky kterým je ve společnosti po zavedení možno snížit 
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markantní. 
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Graf. č 5.  Porovnání RPN u organizačních rizik [Vlastní zpracování] 

 

 

5.6. Ekologická rizika 

 

                  V části ekologické se jedná spíše o dodržování pravidel a kontrol v rámci strojů 
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životnímu prostředí škodí. V rámci emisi není úplně možné, aby jeden podnik, který bude 

všechna pravidla dodržovat, něco změnil, ale v případě, že by tato pravidla dodržovaly 

všechny podniky, ekologie by jen vzkvétala.  
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chráněné ptactvo. Tab. č.23  tedy uvádí hodnoty po zavedení pravidelných kontrol a 

v Graf. č.6. je ukázáno, o jakou část se sníží hodnota RPN. 
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Graf  č.6.: Porovnání RPN u organizačních rizik [Vlastní zpracování] 

 

 

                  V Příloze č.8  Paretově analýze a lorenzově křivce, který byl sestaven z hodnot 

viz. Tab. č.24, jsou uveden hodnoty po změně, tedy po zavedení navrhovaných opatření. 

Při porovnávání tohoto grafu s Graf. č.17  je vidět že hodnoty četnosti u těch rizik u 

kterých bylo nutné navrhnout opatření jsou oproti stávajícímu zavedenému systému 

mnohem nižší a tedy že po zavedení opatření by podnik nebyl tolik ohrožen. 

Tab. č.24 Seznam hodnot pro zpracování Paretova diagramu s Lorenzovou křivou [Vlastní 

zpracování] 

Druh rizika RPN Četnost 
Kumulativní 
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Pozastavení nebo omezení těžby (poruchy, havárie) 48 7,44 7,4 

Nedodržování pracovních povinností 40 6,20 13,6 

Nebezpečí úrazu na pracovišti 40 6,20 19,8 

Znečištění vody 40 6,20 26,0 

Znečištění půdy 40 6,20 32,2 

Pozastavení těžby (nenahraditelnost pracovníka) 37 5,74 38,0 

Malé kontroly zaměstnanců při jejich činnosti 36 5,58 43,6 

Znečištění ovzduší 36 5,58 49,1 

Respekt k nadřízeným 36 5,58 54,7 

Neschopnost splácet (úvěr) 36 5,58 60,3 

Podpojištění 36 5,58 65,9 

Nadpojištění 32 4,96 70,9 

Nevhodný výběr úvěru 27 4,19 75,0 

Nedostatek pracovní síly (nemoc pracovníků) 21 3,26 78,3 
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Ztráta zisku 20 3,10 81,4 

Nedostatek pracovní síly (zastavení výroby) 20 3,10 84,5 

Nedostatečná motivace pracovníků 18 2,79 87,3 

Ohrožení pracovníka obsluhujícího těžební stroj 18 2,79 90,1 

Uklouznutí a pád pracovníka 18 2,79 92,9 

Vysoký úrok z úvěru 14 2,17 95,0 

Nedodržování stanovených pravidel a řádů 14 2,17 97,2 

Nenahraditelnost stroje 9 1,40 98,6 

Nedodržování časových plánů při manipulaci 9 1,40 100,0 

Součet četností= 645 
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6. Závěr 

 

                  V práci bylo hlavním cílem provedení analýzy rizik ve vybrané průmyslové 

společnosti. Za cílovou společnost jsem vybrala kamenolom THORSSEN, s.r.o., jehož 

hlavní činností je těžba kamene.  

                  Vypracováním analýzy FMEA v rámci podniku THORSSEN, s.r.o. byly 

zjištěny velké nedostatky v některých rizikových oblastech. Nejdříve bylo nutné zjistit, 

které z daných druhů rizik přinášejí společnosti největší hrozbu, co mohou způsobit nebo 

způsobují, jak často se vyskytují a kde a jaká je jejich riziková hodnota. Určení druhů 

rizika bylo provedeno pomoci Ishikawova diagramu příčin a následků. Následně byla 

rizika popsána a u každého byla určena hodnota důležitosti, pravděpodobnosti výskytu a 

pravděpodobnosti odhalení. Díky těmto hodnotám byly vypočteny rizikové hodnoty, 

pomocí kterých se následně určilo, která rizika jsou pro podnik hrozbou a kterými je nutné 

se zabývat podrobněji. 

                  V rámci ekonomických a finančních rizik byly zjištěny nedostatky při získávání 

potřebných informací a komunikaci mezi pracovníky a vedením. Není možné provádět 

finanční transakce, aniž by se podnik jakkoli informoval, ať už se jedná o úvěr, leasing 

apod. Tyto služby nejsou tak často využívány, ale v případě, že je nutné těchto služeb 

využit, je nezbytné, aby spolu s tím byla provedena zásadní opatření. Nic nesmí být 

podceněno. Jedná se o velmi zásadní kroky, které mohou společnost ovlivnit na několik let. 

Z tohoto důvodu byla v další části navržena opatření, díky kterým je možno riziko snížit na 

minimální. 

                  U organizačních rizik bylo zjištěno, že největším problémem jsou otázky 

pravomocí a odpovědnosti. Není vždy dobré vést podnik na velmi přátelské úrovni, což se 

v této společnosti ukázalo jako zásadní problém. Zaměstnanci toho často začnou zneužívat 

a následně není odváděna práce potřebné kvality. Je nutné, aby pracovník respektoval 

příkazy a nařízení svého zaměstnavatele a zodpovědně je plnil. Pokud tomu tak není, může 

docházet ke zbytečným nesrovnalostem a podnik není schopen poskytovat služby 

požadované kvality. 
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                  Provozní rizika mohou razantně ovlivnit celkové postavení podniku na trhu. 

Pokud nebudou stroje fungovat tak, jak by měly, nemůžou být dostatečně plněny ani 

závazky. Bylo zjištěno, že společnost neprováděla potřebné kontroly, kterými by těmto 

rizikům předcházela. V části návrhů jsem proto u jednotlivých typů stanovila řešení těchto 

problémů, díky kterým se hodnota RPN dá snížit na vhodnou výši. 

                  V oblasti podnikatelských rizik je největší problém v rozhodování, a to v části, 

která se týká zranění pracovníků. Není zcela v silách nadřízeného, aby tyto situace ovlivnil, 

protože se velké části jedná o nepozornost pracovníka. Jediným možným řešení tohoto 

druhu rizika je provádění kontrol pracovní kázně a zařizování školení v rámci BOZP. 

                  U bezpečnostních rizik bylo RPN překročeno především v oblastech, kde 

pracovníci používají stroje a zařízení neoprávněným způsobem a často nedodržují předpisy 

a BOZP. Návrh pro řešení těchto rizik tedy představuje především častější kontroly, 

případně i potrestání pracovníka, a častější proškolování. Dalším odvětvím byla práce s 

trhavinami, kde se objevily velké nedostatky v časovém harmonogramu, který je v této 

oblasti nezbytné přesně dodržovat. I zde bylo jedno z řešení zpřísnění dohledu nad prací 

podřízených. Dále u bezpečnostních rizik byla vykonána analýza „What if?“. Pro daná 

rizika a hrozby byla sepsána řešení konkrétních situaci. 

                  Ekologická rizika se netýkají pouze samotného podniku, ale především jeho 

okolí. Není možné, aby nebyly dodržovány určité zásady, a vzniklo tak riziko kontaminace 

pitné vody či půdy. I zde byla navržena patřičná opatření pro zamezení vzniku těchto 

hrozeb. 

                  Závěrem bych chtěla poděkovat společnosti THORSSEN, s.r.o., jejíž majitelé 

mi ochotně odpovídali na všechny mé otázky a podávali mi takové informace, bez kterých 

bych nebyla schopna tuto práci vytvořit. I přesto, že ne vždy byla zjištění pro podnik 

pozitivní, celá práce byla provedena dle přesných a reálně podaných skutečností. 
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