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Anotace: 
 
 
PROCHÁZKA, T. Risk management v pojištění průmyslových rizik. 

Bakalářská práce. VŠB-TU Ostrava, 2009. 55 s. 1 příloha. 

 

Bakalářská práce objasňuje problematiku pojištění průmyslových rizik z pohledu risk 

managementu. Na základě vysvětlení používaných pojmů charakterizuje principy 

průmyslového pojištění. Přibližuje vývoj rizikového inženýrství v ČR a působnost risk 

managementu v pojišťovnictví. Zabývá se obecnými metodami pro posuzování 

průmyslových  rizik a postupy při rizikové prohlídce  v největší komerční pojišťovně 

působící na českém trhu včetně aplikace na modelovém  příkladu. 
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PROCHÁZKA, T. Risk management  in industrial risk insurance.  

Bachelor work. VŠB-TU Ostrava, 2009. 55 pages. 1 enclosure. 

 
This bachelor work deals with the insurance of industrial risks from the risk 

management point of view. Principles of industrial insurance are characterized based 

on explanation of used terms. The work gives brief development of the risk engineering 

in the Czech Republic and involvement of the risk management in insurance business. The 

work presents general methods for the assessment of these risks and procedures used in 

risk inspection visits at the biggest commercial insurance company operating on the Czech 

market. Application is shown on a model example. 
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1 Úvod 

Průmyslové podniky jsou vystaveny různým rizikům. Většina podniků chápe riziko 

jako něco, co může ohrozit jeho pověst, hospodářské výsledky, postavení na trhu, a 

dokonce existenci. Snaží se proto přijmout taková opatření, která tyto důsledky eliminují. 

Snaha lidí o zvládnutí rizika definovanými postupy vedla v minulosti ke vzniku speciálních 

oborů. Nejinak tomu je i v pojišťovnictví, protože právě pojišťovny se nacházejí v  centru 

„obchodu s riziky“, když v rámci služby za „poplatek“ přebírají riziko od klienta. 

Hlavní úkol pro risk management pojištění je identifikace a hodnocení rizik. To 

znamená ochránit pojišťovnu před ztrátami v případě možných škodních událostí a tak 

systematicky zkvalitňovat portfolio společnosti. 

Cílem mé práce je komplexní seznámení s činností risk managementu pojišťovny,  

rozbor používaných metod pro identifikaci a hodnocení průmyslových rizik v největší 

komerční pojišťovně a ukázání aplikace na modelovém  příkladu. 
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2 Vysvětlení používaných pojmů 

2.1 Riziko 

Se slovem riziko se v dnešní době setkáváme poměrně často v různých oborech lidské 

činnosti. Rizikem v této práci chápu  každý důsledek činnosti,  který může vyústit 

v jakýkoliv druh nepříznivých okolností, které mohou být v konečném důsledku 

definovány finanční ztrátou (např. majetková ztráta v důsledku požáru, výbuchu, 

zemětřesení, povodně, vichřice apod.), která definuje výši finanční částky potřebnou 

k nápravě vzniklé škody, případně pro nápravu následných škod (např. škody z přerušení 

provozu). 

Riziko je všude a proto je důležité naučit se s ním správně pracovat, tedy umět rizika 

co nejlépe předvídat, posuzovat a následně i omezovat. Každý by si měl jeho existenci  

uvědomit a připustit. Obecně a subjektivně můžeme rozumět tomu, co je to riziko, ale 

neexistuje univerzální  definice. 

Jedna z definic rizika říká, že riziko je pravděpodobná hodnota vzniklá nositeli rizika 

realizací scénáře vzniku škody, vyjádřená v měnových nebo jiných jednotkách.[1]. 

Pravděpodobnost vzniku škody je třeba uvažovat v daném časovém intervalu, například 

rok. Matematicky lze vyjádřit vztahem: R = D x P 

kde R - riziko, 

       D - škoda, 

       P - pravděpodobnost vzniku škody. 

Škoda vyjadřuje definovanou majetkovou újmu. Obvykle je škoda vyjádřena 

v měnových jednotkách. Jindy je vyjádřena počtem zmařených lidských životů, počtem 

vadných nebo zničených výrobků, množstvím kontaminované zeminy a podobně. Škoda 

závisí na scénáři a je to náhodná veličina. 

Jiná definice, ve finanční oblasti, popisuje riziko jako volatilitu (zranitelnost) finanční 

veličiny (hodnota zisku, portfolia, akcie) okolo očekávané hodnoty v důsledku změn 

různých okolností, nebo možnost zisku nebo ztráty při investování/podnikání.  

Snad nejvýstižnějším vyjádřením rizika pro účely pojišťovny je v jednotkách Kč/čas 

součinem R = SI x r, kde SI je pojišťovaná částka v Kč a r je technická sazba (SI je úměrné 

maximální možné škodě a r pravděpodobnosti).[5]. 
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2.2 Maximální možná škoda 

Pojistitelé a zajistitelé se podílejí na jednotlivých pojištěních takovým způsobem, 

který oběma umožňuje maximální zisk a pravděpodobnost ztráty udržuje tak, aby instituce 

nebyla ohrožena bankrotem. K dosažení tohoto cíle je pro ně podstatné najít optimální 

cestu mezi rizikem a ziskem.  

Pojistná částka vyjadřuje maximální možné plnění pojišťovny, tj. převzatý závazek. 

V průmyslovém majetkovém pojištění je však tato situace vzdálená praxi. Je prakticky 

vyloučeno, aby celá pojistná částka byla ohrožena jednou škodní události. Proto je 

přebírané riziko a případné jeho dělení mezi pojistitele a zajistitele obvykle posuzováno 

podle předpokládané maximální možné/pravděpodobné škody. 

Proto základním parametrem stanoveným při prohlídce pojišťovaných podniků je 

odhad škody, která může nastat za stanoveného katastrofického scénáře. Účelem je provést 

takový odhad, který by definoval maximální možnou/pravděpodobnou škodu. Tu 

pracovníci risk managementu odhadují ze zavedených bezpečnostních opatření, jejich 

místních úprav, postoje managementu podniku k zabezpečení provozu a vkládání 

prostředků do bezpečnostní problematiky a podle informovanosti zaměstnanců o 

provozních nebezpečích a metodách jejich omezování, případně o postupu omezujícím 

rozvinutí škodní události  nebo krátce, podle zjištěné bezpečnostní kultury.  

Velikost rizika pro pojišťovnu může být vyjádřena pomocí mnoha pojmů, např. MPL 

(maximum probable loss) - maximální pravděpodobná škoda, MPL (maximum possible 

loss) - maximální možná škoda, PML (probable maximum loss) - pravděpodobná 

maximální škoda, PML (possible maximum loss) - možná maximální škoda a EML - 

(estimated maximum loss) odhadovaná maximální škoda. Každý znamená něco trochu 

jiného a pracovníci risk managementu je někdy i popletou. Obvykle se postupuje podle 

definic LIRMA (London Insurance and Reinsurance Market Association), určující hodnotu 

MPL jako konzervativní odhad a EML jako realistický odhad.  Definice těchto 

maximálních škod jsou uvedeny dále. 

Nejčastěji se odhadují maximální škody při požáru, jedná se o standardní metodiku na 

rozdíl od jiných nebezpečí, kdy je odhad škody obtížnější (povodeň, vichřice, závažná 

havárie podle zákona č. 59/2006 Sb. apod.). Pro účel posouzení je nejprve potřeba rozdělit 

posuzovaný areál na dílčí celky, tzv. požární komplexy (dále jen „PK“), mezi kterými 

nedojde k přenosu požáru. V případě, že pojišťovaného zastupuje pojišťovací makléř, tak 

by měl dodat informaci o rozdělení pojišťovaného majetku na požární komplexy. 
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PK je pojišťovací pojem, který je používán pouze v pojišťovnictví, není použit 

v terminologii požární ochrany v ČR.  

PK představuje seskupení objektů, u nichž se vzhledem k malým vzájemným 

odstupům předpokládá možné šíření požáru z jednoho objektu na druhý a který je oddělen 

od okolního majetku vzdálenostmi, případně takovými protipožárními zábranami, které 

bez jakéhokoliv zásahu vždy zabrání rozšíření požáru mimo hranice PK. Zajišťovny 

s pojišťovnami si definují minimální odstupové vzdálenosti pro stanovení PK. 

Např. podle zajišťovny Munich Re minimální vzdálenost mezi stěnami dvou komplexů 

je 10 m, ale u budov vyšších než 10 m se požaduje odstup, který se  rovná výšce vyššího 

objektu, a přitom vzdálenost 20 m je dostatečná pro všechny případy. Vzdálenost 20 m od 

ostatních budov se požaduje i pro sklady hořlavých kapalin. U skladů nebo výroben 

výbušnin, pokud neexistují speciální opatření, je minimální vzdálenost od ostatních budov 

nebo staveb 30 m.[2]. 

2.3 Konzervativní odhad maximální možné škody 

Konzervativní odhad, neboli MPL (Maximum Possible Loss) – Maximální možná 

škoda je vyjádření největší škody (škoda na majetku a škoda způsobená přerušením 

provozu, pokud je kryta pojistnou smlouvou) ve formě finančního ocenění v jednom 

požárním komplexu, kterou lze očekávat jako důsledek jednoho požáru nebo jako důsledek 

jiného pojištěného rizika, kdy kontrola požáru je závislá pouze na fyzických konstrukčních 

překážkách, nedostatku hořlavého materiálu, tj. dokonalého oddělení.  

MPL může být počítáno podle podmínek definovaných v seznamu faktorů A. 

Podmínky, které by neměly být uvažovány, jsou uvedeny v seznamu faktorů B. Hodnota 

MPL se uvádí ve stejné měně, ve které jsou uvedeny pojistné částky v pojistné smlouvě.  

Seznam faktorů A  - při odhadování  MPL na požárním komplexu by měly být uvažovány  

následující faktory:  

� velikost, výška a tvar oblasti potenciálně vystavené jedinému požáru nebo explozi, 

� konstrukce střechy stěn a podlah, 

� přítomnost hořlavých obkladů, stěn, stropů a přepážek, 

� podstata rozložení a hořlavost obsahu (požární zatížení), 

� používání nebezpečných postupů a látek a jejich oddělení, 

� citlivost obsahu na poškození kouřem, teplem, vodou, 

� nebezpečí výbuchu z jakékoliv příčiny, 

� nebezpečí způsobené plyny a látkami, které způsobují korozi. 
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Seznam faktorů B  - faktory, které by neměly být uvažovány při odhadu MPL: 

� jakékoliv horizontální oddělení, 

� požární uzávěry, 

� nepřítomnost obvyklých zdrojů zapálení, 

� existence nebo instalace požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků 

požární ochrany, 

� úroveň managementu a údržby. 

V případě pojišťování škody plynoucí z přerušení provozu je k výsledné hodnotě 

přičtena částka odpovídající přerušení provozu na předpokládanou dobu přerušení provozu. 

2.4 Realistický odhad maximální možné škody 

Realistický odhad neboli EML (Estimated Maximum Loss) – Odhadovaná maximální 

škoda je finanční vyjádření největší reálné škody (škoda na majetku a škoda způsobená 

přerušením provozu, pokud je kryta pojistnou smlouvou) v jednom PK, kterou lze očekávat 

jako důsledek jednoho požáru, pokud je tento požár řídícím faktorem nebo jako důsledek 

jiného pojištěného rizika, kdy se předpokládá, že automatická požární ochrana a lidský 

faktor správně zareagují a že nedojde k opožděnému příjezdu hasičského záchranného 

sboru, soukromé a veřejné ochranné systémy fungují a ruční hašení není narušeno.  

V případě pojišťování škody plynoucí z přerušení provozu je k výsledné hodnotě 

přičtena realistická částka odpovídající fixním nákladům vynaloženým po dobu přerušení 

provozu. 
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3 Vývoj rizikového inženýrství v ČR  

Rizikové inženýrství v pojišťovnictví ČR je poměrně mladý obor, který má začátky 

v 90. letech, oproti pojistným trhům v Evropě a USA. Bylo to dáno především politickou a 

sociální situací v době předtím, kdy pojišťovala  pouze jedna monopolní pojišťovna řízena 

státem. Po roce 1990 začal vznikat liberální trh s pojištěním, kde pojišťovnictví začalo 

úzce spolupracovat s evropskými a světovými finančními subjekty (např. Česká pojišťovna 

se zajišťovnou Munich Re), což přineslo zavádění evropských a světových systémových 

přístupů pro posuzování průmyslových rizik. Také zahraniční pojišťovny  s bohatou 

zkušeností v oblasti rizikového inženýrství (např. Zurich pojišťovna) aplikovaly na našem 

pojistném trhu v posuzování průmyslových rizik již propracované a osvědčené standardy. 

Historicky nejpropracovanější rizikové inženýrství se týká nebezpečí požáru. České 

pojišťovnictví rychle a velmi dobře pochopilo, že je nutné se vydat evropskou cestou a 

proto ČAP (Česká asociace pojišťoven), respektive její pracovní skupina pro požární 

ochranu vedena Ing. Pavlem Rybářem, dlouhodobě uplatňuje evropské postupy a 

požadavky na požární bezpečnost vyplývající z evropských norem. ČAP vydala řadu 

překladů (aplikovatelných v našem právním prostředí) ze směrnic CEA (Evropská asociace 

pojišťoven). Ty jsou dobrým a důležitým vodítkem pro práci při posuzování rizika.  

Významnou oblastí z pohledu identifikace rizik v evropském měřítku je realizace 

projektu  GIS (Geografický informační systém) v roce 2002 pro hodnocení přírodních 

nebezpečí. Právě díky ČP (dále jen „ČP“), která pod vedením Ing. Vladislava Hančila, v té 

době ředitele Odboru risk managementu ČP a vedoucího skupiny ČAP pro hromadné 

pojistné události, se podařilo zahájit spolupráci s firmou MMC (dnes s obchodním názvem 

Intermap Technologies s.r.o., která je od roku 2007 dceřinou společností mezinárodní 

kanadské  firmy Intermap Technologies Corporation) a realizovat tento projekt pro potřeby 

všech členských pojišťoven, což přineslo SW nástroje zejména pro hodnocení 

povodňového nebezpečí na území ČR. Byla nakoupena licenční data pro orientaci v území 

a geomorfologicky (na základě geografické informace) a na základě zkušeností zejména ze 

záplav 97 byla stanovena záplavová území, kde bylo možno očekávat povodeň. Postupně 

tato riziková území záplav byla rozšiřována o další významné toky a byly v nich vymezeny 

oblasti s periodami návratu povodně. ČP však začala používat GIS již v roce 1997. 
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4 Charakteristika pr ůmyslového pojištění z pohledu 

risk managementu (RM) 

Průmyslové pojištění se liší od hromadného pojišťování domácností a staveb hlavně 

tím, že smlouva se připraví přesně podle dohody mezi pojištěným (zprostředkovatelem 

pojištění, např. makléř) a pojišťovnou, kterou představuje upisovatel (underwriter). 

Smlouvy jsou zásadně rozděleny do dvou skupin - odpovědnostní a majetkové. Je dobré si 

uvědomit, „že schopnost společnosti „řídit“ riziko - náhodu - neočekávaný požár, náhlé 

ztroskotání lodi - hlavně pomocí pojištění a kontroly ztrát (loss control) je pravděpodobně 

jednou z charakteristik, které nejvíce odlišují rozvinutý od rozvíjejícího se světa. 

Katastrofy postihují stejně tak bohatý i chudý národ (zemětřesení v Japonsku, záplavy 

v Bangladéši), ale společnost, která je schopna kontrolovat/řídit  a chránit se před takovými 

událostmi je také lépe schopna rozmístit své zdroje k většímu ekonomickému a sociálnímu 

pokroku.“[3].  

Pojišťovna pojišťuje majetek tak, aby rovnoměrně rozložila riziko na všechna 

pojištění, tj. nejen v uvažovaném portfoliu a zajistila tak zisk. K rovnoměrnému rozložení 

rizika patří i to, že sleduje výsledky jednotlivých portfolií (pojistných kmenů) a tedy i 

výsledky pojištění průmyslových podniků odděleně od ostatních portfolií pojišťovny. I 

uvnitř pojištění průmyslových podniků je třeba spravedlivě rozmístit riziko na pojištění. 

K tomu slouží jednak rozdělení majetku na základní typy, např. movitý, nemovitý, zásoby, 

pro skupiny činností, specifikace pojištění na pojištění proti důsledkům jednotlivých 

pojistných nebezpečí nebo pojistných skupin a to v každém místě pojištění. Ke zjištění 

správných (tj. spravedlivě rozdělených) sazeb slouží dlouhodobé statistiky, které průměrují 

vliv škod ve sledované části portfolia např. pojištění výroby textilu. Statistický průměr 

však není objektivním ukazatelem pro pojišťování většiny průmyslových podniků. Ten 

musí vyplynout z detailní znalosti pojišťovaného majetku. Pojišťovnictví si pro zjištění 

těchto detailů pojišťovacích rizik vytvořilo zprostředkovatele pojištění - brokery - makléře, 

kteří zastupují klienta a sjednávají jeho pojištění. Přitom poskytují potřebné informace pro 

pokud možno správné rozložení rizika na všechny pojišťované a dále mezi soupojistitele a 

zajistitele.  

Služba makléřů v honbě za ziskem má často nedostatky. Předávají ve svém zájmu a 

v zájmu klienta částečnou informaci, která může ukazovat riziko lepší, než ve skutečnosti 

je. Zkušenosti z prohlídek dokazují, že administrativně zjistitelná informace u většiny 
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klientů odpovídá skutečnosti, ale skutečnost v podniku je často v rozporu s předávanou 

informací. Často se toho dosahuje pouze tím, že informace je neúplná. Pojišťovna tuto 

informaci doplňuje a ověřuje. K tomu jí slouží risk management, který posoudí jak 

majetek, tak pojišťované nebezpečí a místo pojištění. Vyjádří nebezpečí pro pojišťovnu a 

úroveň prevence škod, posoudí bezpečnostní kulturu pojišťovaného a navrhne systémová 

opatření/doporučení pro snížení rizika. 

Bohužel, praxe v pojišťování průmyslových podniků v ČR je taková, že se slevy za 

případnou realizaci navrhnutých opatření/doporučení klientem projeví na konečné sazbě 

pouze v individuálních případech. Je to dáno především tím, že většinou ani po těchto 

slevách nedokáže výsledná technická sazba konkurovat obchodní, výrazně nižší sazbě, 

která je vytvořená velmi tvrdým konkurenčním pojistným trhem, z čehož vyplývá, že 

systém slev pro zlepšení ochrany není efektivní a pro pojišťovaného/pojištěného  

motivující. 

Základní nebezpečí mohou být například tato: povrchová voda a povodeň včetně 

bahna, požár, výbuch, pád letadla, což je soubor pojištění označovaný jako FLEXA (Flood,  

Lighting, Explosion and fail of Aircraf), vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal 

nebo zeminy, sesouvání lavin, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha 

sněhu, námraza, voda vytékající z vodovodního zařízení, krádež, loupež, vandalismus, 

náraz dopravního prostředku, přerušení provozu atd. 

Pojistná smlouva přesně specifikuje, která nebezpečí se pojišťují. Dříve bylo obvyklé 

definovat tato nebezpečí jejich výčtem. V posledních letech se často používá jiná 

konstrukce smlouvy, která se označuje jako „all risk“. Při této konstrukci je třeba vyloučit 

některé události, které pojišťovna neodškodňuje.  
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5 Hlavní činnost RM a spolupráce mezi jednotlivými 

složkami v pojišťovně 

Hlavní činností pracovníků risk managementu  je posuzování rizika, o které upisovatel 

(ten kdo zpracovává nabídku pojištění pro klienta) žádá před úpisem rizika. U stálého 

klienta  může být posuzování rizika realizováno opakovaně pro kontrolu rizika nebo v 

případě nepříznivého škodního poměru. O posouzení rizika může požádat zaměstnanec 

úseku zajištění, když je posouzení vyžadováno zajišťovnou. Dále může o posouzení 

požádat likvidátor škodní události, je-li třeba provést šetření po škodě. Obecně se většinou 

jedná o přizvání pracovníka risk managementu ke škodě, na základě dohody mezi útvary 

likvidace a risk managementem, jejímž účelem je rozšířit informovanost risk managementu 

o příčinách a rozsahu možných škod (toto by mělo být automatické, ale ve většině 

pojišťoven tato spolupráce není optimální). 

Pro prvotní rozhodnutí pracovníka risk managementu a zadavatele o typu posouzení a 

výstupu  je nezbytně nutné, aby žadatel předal materiál týkající se daného klienta 

(makléřskou rizikovou zprávu, výpis z obchodního rejstříku, informace o rozložení 

majetku, strukturu poptávky pojištění apod.), pokud jsou tyto k dispozici.  

Posouzení rizika vypracované pracovníkem risk managementu  slouží k úpravě 

základní pojistné sazby k zajištění a ke snižování rizika u klientů. Riziková zpráva by měla 

obsahovat: 

� identifikaci a zhodnocení rizika, 

� návrh systémových opatření a doporučení pro s nížení rizika, 

� odhady maximálních škod (stanovení MPL a EML, případně jiných dle pravidel 

pojišťovny, vždy s přesnou definicí). 

 

Hlavní  činnosti risk managementu lze shrnout do níže uvedených bodů: 

� získání a udržení kvalitního portfolia v pojištění velkých rizik, 

� identifikaci a zhodnocení rizika, 

� společné prohlídky vybraných rizik se zástupci zajistitele, vypracování rizikové 

zprávy pro zajistitele (v anglickém či německém jazyce), 

� činnost s útvary likvidace pojistných událostí  – prohlídky po škodách, 

� činnost v odborných komisích ČAP, 

� příprava a realizace školení z risk managementu pro potřeby zaměstnanců pojišťovny. 
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6 Základní fáze managementu rizika 

6.1 Metodologie řízení rizika 

V pojišťování průmyslových podniků proces řízení rizik můžeme rozdělit do pěti 

základních fází  spočívajících v identifikaci, kvantifikaci a hodnocení rizika, jeho 

snižování, kontrole a financování. 

Každá fáze má svůj obsah a výsledkem je rozhodnutí. Řízení rizik je znázorněno na 

obr. 1 a  dále v textu vysvětluji jednotlivé fáze. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.1  Schéma řízení rizik 
 
Identifikace rizika 

Nejprve musíme riziko znát, proto základní  fází risk managementu ve vztahu 

pojišťovna versus pojištěný je identifikace rizik. Je potřeba na základě popisu rizika a 

reálných skutečností zjištěných z prohlídky identifikovat nejrizikovější místa a procesy, 

jako jsou např. práce s otevřeným ohněm či takové části procesních zařízení, ve kterých se 

nacházejí látky, kde technologické teploty dosahují hodnot blížících se, nebo dokonce 

překračujících teplotu vznícení zpracovávané látky. 
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Kvantifikace a hodnocení rizika 

Kvantifikací a hodnocením rizika se jedná o  to, jakou váhu mají jednotlivá rizika a 

jaký dopad může mít realizace těchto rizik na finanční situaci daného subjektu. Pro každé 

riziko je třeba stanovit jeho pravděpodobnost, respektive frekvenci výskytu (odhad, jak 

často může vzniknout škoda) a intenzitu škody (finanční vyjádření její možné výše). 

Kalkuluje se s maximální možnou škodou, která může být způsobena.  

Pravděpodobnostní míra rizika u průmyslových podniků se zjišťuje na základě 

analýzy rizika založené na zkušenosti a to  zejména porovnáním s obdobnými 

technologiemi. Účelem je provést takový odhad, který by za stávajících podmínek 

definoval maximální možnou škodu. Ty dokáže zkušený risk manažer odhadnout 

z obecného stavu bezpečnostních opatření. Posoudí i opatření zvyšující jejich účinnost, 

postoje managementu podniku k zabezpečení provozu a objem prostředků vkládaných do 

bezpečnostních opatření a v neposlední řadě posoudí informovanost zaměstnanců o 

provozních nebezpečích a metodách jejich omezování, případně o postupu omezujícím 

rozvoj škodní události. 

 
Snižování rizika 

Tato fáze představuje definování systémových opatření a návrhu doporučení pro 

snížení rizika pracovníkem risk managementu na základě vyhodnocení rizika. 

Opatření, po dohodě mezi klientem, upisovatelem a risk manažerem, tvoří spolu s 

termíny jejich realizace součást nebo přílohu pojistné smlouvy a pojistník se podpisem 

smlouvy zavazuje k jejich splnění a pokud by došlo ke škodám způsobených nesplněním 

těchto opatření, tak pojišťovna nemusí odškodňovat v plném rozsahu. 

Doporučením se rozumí snížení rizika, ale realizace doporučení je na uvážení 

pojištěného. Doporučení jsou vhodnou formou (např. předáním části rizikové zprávy či 

dopisem) prezentována klientovi a jejich neakceptování nemá žádný přímý vliv na pojistný 

vztah, ale může ovlivňovat pojistnou sazbu. Pokud nejsou opatření prezentována klientovi 

v pojistné smlouvě jako nutné podmínky pojištění, stávají se doporučeními.  

 
Kontrola rizika 

Jak již samotný název vystihuje, tato fáze v řízení rizika představuje kontrolu 

navrhnutých opatření. Termíny, ve kterých by měla být opatření realizována, by měly být 

sledovány upisovatelem, který podle okolností rozhoduje o způsobu kontroly (např. nová 

prohlídka, zaslání podkladů apod.).  
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Financování rizika 

Jde o velmi důležitou fázi. Jedná se o to, zda snížit rizika investicí do účinných 

opatření z vlastních zdrojů nebo přenést rizika na specializovanou instituci, zabývající se 

pojistnou ochranou, v případě pojišťovny na zajišťovnu. 
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7 Posuzování rizik v České pojišťovně  

V této kapitole se zabývám rozborem a popisem metod, které jsou používané v ČP pro 

posuzování průmyslových rizik, kde vycházím z podkladů poskytnutých ČP.[4]. 

7.1 Majetkové pojišt ění 

Při posuzování rizika je nutno vždy vycházet z reálných skutečností. Prioritní zůstává 

prohlídka pracovníkem risk managementu  na místě pojištění. Je třeba vyhodnotit 

nejrizikovější procesy, jako jsou práce s otevřeným ohněm či místa, kde technologické 

teploty dosahují hodnot blížících se, nebo dokonce překračující teplotu vznícení 

zpracovávané látky. Vyhodnocuje se přístup ke kouření na pracovišti, případně se posuzuje 

dodržování zákazu kouření a ostatní zavedená bezpečnostní pravidla. Je třeba vytipovat 

nejkritičtější místo, jehož nezabezpečení může způsobit největší škodu, například umístění 

klíčového zařízení pod úrovní maximálního dosahu hladiny vody při povodni. Vždy je 

nutno určit a definovat nejkritičtější místo odkud vychází krizový scénář. 

7.1.1 Posuzování  požárního rizika 

V ČP se používá pro posuzování požárního rizika metodika  s obecnou platností ve 

které se posuzuje:  

� požární ochrana a ostraha majetku,  

� konstrukční provedení budov nebo technologických celků,  

� přístup managementu podniku k nebezpečí,  

� pravděpodobnost vzniku škodní události.  

Každá z těchto rizikových oblastí se hodnotí číslicí od 1 (výborný) až po 5 (špatný). 

Suma jednotlivých číslic pak udává hodnotu ze které může vyjít pracovník risk 

managementu pro vlastní posouzení (viz.  tabulka 1). Jednotlivé hodnotící faktory pro dané 

oblasti uvádím v příloze č.1. 
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Tabulka 1.  Stupnice pro hodnocení požárního rizika 
 
  S tupn ice  –  r i z i kové  ob las t i           S tupn i ce  –  ce lkové  hodnocen í 

Hodnocení - počet 
bodů 

Hodnocení 
rizikového faktoru 

 Celkový počet 
bodů 

Celkové hodnocení 
rizika 

1 Výborný  4 – 8 1 - Výborný 
2 Nadprůměrný  7 – 11 2 - Nadprůměrný 
3 Průměrný  10 – 14 3 - Průměrný 
4 Podprůměrný  13 – 17 4 - Podprůměrný 
5 Špatný  16 – 20 5 - Špatný 

  

7.1.2 Posuzování rizika výbuchu 
Častým nebezpečím, zvláště v oblasti chemického průmyslu jsou výbuchy.  Při 

prohlídce na místech, kde je reálné nebezpečí výbuchu, je nutno posuzovat několik 

zásadních faktorů: 

� těsnost zařízení používajících či vyrábějících látky, které tvoří ve směsi se vzduchem 

výbušnou koncentraci, 

� těsnost veškerých přírub a ventilů, 

� funkčnost detekčního systému koncentrace výbušných par, 

� blízkost zdrojů potenciální iniciace výbuchu (např. používání nejiskřivých nástrojů), 

� dodržování technologické kázně, 

� bezpečný postup pracovníků údržby se zvláštním zřetelem na práce s otevřeným 

ohněm, 

� stav koroze na zařízeních pracujících pod tlakem, 

� možnost účinného chlazení tlakových nádob v případě zahřátí slunečním zářením, 

� vzdálenost od jiných objektů (synergie), 

� záznam o pravidelných kontrolách tlakového zařízení, 

� monitorování rozhodujících procesních parametrů (tlak, teplota, průtok, množství, 

směšovací poměry), 

� najíždění a odstavování procesů, které by mohly vést ke vzniku hořlavého či 

výbušného prostředí, 

� tvorbu vedlejších produktů, zbytků nebo nečistot, které by mohly zapříčinit nežádoucí 

vedlejší reakce, 

� přístup managementu k bezpečnostním opatřením. 
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Výbuchy jsou častou příčinou následných škod a proto je jejich posouzení třeba 

věnovat zvláštní pozornost. Posouzení rizika by měl vykonávat zkušený pracovník risk 

managementu  se zkušeností z chemické praxe. 

7.1.3 Posuzování strojního a elektronického rizika 

Nadstandardním druhem majetkového pojištění je ochrana strojního zařízení a 

elektroniky. 

Posuzování strojního a elektronického rizika vyžaduje vysokou odbornost a zkušenost 

posuzovatele. Obvykle jsou pojišťovány stroje a zařízení tvořící klíčovou součást 

výrobního celku a proto jejich porucha či zničení jsou často doprovázeny přerušením 

provozu. Strojní škody jsou většinou způsobené vnitřním mechanickým poškozením 

(lomem, trhlinou, deformací, zadřením, uvolněním, netěsností, ucpáním atd.) a elektrickou 

poruchou (zkratem či jiným působením elektrického proudu, přepětím, vadou izolace, 

výbojem atd.). Za elektrickou poruchu se také považuje ztráta funkce a funkčních 

parametrů u elektronických prvků a součástek z jakýkoliv důvodů. 

Protože strojní vybavení je vysoce specifické pro danou výrobu, jsou pojišťované 

stroje konstrukčně velmi různorodé.  

Totéž platí i o elektronickém vybavení, kdy klíčovými prvky bývají specializované 

převodníky analogově/digitálního typu umožňující přenos informací od výrobního procesu 

k řídícím prvkům a přenos řídících či regulačních povelů do výrobního procesu. 

U strojů je třeba sledovat především veškeré rotační a pohyblivé části včetně jejich 

mazacích okruhů, způsob sledování vibrací, stavu údržby a celkového opotřebení. Také 

stav okolí klíčových soustrojí svědčí o péči klienta o významné výrobní celky. Je-li to 

možné, je dobré posoudit  riziko lomů či nadměrných ohybů u podávacích mechanismů, 

právě tak jako protipožární zabezpečení. 

U elektronických celků je pak možno se soustředit především na zabezpečení EPS, 

neboť lokální přehřátí vedoucí k možné poruše se obvykle projevuje výronem kouře. 

Požární nebezpečí je zde asi jediné, které je možno posuzovat. Dílčí porucha elektroniky je 

většinou kompenzována již v samotném zařízení, dovolující postupné odstavení zařízení 

bez následných škod. Zdvojení takového elektronického zařízení je významným 

bezpečnostním faktorem, ale je spíše výjimkou.  
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7.1.4 Posuzování rizika ze stavebně montážního pojištění 

Stavebně montážní pojištění je specifický pojistný produkt, který má v sobě 

komponovány prvky jak majetkového, tak také odpovědnostního pojištění. V něm se 

nabízí pojistná ochrana pro ty, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na stavebním díle, 

což může být nadzemní stavba, právě tak jako podzemní dílo např. tunel. Pojištěnými se 

pak mohou stát investoři, majitelé, stavební firmy nebo i poskytovatelé úvěru. Uzavřením 

pojistné smlouvy na sebe pojišťovna přebírá rizika za škody vznikající vlivem tzv. 

živelních událostí jako je požár, výbuch, zemětřesení apod., právě tak jako rizika plynoucí 

z technických problémů (strojní poruchy), které způsobí poškození nebo zničení 

budovaného díla. Na druhé straně slouží toto pojištění i pro případy, kdy je při provádění 

stavebních prací poškozena třetí osoba, ať už jako důsledek vlastních stavebních prací, ale 

také v případě pojistné události na vlastním díle, která negativně ovlivní i třetí osoby. 

Jedná se proto zároveň o pojištění odpovědnosti za škodu. 

Tento druh pojištění je ve světě znám v různých modifikacích ve formě tzv. pojištění 

CAR (Contractors All Risks) pro stavební práce nebo EAR (Erection All Risks) pro 

montážní činnost.  

Z výše uvedeného vyplývá, že pojištění stavebních a montážních rizik nabízí 

neobyčejně širokou pojistnou ochranu. Jedná se o tzv. pojištění na "všechna rizika" ("ALL 

RISKS"). Proto je třeba posuzování takového rizika věnovat dostatečnou pozornost a 

sledovat všechna pojistná nebezpečí, která nejsou z pojištění vyloučena v pojistných 

podmínkách smluvním ujednáním. 

Rozsah posuzování tak musí zahrnout rizika plynoucí z celé řady událostí, jako jsou 

živelní  (požár, likvidace požáru, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu, záplava, povodeň, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal 

nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, 

zemětřesení, voda vytékající z vodovodních zařízení), technická rizika (zřícení montážních 

lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, pád předmětů montážní výstroje, škody při 

manipulaci s břemeny), dopravní rizika (nehody při místní dopravě a přepravě na 

staveništi, úmyslné poškození (vandalismus), ale také lidské faktory (nedbalost a 

nešikovnost).  
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7.1.5 Posuzování rizika vyplývající z přírodních nebezpečí 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3, ČP má GIS nástroje pro identifikaci  rizik 

vyplývajících z přírodních nebezpečí. ČP používá serverové řešení založené na technologii 

Aquarius.NET využívající Microsoft platformy .NET (Microsoft platforma .NET je sada 

nejmodernějších softwarových technologií a nástrojů, jejichž cílem je propojení světa 

informací, lidí, systémů a zařízení např. prostřednictvím webových služeb). Tato 

technologie je vlastním produktem firmy Intermap Technologies. 

Systém Aquarius.NET je modulární, jeho základními funkcionalitou je ověření 

správnosti zápisu adresy, její nalezení, zobrazení mapového podkladu s místem pojištění a 

vyhodnocení intenzit pojistných nebezpečí v prostředí intranetu a internetu. Výhodou 

tohoto systému je jeho snadné rozšíření.  

Tímto GIS řešením dostáváme 3 nesporné efekty zlepšující portfolio pojišťovny. 

První: v databázích máme ověřené a správně zapsané adresy odpovídající státní 

aktualizované databázi, druhý: spočívá v identifikaci extrémně vysokých rizik, které 

nepojišťujeme a tím neodškodňujeme to, co by nemělo být vůbec pojištěno. Poslední efekt: 

zeměpisné souřadnice jednotlivých míst pojištění usnadňuji a upřesňují modelování 

maximální možné kumulované majetkové  škody,  kterou v případě katastrofické události 

pojišťovna celou musí odškodnit a tedy přesně odhaduje výši povodňových škod při 

katastrofickém zajištění. 

Systém Aquarius.NET je v ČP používán  denně při upisování průmyslových  rizik, v 

obchodní službě v procesu sjednávání majetkového neživotního pojištění. Dále slouží jako  

nástroj risk managementu pro individuální hodnocení středních a velkých rizik, který  je 

zároveň správcem tohoto systému a stará se o jeho další rozvoj. Celkově tento systém v ČP 

používá asi 1000 uživatelů. 

 

Posuzování  rizika povodně 

Povodně představují riziko z hlediska způsobených škod. Dokázaly to hlavně v roce 

1997 a 2002, kdy způsobily největší škody v historii pojišťovnictví v ČR. 

Riziko povodně je risk managementem hodnoceno především podle mapy rizikových 

území záplav pokrývající  asi 30 tisíc říčních kilometrů (viz. obr. 2). Tato záplavová mapa 

se skládá ze čtyř zón, tzn. čáry definující zhruba 20, 50, 100 letou povodeň a oblast, kterou 

pojišťovna považuje z hlediska povodně za bezpečnou. 
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Obr. 2 Mapa rizikových území záplav 

 

V posuzování rizik, které vyplývají z nebezpečí  povodně mohou být případy, zvláště 

u pojištění velkých průmyslových areálů rozložených v členitějším terénu, kdy je 

zaplavena pouze část areálu, případně kdy charakter nemovitostí, movitostí i zásob 

umožňuje snížit odhad možných škod na výrazně nižší částku než odpovídá jiným 

objektům. Pak je možné po získání dostatečných podkladů, nejlépe formou prohlídky, 

případně jinou metodou umožňující objektivní vyhodnocení zpracovat posouzení 

skutečného, reálného nebezpečí. V takovém případě má zodpovědný zaměstnanec risk 

managementu pravomoc přesunout objekt či jeho část do nižšího stupně povodňového 

rizika. V každém případě zde hraje roli i úroveň protipovodňového zabezpečení 

vycházející ze zkušeností s katastrofálními povodněmi z poslední doby.  

V případě zatopení pouze části areálu je možno při znalosti rozložení majetku po 

areálu provést kvalifikovaný odhad možné škody sečtením potenciálních škod pouze 

v zaplavené části areálu.  

Záplava znamená často přerušení provozu a výpadek výroby. Je proto třeba k možným 

škodám přičíst i hodnotu škody plynoucí z přerušení provozu. I když zkušenosti z poslední 

doby ukazují, že s ohledem na mnoho faktorů se podnik snaží zahájit výrobu co nejdříve, 

je lépe přistupovat k hodnocení konzervativně. V případě ekonomicky méně úspěšných 

podniků, kde není prioritní snahou obhájení trhů, je třeba v každém případě používat 

konzervativní odhad a při hodnocení přiřazovat těmto podnikům horší stupeň. Hodnocení 

rizika povodně bude objektem dalšího vývoje a zpřesňování.  
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Posuzování rizika vichřice  

Intenzitu pojistného nebezpečí vichřice je možno definovat dvěma různými způsoby. 

Buď pomocí skutečné síly větru v m/s na daném místě nebo pomocí výše škod na daném 

místě.  

Předpokladem vytvoření vichřicové mapy na základě škod, resp. škodního průběhu, je 

evidence pojistných částek a výše škod u všech pojistných smluv, které mají jako pojistné 

nebezpečí sjednánu vichřici. Předpokladem vzniku likvidní pojistné události a tím škody 

v určité výši je síla větru přesahující hodnotu 20,7 m/s. Na základě těchto statistik o výši 

škodního průběhu v daném místě (lokalitě) se vytvoří databáze a stanoví intervaly pro 

příslušnost do daného pásma. Na tomto základě se vytvoří vichřicová mapa, která definuje 

pravděpodobnost vzniku škody v daném místě. Mapu je možno interpretovat do územních 

celků obec nebo okres. 

Na stejném principu je možno vytvořit i vichřicovou mapu na základě intenzit síly 

větru. Místo výše škodního průběhu v jednotlivých místech (lokalitách) je jako zdroj 

vstupních dat použita jiná statistika, a to intenzita větru. Je možno využít průměrné nebo 

maximální hodnoty síly větru. Problémem ovšem je, že některá měřící místa (pro stanovení 

intenzity větru) mohou být na vrcholcích hor a tedy v nadmořské výšce, kde nejsou žádné 

stavební objekty. Proto může být takto vytvořená vichřicová mapa méně vhodná pro 

stanovení míry rizika škod z pojistného nebezpečí vichřice. 

Po vytvoření vichřicové mapy (ať již na základě škodního průběhu či intenzity síly 

větru) je možno ke každé X,Y souřadnici přiřadit intenzitu pojistného nebezpečí vichřice. 

Pro všechny stavební objekty, které je možno najít v databázi UIR-ADR (Územně 

identifikační registr adres), lze do databázi přidat i hodnotu intenzity pojistného nebezpečí 

vichřice. Pojistné nebezpečí vichřice je největším rizikem z hlediska majetkového 

pojištění, týká se to hlavně pojištění staveb, kde se jedná o konstrukci budov a zvláště 

střešních konstrukcí, které by měly mít co nejmenší přesah přes okrajové stěny a zabránilo 

se tak nahromadění ničivé tlakové síly, která je pak schopna odtrhnout střešní konstrukci 

od stavebního podkladu. Právě tak přítomnost velkoplošných odlehčených součástí 

v blízkosti pojišťovaných nemovitostí může zvyšovat nebezpečí poškození majetku 

letícími objekty. 

V ČP se pro pojišťování malých a středních rizik/podniků používá mapa vytvořená na 

základě škodního průběhu z pojistně technických dat, kde intenzita nebezpečí je 

klasifikována do třech zón (viz. obr. 3). V posledních několika letech se často hovoří o 
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větrných smrštích typu tornáda na území České republiky. Protože se jedná o jevy velmi 

nahodilé, je nemožné provést jejich statistické vyhodnocení.   

 

 

Obr. 3 Mapa nebezpečí vichřice 

 

Posuzování rizika krupobití 

Jako jsou evidovány intenzity síly větru, tak toto není možno říci o intenzitě a síle 

krupobití. Z toho vyplývá, že pro pojišťovnu je jediným možným zdrojem pro vytvoření 

krupobitní mapy statistika četnosti a výše škod na pojištěném majetku. Vzhledem k tomu, 

že krupobití (při své síle) nepůsobí téměř žádné škody na majetku (s výjimkou 

automobilům), je problematika škod z pojistného nebezpečí krupobití omezena na 

zemědělské plodiny. Ovšem ne všechny zemědělské plodiny jsou stejně náchylné ke 

krupobitním škodám. Dá se s jistotou říci, že kroupy o stejné intenzitě způsobí na sadovém 

hospodářství podstatně větší škody než na plodinách, které jsou vysazeny na orné půdě. 

Navíc je zcela zřejmé, že některé zemědělské plodiny jsou vysazeny pouze na určitém 

území České republiky.  Na základě těchto znalostí byly v ČP vytvořeny krupobitní mapy 

pro sady, chmelnice (viz. obr. 4), vinice a ornou půdu, které byly vytvořeny ze 

statistických údajů o pojistné částce (ta je stanovena z pojištěné plochy a pojistného 

výnosu) a vyplacené škodě, kde každá krupobitní mapa je rozdělená do čtyř oblastí 

 s rozdílnou mírou krupobitního rizika. 
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Obr. 4 Mapa nebezpečí krupobití pro chmelnice 

 

Posuzování  rizika zemětřesení 

Zemětřesení není v podmínkách České republiky příliš velkým rizikem. Dá se 

předpokládat na místech, kde byla nebo je důlní těžba, což je v poměrech ČR území 

severní Moravy a severních Čech. Na to, aby bylo možno vytvořit mapu rizikovosti pro 

pojistné nebezpečí zemětřesení na území České republiky, není dostatek statistických 

údajů. Řešením je použít statistické údaje některé ze zajišťoven nebo přímo mapu, ze které 

by byla zřejmá intenzita pojistného nebezpečí zemětřesení v porovnání s i dalšími státy 

Evropy či světa.  V ČP se používá mapa, kde jsou definovány tři oblasti s rozdílnou 

intenzitou nebezpečí (viz. obr. 5). 
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Obr. 5 Mapa nebezpečí zemětřesení 

7.2 Pojišt ění  přerušení provozu 

Pojištění přerušení provozu nabývá s postupem času na důležitosti a rizika plynoucí ze 

škod vyplývajících z přerušení provozu vyvolaném různými příčinami jsou zcela reálná a 

tyto škody mnohdy přesahují výši majetkové škody iniciační události.  

Přerušení provozu může být vyvoláno celou řadou příčin. Jako nejčastější příčinu je 

možno definovat požár, ale může se jednat i o přerušení v důsledku povodně, případně jako 

následek poruchy klíčového strojního vybavení. V důsledku příčin výše zmíněných, pak 

bývá odstavena výroba a je-li uzavřeno pojištění na přerušení provozu, je pojišťovna 

povinna hradit ztráty z tohoto přerušení plynoucí.  

Podle textace smlouvy mohou být do náhrad zahrnuty různé platby a vychází se 

především z ekonomického rozpočtu minulých let, odkud je možno odhadnout ztrátu, 

kterou podnik utrpí tím, že je mu zabráněno nadále vyrábět. Jsou známy případy, kdy 

celkem nepatrná škoda na strojním vybavení může způsobit takové přerušení výroby, že 

celková výše škody mnohonásobně převýší škodu majetkovou.  

V současné době se přerušení provozu vyskytuje jako fixní částka vztažená na čas a je 

potřeba pouze posoudit, zda její výše není v příkrém rozporu s pojistnou částkou na 

majetkovou škodu. To je právě onen případ, kdy malá majetková škoda může mít 

významné důsledky v oblasti pojištění přerušení provozu. Proto nabývá stále většího 

významu posouzení hodnotící maximální (která bývá většinou definována), ale především 
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pravděpodobnou výši škody, neboli výši takovou, která je reálná a vyplývá z podmínek 

panujících jak u pojištěného, tak také obecně z ekonomické situace.  

7.2.1 Posuzování rizika z  živelního přerušení provozu 

Dosud nejčastější příčinou přerušení provozu je požár, případně povodeň. Méně 

častou příčinou jsou v našich zeměpisných šířkách vichřice, případně zemětřesení. Požár a 

povodeň přes podobný konečný efekt mají poněkud odlišnou charakteristiku. Požár 

nejčastěji zasahuje pouze jistou část areálu a pokud se nejedná o klíčový provoz nemusí 

nezbytně znamenat přerušení provozu. Pokud však požár zasáhne v nejužším místě výroby, 

bez možnosti rychlé náhrady převodem procesu na jinou lokalitu, nastává mnohdy dlouhé 

období, kdy výrobní proces je významně omezen či dokonce přímo přerušen. Doba znovu 

vybudování provozní jednotky se pak prodlužuje a často se blíží k výši pojistné částky 

dané obvykle roční hodnotou obratu podniku.  

Jiná situace nastává v případě povodně či záplavy, kdy bývá zasažena většina areálu. 

Zde velmi výrazně záleží na výšce hladiny, do níž vystoupá vodní hladina. V případě 

záplavy nepřevyšující 0,5 m je ve většině podniků zajištěna bezpečnost klíčových zařízení 

před zaplavením vodou. Pokud je potřeba ochránit některé stroje před zaplavením (jedná se 

často o elektromotory), je dostatek času pro jejich demontáž a umístění do vyšší polohy, 

zvláště leží-li areál na dolním toku řeky. V tomto případě je přerušení provozu velmi 

krátké a často nepřesáhne výši spoluúčasti dané v tomto případě dobou, po kterou plyne 

klientova časová spoluúčast. Nicméně vzhledem k rozsahu zaplavení bývá na jistou, byť 

krátkou dobu vyřazena i klíčová část provozu. 

V horším případě, kdy výše vodní hladiny dosáhne hodnot řádově v metrech, lze 

očekávat nejen odstavení nutné pro nezbytnou údržbu výrobních prostor, ale zatopené 

stroje a zařízení je nutno nákladně repasovat, případně pořídit nová. Zde může doba 

přerušení trvat srovnatelně dlouho jako v případě rozsáhlého požáru v klíčové části 

provozu. 

Při posuzování pravděpodobnosti výskytu škody z přerušení provozu je kromě 

běžných posouzení týkajících se výskytu živelných událostí třeba brát v úvahu i 

ekonomickou situaci klienta. Pokud se jedná o klienta ve špatné ekonomické situaci, lze 

očekávat nezájem o rychlé uvedení výrobní činnosti do provozního stavu. Na druhé straně, 

dobře prosperující výrobce, který má obsazeny významné trhy, se bude bez ohledu na 

náklady snažit zkrátit dobu potřebnou k obnovení výroby a bude tak významně zkracovat 

dobu odstavení, včetně takových kroků, jako je nákup produktů od konkurence a jejich 
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prostřednictvím uspokojování požadavků na smlouvaného trhu. Je proto třeba při prohlídce 

sledovat tyto parametry: 

� pravděpodobnost výskytu škodní události (stejné jako pro majetek), 

� zaměření se na určení klíčového místa výroby, u níž není možno využít paralelní 

,náhradní produkci, 

� posouzení délky odstávky, spojené se stavebními a údržbářskými pracemi, 

� ekonomická situace podniku, 

� postavení na trzích, zvláště zahraničních, 

� posouzení výše fixních a ostatních nezbytných nákladů, 

� odhad výše variabilních  a zbytných nákladů. 

7.2.2 Posuzování rizika ze strojního přerušení provozu 

V případě strojního přerušení provozu se obvykle jedná o poruchu klíčového 

výrobního prvku, který není možno nahradit pomocí jiného strojního zařízení. Proto se 

tento druh pojištění bezprostředně propojuje s majetkovým strojním pojištěním. Platí zde 

většina skutečností zmíněných v předchozí kapitole. Významné rozdíly se pouze týkají 

faktu, že se jedná o lokální prvek ve výrobě a veškerá rekonstrukční činnost se točí kolem 

tohoto provozního prvku. Jako významnou skutečnost je proto třeba hodnotit informace, 

týkající se připravenosti či dostupnosti náhradních dílů, případně doba potřebná na pořízení 

nového stroje. Při prohlídce je proto třeba se zaměřit na: 

� pravděpodobnost poruchy (stejné jako pro strojní pojištění), 

� stav údržby klíčového zařízení, 

� dostupnost náhradních dílů, případně celých konstrukčních celků, 

� posouzení maximální délky odstávky dané dobou pro dodání celého zařízení, 

� ekonomická situace podniku, 

� postavení na trzích, zvláště zahraničních, 

� posouzení výše fixních a ostatních nezbytných nákladů, 

� odhad výše variabilních  a zbytných nákladů. 
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7.3 Pojišt ění odpov ědnosti za škodu v d ůsledku závažné havárie 

Pojištění odpovědnosti za škodu v důsledku závažné havárie je specifickou formou  

pojištění za způsobené škody v souvislosti se vzniklou závažnou havárií vůči třetím 

osobám.  

Definici závažné havárie a okruh osob povinných uzavřít toto povinné pojištění 

vymezuje zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v 

souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 

prevenci závažných havárií). 

V případě, že klient projeví zájem o toto pojištění, tak risk management mu zašle 

k vyplnění dotazník k hodnocení rizika a navrhne další postup. Součástí hodnocení rizika 

je vždy riziková prohlídka na místech pojištění případně i za účasti expertní organizace 

a zástupce zajistitele. Po zhodnocení rizika pojišťovna  připraví nabídku. Bez tohoto 

hodnocení rizika nelze závaznou nabídku připravit.  

V současné době v ČP není zpracovaná metodika, která by se dala s obecnou platností 

v praxi jednoduše použít, ale posuzování rizik vyplývajících z tohoto pojištění vykonává 

pracovník risk managementu  se zkušenostmi z dlouholeté praxe. 
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8 Postupy při rizikové prohlídce 

8.1 Postup p ři majetkové prohlídce 

Majetková prohlídka je nejčastější prohlídkou prováděnou risk managementem. Její 

charakter je dán především důrazem na nebezpečí požáru jako nejčastější příčiny škod.  

Prohlídka začíná obvykle počátečním pohovorem se zodpovědnými pracovníky 

podniku. Sem patří pracovníci zodpovědní za výrobu, požární zabezpečení, ostrahu a 

bezpečnost práce. Počáteční diskuse umožní pracovníkovi RM  detailnější seznámení s 

charakterem provozu, než získal studiem např. makléřské zprávy či údajů z internetu. 

U diskuse by měly být dokumenty jako je plán areálu, technologické schéma výroby, 

rozmístění nebezpečných látek, rozmístění hasebních prostředků apod. 

Na základě získaných informací se dohodne trasa prohlídky areálu, která je vedena 

všemi důležitými provozy, a je sledováno dodržování jak vnitřních pravidel, tak obecně 

bezpečnostních charakteristik. Pokud je v areálu vlastní HZS, je kontrolována jeho výbava 

a organizace.  

Po skončení prohlídky je obvykle pořádáno závěrečné setkání, kde pracovník risk 

managementu zhodnotí stručně získané informace a je-li to možné, provede stručné 

vyhodnocení prohlídky. Pokud je toho s ohledem na krátkou dobu schopen, vyjádří se i k 

možným opatřením, ať už požadovaným či doporučeným. Stručný výtah ze zprávy 

připravené pro upisovatele pak může získat i klient, má-li o něj zájem. 

 

8.2 Postup p ři posuzování p řerušení provozu  

Přerušení provozu je specifickým druhem pojištění, často provázející základní 

majetkové pojištění. Proto při prohlídce prováděné pro majetkové pojištění jsou často 

získávány i informace, týkající se posouzení pojištění přerušení provozu. Je především 

sledováno nejkritičtější místo výroby, které není možno nahradit ani paralelním procesem 

ani dodávkou zvnějšku. Toto „úzké hrdlo“ pak je místem, jehož odstávka například v 

důsledku požáru či poruchy klíčového strojního zařízení může zastavit celou výrobu a 

znamená tak významnou škodu pro pojišťovnu. Proto jsou zjišťovány následující 

informace: 

� popis a rozdělení výroby po jednotlivých budovách, 
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� hrubý zisk z hlediska pojištění (obrat mínus variabilní náklady) rozdělený dle budov, 

požárních komplexů, výrobních linek, 

� údaje o klíčových částech výroby, 

� závislost na dodavatelích a odběratelích, 

� možnosti minimalizace přerušení provozu (náhradní výrobní kapacity apod.), 

� plánování znovuobnovení výroby (business continuity planning). 

S výjimkou prvého bodu je možno tento postup použít i pro případ hodnocení 

strojního přerušení provozu. 

8.3 Postup p ři posuzování stavebn ě montážního pojišt ění 

Jak již plyne z popisu stavebně montážního pojištění jedná se o relativně širokou 

pojistnou ochranu, která zahrnuje jak část majetkovou, tak také část odpovědnostní. Při 

posuzování rizika je proto potřeba postupovat systematicky a zaměřit pozornost na faktory 

důležité pro ten který druh stavby. Je patrné, že při posuzování ražby tunelu je zbytečné 

uvažovat riziko vichřice a naopak při stavbě obytného domu sledovat geologické podloží 

do větší hloubky než odpovídá základům stavby. 

Obecný postup při posuzování rizika velkých stavebních děl by měl být následující.  

Prohlídka je zahajována pohovorem v přítomnosti odpovědných pracovníků stavby 

(technický ředitel, stavbyvedoucí, geolog, ostraha, případně pracovník odpovědný za 

ochranu životního prostředí apod.). Při diskusi by měly být k dispozici plány stavby včetně 

okolí, závěry geologického průzkumu a technické informace o strojním vybavení. Zároveň 

by měly být dodány veškeré informace o okolnostech stavby jako například financování, 

úvěry, dodavatelé a subdodavatelé apod.  

Měla by být podána informace o časovém přehledu stavebního plánu, případných 

skluzech výstavby, předložena stavební povolení apod. Při diskusi vedené risk manažerem 

je snaha získat co nejširší informace o všech okolnostech týkajících se prohlíženého díla 

včetně vlivu okolí a postoje obyvatel v okolí k budovanému dílu. Po této počáteční diskusi 

je dojednána trasa prohlídky a následuje osobní prohlídka na místě stavebního díla, kde 

jsou především sledována místa, která by se mohla stát iniciačním bodem případné škodní 

události. Při prohlídce je tak třeba sledovat následující faktory pro majetkovou část: 

� projektovou dokumentaci a její zpracování (náhled), 

� časový plán výstavby, 

� výsledky geologického průzkumu – podloží, spodní voda apod., 

� kvalitu materiálů používaných při výstavbě, 
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� strojí vybavení stavebního díla, 

� dopravní mechanismy používané při stavbě, 

� dodavatelé a subdodavatele stavebních prvků, 

� způsob založení stavebních strojů (jeřábů a dopravníků), 

� kvalitu prováděných prací, 

� pořádek na pracovišti, 

� množství hořlavých materiálů a jejich umístění, 

� ostrahu stavebního díla i v nočních hodinách a mimo pracovní dny, 

� doba dojezdu HZS v případě využívání většího množství hořlavých prvků, 

� přívody elektrické energie, napojení na zdroj vody. 

 
Pro odpovědnostní část pojištění: 

� dodržování pravidel výstavby ze strany vedení, 

� postoj veřejnosti k budovanému dílu, 

� používání ochranných pomůcek a dodržování předepsaných postupů, 

� vzdálenost cizího majetku a osob od budovaného díla, 

� účast cizích firem na stavebním díle, 

� vzájemná propojištěnost, 

� postoj vedení stavby k bezpečnosti práce. 
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9 Posouzení požárního rizika na modelovém příkladu 

Dále je provedena aplikace  metody pro posuzování požárního rizika, protože je 

nejvíce propracovaná a používaná v posuzování průmyslových  rizik v ČP. Cílem 

posouzení rizika je zpracování rizikové zprávy na základě vlastní prohlídky pracovníkem 

risk managementu, která obsahuje: 

� hodnocení požárního rizika, 

� určení nejdražšího požárního komplexu a maximální možné (MPL) a 

pravděpodobné škody (EML), 

� stanovení zvýšených rizik z hlediska pojišťovnictví a katastrofického scénáře,  

� návrh opatření pro snížení rizika do pojistné smlouvy. 

9.1 Základní údaje o podniku 

Posouzení rizika je provedeno na základě vlastní rizikové prohlídky. Jedná se o 

poptávku pojištění u ČP a obchod je sjednáván prostřednictvím  makléřské společnosti. 

Jedná se o jedno místo pojištění a předmětem pojištění jsou nemovitosti (budovy), 

movitosti (zařízení)  a zásoby (skladované zboží).  Riziko je soustředěno do 2 požárních 

komplexů, které jsou barevně označeny  v situačním plánku areálu na obrázku 6. 

 

Obr. 6  Situační plánek areálu 
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Provozovaná činnost 

Klient provozuje  skladování spotřební elektroniky (PC, audio a video), kterou dále 

prodává do maloobchodní sítě prodejen po celé ČR. Spotřební elektroniku skladuje na 

paletách, které jsou umístěny v regálech a pro jejich manipulaci se používají 

vysokozdvižné vozíky na elektrický pohon. Nakládka a vykládka zboží je řešena 

kamionovou dopravou.   

 
Používané energie 

Objekty jsou vytápěny kotelnou na zemní plyn. Dodávka elektřiny je zabezpečena 

trafostanicí, která je napojena na  distribuční elektrickou síť.  Údržba a správa objektů je 

řešena dodavatelským způsobem. 

 
Počet zaměstnanců a směnnost 

Celkem  v podniku pracuje  35 osob, z toho 12 osob v administrativní a obchodní 

činnosti a 25 osob  ve skladech, kde v každém skladu je jich 5. 

 
Pojistné částky 

Celková pojistná částka  pro nemovitosti, movitosti a zásoby činí  385 mil. Kč. 

Detailní rozložení pojistných částek na jednotlivé budovy uvádím v tabulce 2. 

 

Tabulka 2. Rozložení pojistných částek na jednotlivé budovy 

  
Nemovitosti 

[mil.K č] 
Movitosti 
[mil.K č] 

Zásoby 
[mil.K č] 

Administrativní 
budova 

20 6 0 

Vrátnice 5 1 0 

Sklad č.1 50 1 100 

Sklad č.2 50 1 100 

Sklad č.3 50 1 100 

Celkem 175 10 300 
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9.2 Hodnocení požárního rizika  

Metoda pro hodnocení požárního rizika je obecně popsaná v kapitole 7.1.1. Celkové 

hodnocení požárního rizika na modelovém příkladu je  uvedeno v tabulce 3. 

 
Tabulka 3.  Celkové hodnocení požárního rizika 
 

Hodnotící oblasti Hodnocení - počet bodů 
Ochrana a ostraha 3 
Stavební konstrukce, přístup k objektům a plošné 
uspořádání 

2 

Řízení rizika, angažovanost a kontrola 4 

Pravděpodobnost škod 4 
Celkový počet bodů 13 

Celkové hodnocení požárního rizika 4 - Podprůměrný 
 

Požární riziko je hodnoceno ze stanovených faktorů uvedených v příloze č.1 pro níže 

uvedené čtyři oblasti. 

 
Ochrana a ostraha 

� Skladované zboží představuje vyšší  požární zatížení. 

� Ve  všech skladech je instalovaná elektrická požární signalizace (EPS) s individuální 

adresací s vyvedením signálu na ústřednu EPS, která je umístěna na vrátnici se stálou 

obsluhou. EPS není instalovaná v administrativní budově a není funkční ve 

skladovací hale č.1 a 2, což může znamenat, že nedojde ke  včasnému zjištění a 

vyhlášení poplachu v případě požáru. 

� Ve  všech skladech je instalováno zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOTK), které v 

případě požáru  ovládá EPS. 

� V objektech není instalováno stabilní hasicí zařízení (SHZ), což nedopovídá 

požárnímu zatížení a hodnotám pojišťovaného majetku. 

� V objektech jsou umístěny hasicí přístroje a jsou instalovány vnitřní hydranty. Ve 

venkovních prostorech areálu jsou umístěny nadzemní hydranty. 

� Všechny věcné prostředky  požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení mají 

revize, které byly  předloženy, ale konkrétně revize pro EPS ve skladu č.1 a 2  

nesouhlasí se skutečným stavem tohoto zařízení. 

� V areálu ani v jeho blízkosti není další zdroj vody pro hašení. 
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� Dojezd jednotky hasičského záchranného sboru kraje od vyhlášení poplachu je          

18 minut, což je vzhledem k požárnímu zatížení a úrovni zabezpečení požární ochrany 

v místě pojištění nedostatečné. 

� Nejsou vyhrazeny prostory pro nabíjení  manipulačních vozíků a stanoveny  jejich 

dostatečné odstupy od skladovaného zboží. 

� Areál má jeden vjezd se závorou a je celkově dobře oplocený a v noci osvětlený. 

Závora ale nebyla v době prohlídky funkční. 

� Nikde v areálu není instalována elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) a 

kamerový systém. 

� Areál střeží dvoučlenná hlídka, která není ozbrojená a nepoužívá hlídacího psa. 

Ostraha systémově provádí kontrolu cizích osob a vozidel, dále provádí povinné 

obchůzky jednou za 60 minut, což je dostatečné, ale bylo zjištěno, že  není nijak 

systémově zabezpečena kontrola provedených obchůzek. 

� Ostraha mezi sebou komunikuje mobilními vysílačkami a má právo vstupu do všech 

prostor v případě neočekávané události jako např. požáru, což je pozitivní skutečnost 

pro možnost zahájení prvotní zásahu. 

Hodnocení: 3 – průměrný 

 
 
Stavební konstrukce,  přístup k objektům a plošné uspořádání 

 
� Jednotlivé objekty  tvoří požární úseky, ale  nejsou mezi nimi  dostatečné odstupy. 

� Konstrukční systém administrativní budovy je smíšený, který se skládá ze zděné 

obvodové stěny a železobetonového stropu  s požární odolností 45 minut. Střecha je 

sedlová a dřevěná  s krytinou z pálených tašek. Konstrukční systémy skladů jsou 

nehořlavé, skládající se z  železobetonových obvodových stěn s požární odolností 60 

minut. Nosné části plechových střech jsou z ocelových vazníků, které jsou požárně 

chráněné. V obou případech se jedná o dostatečné konstrukce s dobrou požární 

odolností. 

� V případě požáru mají hasiči k objektům dobrý přístup a není omezen jejich požární 

zásah uvnitř objektů. 

� Objekty jsou dobře udržovány. 

Hodnocení:  2 – nadprůměrný 
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Přístup managementu k riziku, angažovanost a kontrola 
 

� PO a BOZP zabezpečuje osoba odborně způsobilá. 

� Bezpečnostní a požární školení zaměstnanců vyžadují zlepšení, provádí se 

pouze formálně.  Při prohlídce bylo zjištěno, že proškolení zaměstnanci 

nejsou věcně znalí. 

� Management společnosti ale nemá moc zájem o bezpečný provoz a o snižování rizika. 

� Není stanoven zákaz kouření v areálu.  

� Dle sdělení klienta, se práce s otevřeným ohněm dělají na písemná ohlášení/povolení, 

což ale nebyl schopen doložit dokumenty. 

Hodnocení: 4 – podprůměrný 

 

Pravděpodobnost škod 

� Existuje několik možností případného šíření požáru a navazování škod. 

� Dojezd jednotky hasičského záchranného sboru kraje od vyhlášení poplachu není 

dobrý a zdroj požární vody v místě pojištění není dostatečný. 

� Je střední pravděpodobnost značné/totální škody. 

Hodnocení: 4 – podprůměrný 

 

9.3 Zvýšená rizika z hlediska pojiš ťovnictví 

� Významná část pojišťovaného majetku je koncentrována do jednoho požárního 

komplexu.  

� V případě hašení požáru vodu/pěnou budou vysoké následné škody na skladovaném 

zboží. 

� Vlastník je v konkurzním řízení, což může znamenat zvýšené riziko úmyslného 

založení požáru. 

9.4 Katastrofické scéná ře 

Pokud by v prostoru skladu došlo k výbuchu  uniklého zemního plynu, tak by mohlo 

dojít k destrukci objektu a k rychlému šíření požáru na okolní objekty, což by mohlo mít za 

následek velké škody na pojišťovaném majetku.  
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9.5 Odhady maximálních možných škod 

Nejdražší požární komplex  

Nejdražší je požární komplex č.2, protože se v něm nachází  největší kumulace 

pojišťovaného majetku a rizika plynoucí z požárního nebezpečí. V tomto požárním 

komplexu je sklad č.2 a 3, jejichž celková hodnota činí 302 mil. Kč, z toho jsou             

budovy v hodnotě 100 mil. Kč, skladované zboží za 200 mil. Kč a zařízení ve výši             

2 mil. Kč. 

Stanovení MPL (Maximum Possible Loss – maximální možná škoda) 

MPL stanovuji jako 100 % celkové pojistné částky z PK, což odpovídá 302 mil. Kč.  

Definice MPL je uvedena v kapitole 2.3. 

 

Stanovení  EML (Estimated Maximum Loss – odhadovaná maximální škoda) 

EML odhaduji 151 mil. Kč z PK, vzhledem k dosaženému stupni ochrany 

pojišťovaného majetku, kde budovy skladů jsou samostatnými požárními úseky s dobrou 

požární odolností a instalací EPS. 

Definice EML je uvedena v kapitole 2.4.  

 

9.6 Návrh opat ření do pojistné smlouvy pro snížení rizika  

� Opravit nefunkční EPS ve skladu č.1 a 2. 

� Instalovat ve skladech detektory pro únik zemního plynu. 

� Vyznačit prostor pro nabíjení manipulačních vozíků ve vzdálenosti min 3 m od 

hořlavých materiálů a zboží. 

� Opravit závoru před vjezdem do vrátnice. 

� Zavést systémovou kontrolu prováděných obchůzek ostrahou s následujícím 

doporučením pro její realizaci: Formou zápisů o provedené obchůzce  do knihy, 

která se bude nacházet na vrátnici nebo prostřednictvím vyhrazených čipovacích 

kontrolních bodů. 

� Zákaz kouření v areálu bude povoleno pouze na vyhrazených místech.  

� Prověřit úroveň školení vlastních zaměstnanců v PO. 

� V případě, že dojde k pojištění požadujeme, aby byla umožněna klientem další 

prohlídka RM ČP před obnovou pojistné smlouvy. 
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9.7 Shrnutí z posouzení požárního rizika 

Předmětem majetkového pojištění jsou nemovitosti, movitosti a zásoby, které jsou o 

větší majetkové hodnotě. Budovy mají  vesměs nehořlavou a z větší části železobetonovou 

nebo zděnou konstrukci s dostatečnou požární odolností. Riziko je soustředěné do 1 místa 

pojištění ze  dvou třetin do jednoho požárního komplexu. Riziko je charakteristické 

především velkým množstvím hořlavého materiálu s vyšším požárním zatížením ve 

skladovaném zboží, negativní skutečností je, že ve sladech  č.1 a 2 není funkční  elektrická 

požární signalizace. Nedostatečná  je vzhledem k riziku dojezdní doba jednotky hasičského 

záchranného sboru kraje a voda pro hašení v místě pojištění. Negativním rysem rizika je i 

to, že klient nemá moc zájem o snižování rizika a dobrou bezpečnostní kulturu. Na základě 

všech skutečností hodnotím požární riziko jako 4 - Podprůměrný s návrhem opatření pro 

snížení rizika do smlouvy s platností realizace do 30 dnů od sjednání pojištění. Závěry 

z prohlídky a základní oblasti s možností snížení rizika byly prezentovány představiteli 

společnosti (provozní ředitel) během prohlídky.  
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10 Závěr 

Rizikové inženýrství v pojišťovnictví ČR je poměrně mladý obor, který má začátky 

v 90. letech, oproti západním pojistným trhům. Bylo to dáno především politickou a 

sociální situací v minulém období, kdy u nás pojišťovala pouze jedna monopolní 

pojišťovna řízena státem. Po roce 1990 začal vznikat liberální trh s pojištěním, kde 

pojišťovnictví začalo úzce spolupracovat s evropskými a světovými finančními subjekty, 

což přineslo zavádění evropských a světových systémových přístupů pro posuzování 

průmyslových rizik. Také některé zahraniční pojišťovny  s bohatou zkušeností v oblasti 

rizikového inženýrství aplikovaly na našem pojistném trhu již propracované a osvědčené 

standardy. ČAP se podařilo v oblasti posuzování požárního nebezpečí přebírat západní 

standardy a tvořit technické předpisy, které jsou dobrým vodítkem pro posuzování rizika. 

V oblasti identifikace přírodních nebezpečí se v měřítku evropském podařilo  vybudovat 

sofistikovaný unikátní nástroj GIS, který umožňuje ověření správnosti zápisu adresy, její 

nalezení, zobrazení mapového podkladu s místem pojištění a vyhodnocení intenzit 

pojistných nebezpečí v prostředí intranetu a internetu. V této oblasti je nejdále ČP. 

Proces řízení rizik z pohledu rizikového inženýrství lze rozdělit do pěti fází  - 

identifikace rizika, jeho kvantifikace s hodnocením, snižování, kontrola a financování. 

V rámci první fáze se risk management snaží rozpoznat ta rizika, která mohou znamenat 

“velké škody“ pro pojišťovnu. V druhé fázi posuzuje, jak často z něj může vzniknout 

škoda a finanční vyjádření její možné výše. Ve třetí fázi risk management navrhuje 

systémová opatření pro snížení rizika  a ve čtvrté fázi kontroluje jejich plnění. V páté fázi 

pojišťovna rozhoduje o způsobu financování přijatého rizika, zda krýt rizika z vlastních 

zdrojů nebo přenést rizika na specializovanou instituci, zabývající se pojistnou ochranou - 

zajišťovnu. 

Z rozboru metod, které používá ČP pro hodnocení rizik vyplývá, že 

nejpropracovanější je metoda pro hodnocení požárního rizika.  

Naopak chybí propracované a zároveň pro risk management  v praxi použitelné 

metody  pro hodnocení rizika výbuchu, tíhy sněhu, odpovědnosti za škodu v důsledku 

závažné havárie, přerušení provozu, ale také pro povodně, kde by se kromě expozice 

zohledňoval charakter pojišťovaného majetku a protipovodňové zábrany. Návrh těchto 

potřebných metod by mohl být řešen v navazující diplomové práci s aplikací na 
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konkrétních příkladech. Prohloubení informací o této problematice by jistě přispělo ke  

zlepšení posuzování průmyslových rizik v RM ČP. 

Z celkového pohledu si myslím, že  postavení risk managementu v pojišťovnictví v 

ČR  by mělo být lepší,  protože leckdy se obchodním zájmem pojistí z pohledu risk 

managementu nepojistitelné  riziko a také proto, že žádná pojišťovna  na českém pojistném 

trhu se nezabývá řízením průmyslových rizik komplexně a to na úrovni vrcholového 

vedení – top managementu. 
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12 Seznam použitých zkratek 

 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CAR Contractors All Risks 

CEA Comité Européen des Assurances 

ČAP Česká asociace pojišťoven 

ČP Česká pojišťovna 

DP1 

DP2 

DP3 

Označení druhů konstrukcí  používané v řadě ČSN 73 08XX 

EAR Erection All Risks 

EML Estimated maximum loss 

EPS Elektrická požární signalizace 

EZS Elektrická zabezpečovací signalizace 

FLEXA Flood,  Lighting, Explosion and fail of Aircraft 

GIS Geografický informační systém 

HAZOP Hazard and Operability Study 

HZS Hasičský záchranný sbor 

FTA Fault True Analysis 

LIRMA London Insurance and Reinsurance Market Association 

MMC Multimedia Computer 

MPL Maximum probable loss/maximum possible loss 

NFPA National Fire Protection Association 

PK Požární komplex 

PML Probable maximum loss/possible maximum loss 

PO Požární ochrana 

RM Risk management 

SHZ Stabilní hasicí zařízení 

UIR-ADR Územně identifikační registr adres 

VdS Verband der Sachversicherer 

ZOTK Zařízení pro odvod tepla a kouře 
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13 Seznam příloh 

Příloha č. 1:  Faktory pro hodnocení požárního rizika 
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Risk management v poji5tèní prumysloqfch rizik

PÍíloha ò. 1: Faktory pro hodnocení poúírního rizika

Ochrana a ostraha

I - Vfborn!:

profesionólní hasièe, navrZené v souladu se svètové uznéwanymi piedpisy

jako NFPA, FM Global, CEA nebo VdS.

poùírním zatiiením, hodnotami majetku nebo vyznamem pÍeruSení

provozu.

poùétru.

místè a s dojezdovou dobou do 5 minut do v5ech provozú.

dostateònou kapacitou (podle NFPA, FM Global, CEA nebo VdS) pro

potieby ha5ení.

provódéj í kontrolované obchùzky.

hlésièi poùétru.

zévislostmi uvnitÍ i vnè provozù.

2 - Nadprùmérni,:

ve v5ech oblastech, kde je to opodstatnéno poZórním zatíùením, hodnotami

majetku nebo qfznamem pÍeruSení provozu.

systémù tam, kde tyto systémy nejsou nezbytné.
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ostrahy (uvnitÍ èi vné areólu) s dojezdovou dobou do 5 minut.

intervalem 60 minut.

profesionólní hasiòsky zérclvanny sbor s dobou dojezdu do 10 minut nebo

jen veiejn;f profesionólní hasiòsklf zàchranrry sbor s dobou dojezdu do 5

minut.

ha5ení s kapacitou nad poiadavky CSN 73 0873 Polírmí bezpeònost staveb

- Zósoboviíni poLimí vodou.

zóvislostmi uvnitÍ orovozù.

3 - Prùmèrn!:

systémú opodstatiují poùarni zatíùení, hodnoty majetku nebo vyznam

pÍeruSení provozu.

nebo ostrahy (uvnitÍ òi vnè areólu) s dobou odezvy do 10 minut nebo je

fyzicka ostraha provódéjící kontrolované obchuzky s maximólním

intervalem 60 minut.

profesionólní hasiòsky zilchranny sbor s dobou dojezdu do 15 minut nebo

jen veiejnf profesionólní hasiésky zérchrarwry sbor s dobou dojezdu do 10

minut.

4 - Podprùmérnj,:

majetku nebo vyznam pÌeruSení provozu instalaci takovjch systémù

opodstatriují.
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nebo ostrahy (uvniti òi vné areólu) s dobou odezvy nad 10 minut nebo je fyzickét

ostraha provódèjící obchùzky s maximólním intervalem 120 minut.

dobou dojezdu do 10 minut nebo veÍejny profesionólní hasiòsky zérclvanny

sbor s dobou dojezdu do 15 minut (pÍi nízkém poZórním riziku do 20

minut).

legislativy.

5 - Spatnj,:

vy znamt pÍeruSení provo zu.

poZómím riziku nad 20 minut).

legislativy.

stavební konstrukce. pÍístup k obiektúm a ploSné uspoÍódóní

I - Vi,bornj,:

zdivo, poùérné chrénènó ocel) a/nebo konstrukce projektované vzhledem k

rizikùm vypl;fvajícím z òinnosti (odolné vúÒi explozi, uvolÈující se v

piípadé exploze apod.).
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stènami nebo vzdólenostmi odpovídajícími poàórnimu zatíLení, hodnotóm

majetku nebo vfznamu pÍeruSení provozu.

vlivy (expozicemi).

a novou qfstavbu.

2 - Nodprùmérnj,:

Zelezobeton, zdivo, poZórnè chrónènó ocel) a z men5í òósti nehoilavé

konstrukce (DPl - napi. masivní nechrénèné ocel s vyzdívkami) s niZSí

odolností.

odpovídajícími pozilrnímu zatíùení, hodnoùim majetku nebo vyznamu

pieruSení provozu.

úsekù apoùétmí uzóvèry jsou funkèní.

novou vlirstavbu.

3 - Pritmèrnj,:

ocel s vyzdívkami) a z men5í òasti smíSené konstrukce (Dp2).

vesmès odkryté.
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odpovídajícími poZórnímu zatíLení, hodnotóm majetku nebo vyznamu

pÍeruSení provozu.

poùarní uzóvèry jsou dúslednè pouZívríny.

4 - Podprùmérn!,:

nechrónènó ocel) a s odkrytfmi òéstmi nebo prvky. které mohou zpùsobit

òósteòné èi úplné zhroucení konstrukce a/nebo smíSené konstrukce (DP2)

s odkrytfmi òóstmi nebo prvky, které mohou piispívat k Síiení poZóru.

nebo qfznamu pÍeruSení provozu.

pÌístup k objektùm pii ha5ení poùàru,

5 - Spatnj,:

celodÍevéné konstrukce) nebo konstrukce nevhodné pro provozovane

Òinnosti.

Síiení ohné.

ha5ení poZaru.
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PÍÍstup managementu k riziku

I - Vj,bornj,:

prevence havórií.

ar:e,lyzy rizik jako jsou HAZOP, FTA, apod.

poù6mí ochrany, provódéní prací za tepla, èinnosti dodavatelù, apod.

provozu v pÍípadè nepiedvídatelnych udólostí.

2 - Nadprftmérni,:

obecnè platnych piedpisù a CSN.

metodicky iídí tyto oblasti.

òinnost kontraktoru.

nepiedvídatelnfch udólostí.
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3 - Prùmérni,:

lokólní legislativy a CSN.

tyto oblasti.

dodavatelù a prací zatepla.

drobné nedostatky.

provozu v pÍípadè nepiedvídatelnfch udólostí.

4 - Podprùmèrn!:

písemnè zaznamenény.

nesystematicky iídí ty'to oblasti bez valného zójmu vedení spoleònosti.

znaén6 zlep5ení.

nepÍedvídateln;fch udólo stí.

5 - Spatni,:

poíérní och-ranè.
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Pravdèpodobnost vzniku Skodv

I - V!,bornf:

zkou5eny.

2 - Nadprttmérnf,:

ale nejsou zkou5eny.

3 - Prùmérnit:

4 - Podprùmérni,:

5 - Spatn!,:
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