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ANOTACE 
Touto diplomovou prací popisuji nejzávažn�jší rizika ohrožující koksárenskou 

spole�nost a následn� provádím jejich rozbor a hodnocení. V úvodní �ásti práce stru�n� 
v obecné rovin� popisuji spole�nost zabývající se výrobou koksu a její výrobní procesy. 
S použitím vybrané metody pak identifikuji rizika spojená s touto �inností a provádím 
jejich rozbor. Získané informace následn� vyhodnocuji a navrhuji možnost ochrany proti 
vybraným rizik�m pomocí komer�ního pojišt�ní. Navržené pojistné produkty rozd�luji do 
t�í základních skupin: strategické, povinné a ostatní. Výsledkem práce je návrh 
komplexního pojistného programu v�etn� zhodnocení p�edpokládaných náklad�               
na realizaci tohoto pojišt�ní. Navržený pojistný program by m�l p�isp�t k eliminaci 
negativních dopad� na chod organizace v p�ípad� vzniku škodné události. 

 
Klí�ová slova: rizika, identifikace rizik, analýza rizik, komer�ní pojišt�ní, pojistný 
program 
 
 
 

SUMMARY 
This thesis describes and assess the most serious risks which endanger coking plant 

company. There is basic description of coking plant company and its processes of 
manufacture in the preamble of thesis. Most serious risks are identified and analysed with 
using chosen method. The result of analysis is further assessed and then there is proposal 
of protection from chosen risks by commercial insurance in the next part of thesis. 
Insurance products are separated into three basic groups: strategic, obligatory and others. 
The result of this thesis is a proposal of complete insurance programme including 
estimation of costs for its implementation. The proposed insurance programme should 
contribute to elimination of negative impacts of occured loss on coking plant company. 

 

Keywords: risks, identification of risks, analysis of risks, commercial insurance, insurance 
programme 
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1. ÚVOD 
„Každému hrozí riziko“. Ano, je tomu tak. Fyzickým i právnickým osobám, státy 

nevyjímaje, v každém okamžiku hrozí jedno nebo více rizik. Liší se samoz�ejm� v tom,      
o jaká rizika jde a nakolik jejich existence ohrožuje jednotlivé subjekty.[7] 

V�tšina organizací si v dnešní dob� stále více uv�domuje nezbytnost zabývat se 
�ízením rizik. Nedávno tomu tak nebylo, mnoho firem se systém�m �ízení rizik tolik 
nev�novalo. Dnes jsou však firmy nuceny klást na �ízení rizik v�tší d�raz. Následují tak 
celosv�tový trend, který byl vnesen také na náš tuzemský trh zahrani�ními investory. 
D�vod�, pro� se této problematice v�novat je hned n�kolik. Krom� již zmín�ného 
celosv�tového trendu, je to snaha udržet konkurenceschopnost a p�edevším ekonomický 
p�ínos pro firmy. Zásadní zm�ny v legislativ�, tém�� neomezená odpov�dnost statutárních 
orgán� spole�nosti, nutí zodpov�dné pracovníky v�novat �ízení rizik maximální pozornost. 
Stejn� jako má každá spole�nost svá specifika, jsou specifická i její rizika. Proto je d�ležité 
podrobn� definovat rizika, které spole�nost a její hospoda�ení ohrožují. Ve své práci se 
chci problémem �ízení rizik zabývat, p�edevším v souvislosti jak ochránit ekonomiku 
spole�nosti s možností chránit se p�ed t�mito riziky komer�ním pojišt�ním. Na jedné stran� 
bude riziko a jeho p�ípadné negativní d�sledky na ekonomiku (p�ípadn� i existenci) 
podniku na druhé stran� bude možnost pojišt�ní t�chto rizik komer�ním pojišt�ním, které 
v sou�asné dob� nabízí pojistný trh. 

Rizika m�žeme rozd�lit podle mnoha klí�� nap�. na finan�ní rizika, projektová rizika, 
obchodní rizika, technická rizika, organiza�ní rizika, rizika ochrany životního prost�edí      
a p�írodní katastrofy a havárie (technologická rizika). 

Tato práce je zam��ena na finan�ní rizika, p�esn�ji na jeho jednu podkategorii - 
pojistná nebezpe�í. Pojišt�ní je jedním z nejd�ležit�jších nástroj� �ízení rizik. Pojistná 
nebezpe�í bývají �asto podnikateli podce�ována. Jsou zde zahrnuta i rizika, které 
podnikatel nem�že p�ímo svou �inností ovlivnit, a které v�bec nesouvisí s jeho 
podnikatelskou �inností, ale m�l by toto nebezpe�í znát a být na n� p�ipraven. Tato rizika 
mohou totiž vést k vážným finan�ním problém�m a mohou ohrozit chod a existenci 
spole�nosti. 

Hlavním cílem této diplomové práce je tedy zam��it se na identifikaci a rozbor 
nejv�tších rizik, která ohrožují koksárenský závod. Jedná se p�edevším o nejrizikov�jší 
místa v procesu zpracování uhlí a výroby koksu, což je hlavní podnikatelská �innost 
koksárenského závodu, to znamená o taková místa, jejichž ohrožení by mohlo mít 
významný negativní dopad na celkovou ekonomickou situaci závodu. Chci se p�edevším 
zabývat nejzávažn�jšími pojistnými nebezpe�ími a navrhnout managementu 
koksárenského závodu takový pojistný program, který ohrožení t�mito nejzávažn�jšími 
pojistnými nebezpe�ími p�evede na pojistitele. 

Velmi d�ležitým bodem mé práce je analýza rizik, která se skládá z t�chto krok�: 
identifikace, kvantifikace a hodnocení rizika. Riziko posoudím pomocí stanovené 
závažnosti a pravd�podobnosti výskytu rizika, a výsledné riziko ur�ím jako sou�in této 
pravd�podobnosti a závažnosti. Výsledkem celé analýzy je ur�ení rizikové skupiny, 
pomocí výše rizikového faktoru. Pro tato nebezpe�í (rizika), která mohou být pro 
koksárenský závod kritická, navrhnu pojistný program. 

Správným stanovením hodnotících kritérií u jednotlivých rizik, bude možno 
podrobn� a objektivn� analyzovat nebezpe�í, která koksárenskému závodu hrozí. 
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Výsledkem této práce bude doporu�ení pro management koksárenského závodu, jak 
se co nejlépe (nejú�eln�ji a nejekonomi�t�ji) ochránit proti výše uvedených rizik�m 
v návaznosti na pojistný program. Navrhnout možnosti, jak se p�ed t�mito riziky ú�inn� 
chránit, jaké použít zp�soby a mechanizmy ochrany a jak zajistit bezproblémový chod 
koksárenského závodu. 
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2. POPIS VÝROBNÍ �INNOSTI 

2.1  P�EDSTAVENÍ KOKSÁRENSKÉ SPOLE�NOSTI 
Spole�nost byla založena ve �ty�icátých letech 19. století a je jednou z dvaceti 

koksoven, které v tomto období na Ostravsku vznikaly s postupným rozvojem t�žby 
koksovatelného uhlí. 

Hlavním p�edm�tem �innosti a výrobním programem koksárenské spole�nosti je 
výroba koksu: 

- metalurgického (vysokopecní a slévárenský koks) 
- otopového 
- koksu k technologickým ú�el�m 
- a koksochemické výrobky (koksárenský plyn, dehet, benzol, síran amonný, síra 

pevná i kapalná). 

Je realizována z kvalitního koksovatelného uhlí, t�ženého nejen v ostravsko-
karvinském revíru, ale i v jiných �ástech Evropy a sv�ta. Provoz spole�nosti nabízí široký 
sortiment koks� pro slévárenskou a hutní výrobu, speciální metalurgií, vytáp�ní a další 
ú�ely. Spl�uje vysoké nároky domácí i zahrani�ní klientely. 

V podniku pracuje 600 zam�stnanc� v nep�etržitém provozu. 

2.2  UMÍST�NÍ OBJEKTU 
Areál závodu je lemován ze dvou stran �ekami. �eky tvo�í prakticky severovýchodní 

a severozápadní hranici areálu koksovny. Ob� �eky vedou v pevných korytech a jsou 
regulovány �adou hrází. Kolem závodu soub�žn� s jednou z �ek vede dálnice. 

Jihovýchodní hranici tvo�í úsek železni�ní trati, jihozápadní hranici p�ilehlé stavební 
objekty bývalého dolu a objekty teplárenské spole�nosti. Teplárenská spole�nost leží 
prakticky i uvnit� areálu koksovny. 

Území koksovny je tedy prostorov� omezeno teplárnou, bývalým dolem, železnicí     
a �ekami bez možnosti rozší�ení. N�které stavební objekty a prostory uvnit� areálu 
koksovny jsou dále užívány v pronájmu jinými organizacemi. Jde p�evážn� o dodavatelsky 
spolupracující spole�nosti a firmy. 

V okolí areálu koksovny se nenachází žádná soust�ed�ná ob�anská zástavba ani 
významn�jší objekty m�stské infrastruktury. Nejbližší obydlená oblast je ve vzdálenosti 
cca 400 m (cca 180 osob). 

2.3  POPIS AREÁLU 
Vysokopecní a slévárenský koks se vyrábí ve t�ech koksárenských bateriích 

v nep�etržitém provozu, z nichž mají dv� po 50 komorách a jedna 54 komory. Kapacita 
komor je p�ibližn� 16 tun koksu, výrobní cyklus trvá 34 až 36 hodin.  

Dodávky koksu do areálu jsou zajiš�ovány po železnici. Areál je uspo�ádáním �len�n 
podle technologií na st�edisko uhelné dopravy a st�edisko chemie.  St�edisko uhelné 
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dopravy zahrnuje sklad uhlí, zásobníky uhlí, uhelnou v�ž, paletiza�ní linku, koksárenské 
baterie, hasící v�že, t�ídírny. St�edisko chemie – turboodsava�e, trubkové pece, benzolka, 
pece, plynojem. 

Uvnit� areálu stojí také administrativní budovy zahrnující objekty správní budovy, 
jídelny s kuchyní, laborato�e, sklad zásob, kancelá�e, dílny a halový objekt. 

P�evažují konstrukce neho�lavého provedení – tém�� výhradn� jde o objekty, jejichž 
nosnými prvky je železobetonový skelet s vyzdívkami, s plochými st�echami, technologie 
jsou u p�vodních staveb na železobetonových rámových konstrukcích. Nov� budované 
technologie a dopravníkové mosty jsou na ocelových konstrukcích. 

2.4  VÝROBA KOKSU 
Koks vzniká pyrolýzou �erného uhlí p�i vysoké teplot� – nad 1000 ºC – v uzav�ených 

prostorách bez p�ístupu kyslíku. Pro výrobu koksu se používá �erné uhlí s nízkým obsahem 
síry a vhodnými vlastnostmi pro koksování.  

Uhlí je dováženo do zásobníku uhlí o kapacit� cca 23,6 tis.t. V zásobníku je 
skladováno uhlí r�zné zrnitosti a kvality, které se potom, dle pot�eby, míchá v mlýnici do 
uhelných v�ží, odkud jsou pln�ny koksárenské baterie. Pro dopravu vsázkového uhlí se 
používají dopravní pásy. Dopravní pásy jsou upraveny v krytých šikmých mostech v zim� 
vytáp�ných, které vedou do horní �ásti uhelných v�ží. Z požárního hlediska se doporu�uje 
vykládat podlahy, st�ny i boky most� neho�lavým materiálem. 
 

 

Obr. �.1  Proces výroby koksu 
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A, B, C – uhlí r�zných koksovacích vlastností; 1 – zásobníky uhlí; 2 – úpravny uhlí, mlýnice; 3 – dávkovací zásobníky; 
4 – míchací stanice; 5 – uhelná v�ž; 6 – plnící v�z; 7 – koksárenská baterie; 8 – hasící v�z; 9 – hasící v�ž; 10 – šikmá 
koksová rampa; 11 – t�ídící rošt na koks; 12 – t�ídící síta na drobný koks; 13 – zásobníky koksu; 14 – nakládání na 
vagóny, expedice 
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Mleté uhlí z výsypek se dopravuje pásem do míchárny, kde se jednotlivé druhy 
odd�len� ukládají do druhových zásobník�, jeden zásobník je ur�en pro ost�idlo. Ze 
zásobník� v míchárn� se upoušt�jí v ur�itém pom�ru dávkovacím za�ízením pomocí 
dávkovacích pás�, kterými je možno regulovat množství vypoušt�ného uhlí. Sm�s uhlí se 
dopravuje pásem do mícha�e, v n�mž dle pot�eby dovlh�uje vodními rozprašova�i. 
Promíchaná sm�s uhlí se dopravuje do uhelných v�ží koksárenských pecí.  

Koksování �erného uhlí se d�je v koksárenských pecích, jejichž nejd�ležit�jší �ást je 
koksovací komora. Je to prostor, který se plní uhlím a jehož všechny �ásti jsou zhotoveny 
ze žáruvzdorného šamotového zdiva. St�ny koksovací komory se udržují nep�etržit� na 
teplot� asi 1000 ºC (asi 1300 ºC v topných kanálcích a asi 1100 ºC na vnit�ní stran� 
komor), takže uhlí p�ichází již p�i pln�ní do styku s žhavými st�nami prostoru. Vzhledem 
k tomu, že dochází k zna�nému opot�ebení podlahy komory p�i vytla�ování koksu, je 
podlaha zhotovena z rovných tvrdých tvárnic s hladkým povrchem. [4] 

Pod komorami jsou uzav�ené prostory zvané regenerátory, jejichž úkolem                
je zužitkovat teplo obsažené ve zplodinách ho�ení k p�edeh�átí vzduchu a vysokopecního 
nebo generátorového plynu a tím i dosažení pat�i�n� vysoké teploty spalování. Zplodiny 
ho�ení, které vznikají spálením plynu a vzduchu, zvané spaliny, mají p�i odchodu 
z topných st�n do generátor� teplotu asi 1300ºC. Spaliny mají p�i této vysoké teplot� 
zna�ný tepelný obsah a jsou vedeny nejprve do generátoru, kde p�edají cihlové výplni 
hlavní �ást svého tepla, ochladí se p�i tom na teplotu asi 300 ºC a jsou s touto teplotou 
vedeny do kou�ových kanál� a do komína. Proudem horkých spalin se výpl� regenerátor� 
postupn� oh�ívá, tím stoupá i teplota spalin, vycházejících z regenerátoru. [4] Kou�ové 
kanály odvád�jí spaliny z regenerátor� do komína.  

Uhlí se posunuje do komory ve form� p�chovaného bloku. P�chovací stroj má dv� 
funkce tj. p�chování uhlí a obsazování komory. Stroj je vybaven zásobníkem uhlí. 
Výhodou zásobníku je provád�ní p�chování uhlí i mimo v�ž a za jízdy stroje.                   
Po up�chování se zasune p�chovaný blok do pece. 

V komo�e koksárenských pecí, v níž je uhlí zah�íváno topnými st�nami z obou stran, 
se tvo�í dv� plastická pásma, která postupují b�hem koksování sm�rem od  a utvo�í jakousi 
sty�nou plochu, nazývanou dehtovým švem. [4] 

Koks z�stává v peci a je po ukon�ení procesu vytla�en do speciálního ochlazovacího 
koše vodícího vozu. Vodící v�z pojíždí po kolejích na obsluhovací plošin� koksové strany 
baterie. Hlavním úkolem je vést žhavý koksový blok p�i vytla�ování z pece tak, aby se p�i 
p�echodu p�es plošinu nep�evrátil a dopadl správn� do hasícího vozu. Hasicí v�z je 
elektrickou lokomotivou posunut pod hasicí v�ž, kde se koks uhasí vodní sprchou 
umíst�nou nad vrchní hranou hasícího vozu. Z �ady vodorovných trubek s otvory vytékají 
praménky vody a rozst�ikují se na žhavý koks. �ást vody se p�i hašení odpa�í a uniká ve 
form� páry z komína hasící v�že, �ást vody z�stane v koksu, zbytek stéká po koksu           
do kanál� hasící v�že a z nich do usazovacích jímek, odkud se po vy�išt�ní vrací do ob�hu. 

Po odkapání vody je koks posunut p�ed odkládací šikmou plošinu, na níž se vysype. 
Z této plošiny je koks otevíráním uzáv�r� vypoušt�n na dopravní pás. Pásem je 
dopravován do hrubé t�ídírny koksu, kde se t�ídí v�tšinou na roštech na koks vysokopecní, 
pop�ípad� slévárenský a kusový. Tento se neusklad�uje v zásobnících, ale dopravuje se 
pásem k vysokým pecím nebo nakládá do vagón�. 
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Do jemné t�ídírny se dostává drobný koks, který se dále t�ídí na obchodní druhy – 
prach až kostky. 

2.5  VZNIK CHEMICKÝCH PRODUKT� P�I VÝROB� 
KOKSU 

Obr. �.2  Schéma úpravy surového koksárenského plynu 
 

P�i koksování uhlí vzniká také surový dehet, �pavek, surový benzol a koksárenský 
plyn. Pochody, které p�i tom probíhají, jsou velmi složité, jejich výsledkem je vytvo�ení 
koksu a uvol�ování plynných produkt�. 

P�i postupném zvyšování teploty se uhlí nejprve vysušuje, p�i teplotách do 150 ºC se 
vypa�í i hydroskopická voda, p�i vyšších teplotách i krystalová voda, popeloviny, 
pop�ípad� i plyny okludované uhlím jako kysli�ník uhli�itý, methan a dusík. U teplot asi 
250 až 300 ºC nastává první rozklad uhelné hmoty za vzniku kysli�níku uhli�itého, vody    
a sirovodíku, pozd�ji se za�íná odšt�povat kysli�ník uhelnatý, methan a jiné uhlovodíky. 
P�i teplotách 300 až 400 ºC nastává pronikav�jší rozklad uhelné hmoty, kdy se vyvíjejí i ve 
v�tším množství dehtové páry, vyšší uhlovodíky nasycené i nenasycené. P�i teplotách asi 
350 až 450 ºC se dostává uhlí do plastického stavu. �pavek se za�íná tvo�it p�i teplotách od 
400 do 450 ºC. Asi p�i 500 ºC je ukon�eno odšt�pování kapalných produkt� vznikem 
polokoksu, který však obsahuje ješt� zna�né množství vodíku, kyslíku a dusíku. Tyto 
plyny se odšt�pují p�i dalším zvyšování teploty na 500 až 1100 ºC za sou�asné tvorby 
koksu. P�i koksování vzniklé prchavé zplodiny rozkladu ho�laviny (vodní a dehtové páry    
i plyny) jsou odvád�ny stoupa�kou do p�edlohy k dalšímu zpracování. [4] Odplyn�ní 
vsázky v koksovací komo�e je dosaženo v okamžiku, kdy teplota koksu uprost�ed komory, 
tedy v míst� švu, dosáhne nejvyšší teploty, tj. 1000 ºC. 
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3. ANALÝZA RIZIK VYBRANÉHO VÝROBNÍHO 
PROCESU 

V diplomové práci jsem se zam��ila na analýzu rizik ve spole�nosti zabývající se 
výrobou koksu. Jak je z�ejmé z p�edchozí kapitoly, �innosti koksárenské spole�nosti jsou 
vysoce rizikové. Popsala jsem a ekonomicky zhodnotila rizika, které tuto spole�nost 
ohrožují pomocí zjednodušené metody FMEA. Následn� jsem pro rizika, která lze pojistit, 
navrhla managementu koksárenského závodu pojistný program a tím p�evedla toto 
nebezpe�í na pojistitele. 

3.1  RISK MANAGEMENT 
Dalo by se �íci, že managment rizik je všude kolem nás. M�žeme ho pozorovat         

u všech  živých organism�, charakteristickým znakem toho je nap�íklad opatrnost, která  je 
obranou p�ed mnohými riziky, které tyto organismy v p�írod� ohrožují. Jedním z p�íklad� 
managementu rizik t�chto organism� m�že být vznik mimiker, jako ochranou p�ed 
predátory. A tak jako se chrání tyto organismy p�ed nep�íznivými jevy, m�ly by se 
organizace a podnikatelské subjekty zabezpe�it p�ed hrozícím nebezpe�ím.  

K tomu se používá zejména Risk Management, �esky �ízení rizik, který je jednou     
z disciplín projektového managementu. Vznikl jako obrana proti nebezpe�ím ohrožující 
podnikatelské subjekty. Tato problematika je velice rozsáhlá a �asto velice odlišná. 
M�žeme jí definovat jako soubor navzájem provázaných �inností, které se zabývají 
možným rizikem, jeho rozpoznáním, stanovením velikosti a závažnosti, zhodnocením, 
ovládáním a návrhem opat�ení, které riziko eliminuje nebo alespo� zmírní jejich výskyt. 

Management rizika má specifické postavení: chránit sou�asný a budoucí majetek 
Osoby (tj. v�etn� jejích investic, o�ekávaných zisk� apod.) doporu�eními: 

- k omezení možných ztrát (�asových i majetkových) d�íve, než k nim dojde, 
- k financování možných katastrofických ztrát vyvolaných zejména: 

- vyšší mocí, 
- lidskými chybami a omyly, 
- rozhodnutími soud�, 

a to p�edevším pojišt	ním nebo jinými cestami. M�žeme také �íct, že management rizika 
je souhrnem �inností cílených na rozpoznávání a minimalizaci možných ztrát Osoby. [9] 

Pojiš�ovnictví a risk management existují vedle sebe naprosto nezávisle, ale jsou 
spolu úzce spjati. Základním p�edpokladem pojišt�ní je znalost rizik, které ohrožují 
spole�nost, a k tomu se využívává poznatk� rizikového managementu, který nám dává 
p�esnou p�edstavu o rizikové situaci v podniku. 
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3.2  OBECNÁ ANALÝZA RIZIKA 
Základním procesem v managementu rizika, který je nutnou podmínkou rozhodování 

o riziku, je analýza rizika. 

V�domé uvažování o ztrát� (nebo zisku) spo�ívá v rozboru a hodnocení známých 
nebo o�ekávaných skute�ností. Výchozí operace analýzy rizika jsou: 

• identifikace nebezpe�í, 
• kvalifikace nebezpe�í, 
• kvantifikace rizika. [9] 

Spo�ívajících na t�ech otázkách, které si na po�átku analýzy rizika klademe: 
1) Jaké nep�íznivé události mohou nastat? 
2) Jaká je pravd�podobnost výskytu nep�íznivých událostí? 
3) Pokud n�která nep�íznivá událost nastane, jaké to m�že mít následky? [9] 

Analýza rizik (Risk Analysis) je systematické použití dostupných informací               
k identifikaci nebezpe�í a k odhadu rizika pro jednotlivce nebo obyvatelstvo, majetek nebo 
životní prost�edí. Analýza rizik zahrnuje definici cíl� analýzy a rozsahu platnosti, 
identifikaci nebezpe�í a odhadování rizika. Je to strukturovaný proces, který identifikuje 
jak pravd�podobnost, tak rozsah nep�íznivých následk� pocházejících z dané �innosti, 
za�ízení nebo systému. [22] 

3.2.1  Riziko 
Slovo riziko (risk) je používáno v r�zných souvislostech a významech. Obecn� m�že 

být definováno jako možnost nežádoucích následk�, ale �asto je považováno za funkci 
pravd�podobnosti nežádoucí události a jejich následk�. P�i b�žném používání se jeho 
smysl posouvá mezi uvedené významy. „Vysoké riziko“ se vztahuje k závažnosti následk� 
události, která se již p�ihodila nebo vysoké pravd�podobnosti, že se tato událost p�ihodí, 
p�ípadn� k jejich vzájemné kombinaci. [10] 

V ekonomii je pojem „riziko“ užíván v souvislosti s nejednozna�ností pr�b�hu 
ur�itých skute�ných ekonomických proces� a nejednozna�ností jejich výsledk�; obecn� lze 
samoz�ejm� konstatovat, že se nemusí jednat pouze o riziko ekonomické. Existují i jiné 
druhy rizik, nap�íklad: 

• politická a teritoriální, 
• ekonomická – makroekonomická a mikroekonomická, nap�íklad tržní, infla�ní, 

kurzovní, úv�rová, obchodní, platební apod., 
• bezpe�nostní, 
• právní a spojená s odpov�dností za škodu, 
• p�edvídatelná a nep�edvídatelná, 
• specifická – nap�íklad pojiš�ovací, manažerská, spojená s finan�ním trhem, 

odbytová, rizika inovací apod. [7] 

Riziko, kterým se budu ve své práci p�evážn� zabývat, je tzv. pojistitelné riziko, 
které je spojeno s pojišt�ním. 

Není pojišt�no každé riziko, ale pouze to, pro které existuje možnost stanovení 
pravd�podobnosti vzniku škody a její ocen�ní, p�i�emž pravd�podobnost nesmí hrani�it 
s jistotou. [2] 
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Pojistitelná rizika musí spl�ovat podmínky nahodilosti, identifikovatelnosti (musí být 
možné jednozna�n� ur�it p�í�inu vedoucí ke ztrát�), vy�íslitelnosti (ztráty musí být 
objektivn� vy�íslitelné, nemohou být spojovány se subjektivními pocity), ekonomické 
p�ijatelnosti pro pojiš�ovnu (�asové a plošné rozložení rizik je takové, že umož�uje 
dosáhnout ekonomickou vyrovnanost pojišt�ní p�i dostate�n� velkém souboru pojišt�ných) 
a také pro pojišt�ného. [2] 

V pojiš�ovací praxi je pojem riziko užíván v trojím slova smyslu: 
• p�edm�t ohrožovaný nahodilým nebezpe�ím (nap�íklad budova, dopravní prost�edek, 

strojní za�ízení), 
• událost zp�sobující škodu, tedy zdroj rizika (nap�íklad požár, havárie, úraz) 

nej�ast�jší zp�sob chápání pojmu riziko, 
• pravd�podobnost vzniku náhodné události s negativními dopady. [1] 

3.2.2  Identifikace nebezpe�í 
Prvním krokem analýzy rizik je podrobné poznání rizik, které mohou podnik ohrozit. 

Identifikovat, jak nebezpe�í, tak zdroje t�chto nebezpe�í, odhalit místa, jevy, stavy, které 
mohou ztrátu zp�sobit. Je d�ležité provád�t nejenom analýzu zdroj�, ale také si p�edstavit 
možné nehodové scéná�e, které se obvykle zakládají na zkušenostech z provozu nebo na 
zkušenostech historických. Cílem tohoto kroku je sestavit seznam všech potenciáln� 
možných nebezpe�í a okolnosti jejich vzniku, která se v daném systému mohou vyskytovat 
a spole�n� zp�sobovat nežádoucí stavy bez ohledu na jejich d�ležitost. 

Pom�ckami pro ur�ení zdroj� rizika mohou nap�íklad být: využití osobních               
a provozní zkušeností, intuicí, znalosti rizika, inženýrských klasifikací, kontrolních 
seznam�, detailních znalostí provozu, zkušenosti s poruchami za�ízení, studie p�edešlých 
nehod, které se v organizaci již vyskytly. 

Existují také indexové techniky pro klasifikaci zdroj� rizika. Používá se celá �ada 
rozdílných metod lišících se v podkladech pro provedení, v po�áte�ním stádiu, ve zp�sobu 
provedení, v závislosti na �ase, ve zp�sobech kombinace poruch a dalších. Metody mohou 
být specifické pro pozitivní �i negativní rizika, pop�ípad� mohou být vhodné pro oba typy 
rizik. N�které z metod se lépe hodí na obecné, mén� podrobné mapování zdroj� rizika 
velkých podnik� nebo velmi složitých proces�. Další z metod jsou používány pro detailní 
analýzy individuálních nebezpe�ných situací, analýzy zp�sob� poruch a jejich ú�ink�, 
analýzy provozuschopnosti, jak rutinních provozních fází, tak i projektových, nových, 
teprve zavád�jících se fází výrobního procesu. 

N�které z t�chto metod (viz tabulka �.1) byly p�vodn� vytvo�eny pro vojenské ú�ely         
a pozd�ji se za�aly b�žn� používat pro pot�eby elektrotechniky, v letectví, v jaderné 
energetice, v chemickém a potraviná�ském pr�myslu, ve farmacii a v jiných výrobách. 
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Tabulka �.1  Nej�ast�ji používané metody a techniky 
 

ZKRATKA NÁZEV ANGLICKÝ NÁZEV �ESKÝ 

SR Safety Review Bezpe�nostní prohlídka 

CL Checklist Analysis   Analýza kontrolním seznamem 

RR Relative Ranking   Relativní klasifikace 

PHA Preliminary Hazard Analysis P�edb�žná analýza zdroj� rizika 

W-I   What-If   „Co se stane, když …“ 

W-I/CL What-If/Checklist „Co se stane, když …“ /kontrolní seznam 

HAZOP Hazard and Operability Analysis Studie nebezpe�í a provozuschopnosti 

FMEA Failure Modes and Effects Analysis Analýza zp�sob� a d�sledk� poruch 

FTA Fault Tree Analysis Analýza stromu poruch (poruchových stav�) 

ETA Event Tree Analysis   Analýza stromu událostí 

CCA   Cause-Consequence Analysis Analýza p�í�in a následk� 

HRA Human Reliability Analysis   Analýza lidské spolehlivosti 
 

Identifikace rizik neznamená hodnocení rizika, jedná se pouze o konstatování, která 
nebezpe�í mohou nastat. 

Nejlepších výsledk� lze dosáhnout kombinací n�kolika postup� pop�ípad� metod,     
i když chybí návody na to, které z nich vybrat a zkombinovat v konkrétním p�ípad�. 
Vybrala jsem si analýzu na základ� zjednodušené verze metody FMEA, jako dopln�k 
k obecn�jším metodám jako je „expertní prohlídka“ a „expertní odhad“. Kombinace t�chto 
p�ístup� zajistí nalezení kompletn�jšího seznamu zdroj� rizika a s nimi spojených 
p�íslušných scéná��. Ur�itý subjektivní p�ístup založený na zkušenostech a úsudku je do 
jisté míry nevyhnutelný. [12] 

Pro každý proces m�žeme ur�it jedno nebo více rizik dle pot�eby a následn�              
k rizik�m p�id�lujeme výši míry rizika, která je definována pomocí rizikového faktoru.  

Metodika m�že mít jednoduchou podobu formulá�e, do kterého jsou výsledky 
analýzy zaznamenány. Metodika by m�la obsahovat tyto základní pojmy: 

• Atribut: popis zdroje druhu rizika. 
• Riziko, identifikace nebezpe�í: slovní popis rizika. 
• Ohodnocení rizika 1: závažnost (následk�) – ke každému riziku je p�i�azeno �íslo, 

které vyjad�uje jeho horní mez závažnosti (v K�). 
• Ohodnocení rizika 2: �etnost (pravd�podobnost) – k riziku je p�i�azena váha 

pravd�podobnostního výskytu daného rizika (v %), která vychází p�edevším            
ze zkušenosti z praxe. 

P�ehled doporu�eného postupu p�i analýze a �ízení rizik je uveden v p�íloze �. 1. 
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3.2.3  Kvalifikace rizika 
Výsledky identifikace rizika je následn� pot�eba analyzovat. Protože, ne všechna 

rizika, které jsme identifikovali, ohrožují organizaci stejnou m�rou, musíme jim p�isoudit 
pat�i�ný význam a velikost. Stanovíme si úrove� hodnoty rizika pomocí analýzy �etnosti    
a závažnosti. 

• Analýza �etnosti (pravd	podobnosti) – cílem této analýzy je stanovit s jakou 
pravd�podobností se m�že dané riziko vyskytnout. Na základ� stanovených                
a ohodnocených faktor� (nap�. technický stav) se za�adí do zvolených kategorií 
(nap�. malá pravd�podobnost až velmi vysoká pravd�podobnost) výskytu. Tyto 
hranice jsou stanoveny a p�esn� vymezeny p�edem. A to na základ� vybrané 
metodiky nebo na základ� expertního úsudku, znalostí provozu a dalších. 

• Analýza závažnosti (následk�) – má za cíl vyhodnotit rozsah závažnosti rizika. 
Podobn� jako u analýzy �etnosti si zvolíme p�íslušné kategorie. Závažnost rizik se 
m�že lišit mezi jednotlivými spole�nostmi, kulturami nebo zem�mi. Pro velkou 
nadnárodní spole�nost bude ztráta 50 mil. K� p�ijatelná, ale pro st�ední spole�nost 
m�že být tato ztráta destruktivní. P�i hodnocení závažnosti m�žeme brát v úvahu 
následky, které se mohou p�ihodit v t�chto oblastech: zdravotních (škody na zdraví    
a na životech), ekonomických (škoda na majetku), sociáln�-ekonomické (stížnosti 
odb�ratel�, d�v�ra zákazníka v produkt), environmentální následky (vliv na životní 
prost�edí) a další.[22] 

3.2.4  Kvantifikace a hodnocení rizika 
 Pro pot�eby kvantifikace a hodnocení rizika vyjád�íme riziko (R) jako sou�in 

�etnosti a p�edpokládaných závažností tedy: 
 

RF = � x Z             [23] 
kde: 

RF  rizikový faktor 
�  je bezrozm�rné �íslo, které klasifikuje �etnost (pravd�podobnost) 
Z  též bezrozm�rné �íslo, které klasifikuje závažnost (následky) 

Cílem kvantifikace rizika je prioritizovat rizika podle jejich hodnoty a p�ipravit 
podklady pro management rizika. 

Výsledné riziko stanovíme pomocí rizikové matice (viz obr. �.4), za�len�ním analýzy 
�etnosti a závažnosti. Úrove� rizika podle jeho p�ijatelnosti, lze v matici libovoln� nastavit 
a každý podnik se tak m�že rozhodnout dle vlastních kritérií a požadavk�. Podnik si m�že 
zvolit t�ístup�ové hodnocení rizik nebo pro podrobn�jší analýzu se doporu�uje stupnice 
p�ti stup�ová pro zvýšení citlivosti hodnocení. 

Rizika m�žeme nap�íklad rozd�lit takto: 
- žádné nebo zanedbatelné riziko – není t�eba �init žádná speciální opat�ení, 
- st�ední riziko – o jehož p�ijatelnosti je nutno vést diskuzi, zda je nutné jej snížit, 
- nep�ijatelné riziko – musí být sníženo bezpodmíne�n�. 
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Obr.  �.3  Riziková matice [16] 

Matice rizik nám vytvo�í p�ehled všech rizik a je na podniku, jaká kone�ná 
rozhodnutí a opat�ení u�iní pro snižování, omezení nebo odvrácení nebezpe�í, a na která 
rizika se zam��í. Pokud je zjišt�né riziko ovliv�ující �innost podniku vyšší, než je 
p�ijatelná úrove�, musí podnik p�istoupit k jeho redukci. 

3.3  PRAKTICKÁ �ÁST ANALÝZY RIZIKA 

3.3.1  Identifikace nebezpe�í (praxe) 
 Uvedená analýza vychází z osobních zkušenosti a znalostí zam�stnanc� 

koksárenské spole�nosti; v�domosti získaných p�i prohlídce koksárenského provozu, 
náhledem do havarijních plán�; doporu�eními a znalostmi rizika koksárenské spole�nosti 
account managera, risk managera, vedoucím likvidace pojiš�ovací maklé�ské spole�nosti.  

Níže jsou uvedena všechna zásadní nebezpe�í spole�n� s okolnostmi jejich vzniku     
a informaci o hrozících následcích. Tato práce je zam��ena na identifikaci základních rizik, 
které se mohou vyskytnout v koksárenském závod� nap�. riziko:  

- úv�rové, 
- právní, 
- bezpe�nostní, 
- živelné, 
- technické, 
- reputa�ní, 
- politické, 
- tržní, 
- ekologické, 
- regula�ní, 
- úrokové, 
- opera�ní. 

3.3.2  Popis jednotlivých rizik 
Následující text se zabývá popisem nejhorších možných scéná�� z výše uvedeného 

vý�tu. Vý�et obsahuje 20 rizik, která mohou výrazn� ovlivnit ekonomickou stabilitu 
podniku, p�i�emž závažnost konkrétních rizik je posuzována z hlediska výše dopadu 
konkrétní škody i z hlediska možné �etnosti škod (viz tabulka �.4). Podrobn�jší popis 
t�chto rizik je uveden v p�íloze �. 2. Vý�et rizik vychází z nejv�tší možné škody, která 
m�že v rámci jednotlivých skupin rizik organizaci vzniknout.  
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Použitá metodika pro identifikaci rizik byla vybrána zám�rn�, pro následné využití    
v souvislosti s návrhem pojistného programu, kde pracujeme ve v�tšin� p�ípad�                  
s maximáln� možnou nejvyšší škodou. 

3.3.3  Kvalifikace rizika (praxe) 
Pro definici rizika jsem volila p�tistup�ové rozd�lení �etnosti a závažnosti rizika pro 

získání p�esn�jšího hodnocení. Setkala jsem se také se zástupci jednoho z koksárenských 
závod�, abych si potvrdila stanovené limity závažnosti rizik pro výrobu a existenci 
koksárenského podniku. 

Tabulka �. 2 obsahuje také p�i�azení „síly“ neboli váhy �etnosti dle doporu�ené 
metodiky. [17] 

 
Tabulka �.2  Kategorizace �etnosti 

 

Kategorizace �etnosti (pravd	podobnosti) 
1 – velmi malá pravd�podobnost  Váha – 1 jednou za 100 - 1000 let 
2 – malá pravd�podobnost  Váha – 5 jednou za 50 - 100 let 
3 – st�ední pravd�podobnost  Váha – 10 jednou za 10 – 50 let 
4 – velká pravd�podobnost  Váha – 15 jednou za 1 - 10 let 
5 – velmi velká pravd�podobnost  Váha - 20 �ast�ji než 1x za rok 

 

Tabulka �. 3 obsahuje p�i�azené �íslo, které vyjad�uje „sílu“ rizika dle jeho úrovn�. 
Závažnost rizika je x-tou mocninou �ísla 2, p�i�emž „x“ znamená úrove� rizika. [17] 

 
Tabulka �.3  Kategorizace závažnosti 

 

Kategorizace závažnosti (následk�) 
1 – velmi malá závažnost 2    škody do 100 tis. K� 
2 – malá závažnost 4    škody do 1 mil. K� 
3 – st�ední závažnost 8    škody do 10 mil. K� 
4 – velká závažnost 16    škody do 100 mil. K� 
5 – katastrofální závažnost 32    škody nad 100 mil. K� 

 

V následující tabulce �.4 jsou jednotlivým rizik�m p�i�azeny p�íslušné úrovn� 
�etnosti a pravd�podobnosti. 

 

 

 

 



Gabriela Ve�e�ová: Risk management spole�nosti zabývající se výrobou koksu 

2009       14 

Tabulka �.4  Analýza rizik dle zjednodušené metody FMEA 
 

R
IZ

IK
O

 
�

ÍS
L

O
  

DRUH  
RIZIKA POPIS  RIZIKA PROVEDENÁ OPAT�ENÍ ZÁVAŽNOST 

(NÁSLEDKU) 

C
E

T
N

O
ST

 
(P

R
A

V
D
	

PO
D

O
B

N
O

ST
) 

1 úv�rové 
Nesplacení závazku ze 
strany obchodního 
partnera 

Odb�ratelé jsou ve v�tšin� p�ípadech velké stabilní 
firmy. Spole�nost taky obchoduje v rámci koncernu 
a dce�iných spole�ností. V p�ípad� nesplacení 
pohledávek odb�ratelem, organizace „stopne“ 
dodávku dalších výrobk� až do úhrad dluhu. 

3 – st�ední 
závažnost do 10 

mil. K� 
 

1 

2 právní 

Škoda zp�sobená 
v d�sledku špatn� 
uzav�ených smluv, 
špatná formulace, dvojí 
výklad ustanovení 

Podnik má vlastní právní odd�lení kontrolující 
veškeré uzavírané smlouvy.  

5- katastrofální 
závažnost nad 
100 mil. K� 

1 

3 bezpe�nostní 

Úraz nebo smrt 
zam�stnance p�i pln�ní 
svých pracovních 
povinností 

Klí�ové pozice zastávají zkušení pracovníci. 
Pracovníci jsou pravideln� školeni dle p�íslušné 
legislativy. Podnik má vypracované havarijní a 
nouzové plány k provozu. V podniku jsou vymezeny 
bezpe�nostní zóny a ochranná pásma.  

3 – st�ední 
závažnost do 10 

mil. K� 
 

3 

4 živelné 
Výbuch a následný 
požár koksárenské 
baterie 

Podnik má vlastní jednotku HZS. Oblast PO je 
�ízena p�íslušnými Sm�rnicemi a P�íkazy vedení 
spole�nosti. 

5- katastrofální 
závažnost nad 
100 mil. K� 

2 

5 živelné 

Požár nebo exploze 
plynojemu v d�sledku 
vznícení t�snícího oleje 
v jímkách plynojemu 

Technologie chemických provoz� jsou velmi 
pe�liv� technicky zabezpe�eny, hermetizovány, po 
stránce materiálové kontrolovány na sílu st�n a 
t�snost. Provádí se pravidelné cvi�ení požárních 
jednotek. Jsou p�ipraveny havarijní, nouzové, 
evakua�ní plány. 

5- katastrofální 
závažnost nad 
100 mil. K� 

2 

6 živelné 

Povode� areálu 
koksovny, zaplavení 
koksárenských baterií, 
energetických rozvod� 
el. energie a plynu 

Podnik má podrobn� vypracovaný nouzový plán pro 
takové události, havarijní plán jehož nedílnou 
sou�ástí jsou povod�ové plány. 

5- katastrofální 
závažnost nad 
100 mil. K� 

2 

7 živelné Zem�t�esení 
Vzhledem k umíst�ní podniku mimo tektonickou 
oblast je zem�t�esení s nejv�tší pravd�podobností 
nereálné. 

2 – malá 
závažnost do 1 

mil. K� 
 

1 

8 živelné 

Poškození st�ech, 
budov, venkovních 
potrubí, oplášt�ní 
plynojemu v d�sledku 
vich�ice, krupobití 

Pr�b�žná údržba všech objekt�, údržba 
technologických celk�, údržba sadových úprav. 

3 – st�ední 
závažnost do 10 

mil. K� 
 

3 

9 živelné 

Poškození 
technologických celk�, 
budov a majetku 
v d�sledku d�lních 
ot�es� 

Pr�b�žná údržba objekt� a infrastruktury podniku. 
2 – malá 

závažnost do 1 
mil. K� 

1 

10 živelné 

P�erušení výroby a 
chodu podniku 
v d�sledku živelních 
událostí 

Podnik má zpracované nouzové plány pro tyto 
situace. Možností je p�esunutí výroby na jiná 
pracovišt�, p�ípadn� nákup samotného koncového 
výrobku a jeho následný prodej. 

5- katastrofální 
závažnost nad 
100 mil. K� 

2 

11 technické 

Výpadek dodávek el. 
energie nebo výpadek 
po�íta�ové sít� 
v d�sledku zkratu nebo 
p�ep�tí v síti 

Existují také záložní systémy elektrické energie – u 
�ídících automat� pro koksárenské baterie, pro 
odprášení a chemické provozy. 

4 – velká 
závažnost do 
100 mil. K� 

 

1 

12 technické 

Poškození kompresor�, 
turboodsáva�� 
v d�sledku nesprávné 
obsluhy, nešikovnosti, 
nedbalosti zam�stnanc� 

Pracovníci jsou pravideln� školeni dle zákona.  
4 – velká 

závažnost do 
100 mil. K� 

2 

13 technické 

Špatn� vyrobený 
produkt, který 
nespl�uje požadované 
parametry 

Dodržování pracovních postup�, p�íslušných 
vnit�ních sm�rnic. 

4 – velká 
závažnost do 
100 mil. K� 

1 
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14 reputa�ní 

Ztráta dobrého jména 
podniku a budoucích 
výnos� z d�vodu 
negativního vnímání, 
ztráta hlavního 
odb�ratele 

Proklientský p�ístup, akcent na kvalitu, vst�ícnost 
v��i obchodním partner�m 

5- katastrofální 
závažnost nad 
100 mil. K� 

1 

15 politické Státní p�evrat, vále�ný 
stav 

Politická rizika jsou ze strany soukromého subjektu 
t�žko ovlivnitelná 

5- katastrofální 
závažnost nad 
100 mil. K� 

1 

16 tržní 

Škody zp�sobené 
v d�sledku rapidních 
zm�n cen vyráb�né 
suroviny a škody 
spojené s pohybem 
tržních cen 

Jednostrann� zam��ená výroba, za�ízení nelze využít 
jinak, neexistují opat�ení k eliminaci rizika. 

5- katastrofální 
závažnost nad 
100 mil. K� 

3 

17 ekologické 

Výbuch mraku 
ho�lavého plynu 
v d�sledku úniku plynu 
do okolí 

Podnik klade d�raz na proškolování, zácvik 
v krizových situací zam�stnanc�. Zam�stnává 
odborníky na výchozí pozice. Jsou p�ipraveny 
havarijní a nouzové plány 

3 – st�ední 
závažnost do 10 

mil. K� 
2 

18 úrokové 

Škoda zp�sobená 
špatným investováním, 
neo�ekávaná zm�na 
m�nového kurzu  

Podnik investuje minimum, zam��uje se p�edevším 
na výrobu. 

1 – velmi malá 
závažnost do 
100 tis. K� 

1 

19 opera�ní 

Krádež, odcizení 
elektroniky, cenin, 
cenných papír�, pen�z 
p�i p�eprav� nebo  z 
trezoru 

Podnik je oplocen, 24 hodin st�ežen externí strážní 
službou, má kamerový systém. Elektronicky jsou 
zabezpe�eny vybrané objekty. 

2 – malá 
závažnost do 1 

mil. K� 
5 

20 opera�ní 

Poškození izolace 
potrubí, plot�, 
elektrokabeláže, 
vandalismus 

Podnik je oplocen, 24 hodin st�ežen externí strážní 
službou, má kamerový systém. Elektronicky jsou 
zabezpe�eny vybrané objekty. 

2 – malá 
závažnost do 1 

mil. K� 
5 

3.3.4  Kvantifikace rizika (praxe) 
Pro kvantifikaci rizik použiji sou�in �etnosti (pravd�podobnosti) rizika                      

a p�edpokládané závažnosti (následk�) rizika a vyjád�ím tímto hodnotu rizika. Výsledkem 
je rizikový faktor nebo-li výsledné riziko. Na základ� ohodnocení rizika je možné ur�it 
rizikovou skupinu jako výsledek celé analýzy. Riziková skupina je ur�ena podle výše 
rizikového faktoru. [17] Pro p�ehlednost jsou hodnoty rizika uvedena v tabulce �.5. 

 
Tabulka �.5  Kvantifikace  rizik 

 

R
IZ

IK
O

 
�

ÍS
L

O
  

DRUH  RIZIKA ZÁVAŽNOST  VÁHA 
ZÁVAŽNOSTI �ETNOST VÁHA 

�ETNOSTI 
RIZIKOVÝ 
FAKTOR 

1 úv�rové 3 8 1 1 8 
2 právní 5 32 1 1 32 
3 bezpe�nostní 3 8 3 30 240 
4 živelné 5 32 2 10 320 
5 živelné 5 32 2 10 320 
6 živelné 5 32 2 10 320 
7 živelné 2 4 1 1 4 
8 živelné 3 8 3 30 240 
9 živelné 2 4 1 1 4 
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10 živelné 5 32 2 10 320 
11 technické 4 16 1 1 16 
12 technické 4 16 2 10 160 
13 technické 4 16 1 1 16 
14 reputa�ní 5 32 1 1 32 
15 politické 5 32 1 1 32 
16 tržní 5 32 3 30 960 
17 ekologické 3 8 2 10 80 
18 investi�ní 1 2 1 1 2 
19 opera�ní 2 4 5 100 400 
20 opera�ní 2 4 5 100 400 

 

Úrove� výsledného rizika se používá k ur�ení, která nebezpe�í si zasluhují zvláštní 
pozornost a k ur�ení rozsahu detailn�jší analýzy. [10]  

Na základ� zjišt�ného rizikového faktoru dochází k návrhu opat�ení pro eliminaci 
rizik s vysokým stupn�m RF, jakožto sou�ástí analýzy rizik. Opat�ení by m�la být 
p�ijímána, pokud je RF vyšší než 200 (dle doporu�ené metodiky). [17] 

Pro lepší vizualizaci jsou popsaná rizika zanesena do grafu �.1. 
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Graf �.1  Znázorn�ní rizikového faktoru 

 

Z provedené analýzy vyplývá, která rizika se jeví jako vážná. Jde o rizika �íslo 3, 4, 
5, 6, 8, 10, 16, 19 a 20, kterými se musí podnik zabývat a p�ijmout opat�ení k eliminaci, 
p�i�emž v�tšina t�chto rizik jsou rizika pojistitelná, tudíž je možno p�enést tato rizika        
na další subjekt za úplatu. Výjimkou je riziko �. 16 – riziko tržní, které organizace nem�že 
ovlivnit ani eliminovat žádnými nástroji. 
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Výsledky uvedené zjednodušené metody FMEA m�žeme následn� pro lepší 
p�ehlednost zanést do matice rizik. Kdy na jedné ose matice je vyzna�ena kategorizace 
rizika dle jeho �etnosti, na druhé ose dle jeho závažnosti. V konkrétním p�ípad� nastavení 
p�tistup�ové stupnice �etnosti i závažnosti bude matice obsahovat 25 polí. Konkrétní rizika 
následn� vneseme do t�chto p�íslušných polí. Kategorie jsou od sebe odd�leny pásmem 
p�ijatelnosti a nep�ijatelnosti. Pásmo mezi hranicí p�ijatelnosti a nep�ijatelnosti rizika je 
ozna�ováno jako pásmo, ve kterém je pot�eba riziko opat�eními snížit na p�ijatelnou mez.  

Na základ� diskuze se zainteresovanými odborníky, byly definovány hranice pásma 
p�ijatelnosti, kdy rizika pod touto hranicí p�edstavují pro koksárenskou spole�nost zát�ž, 
kterou je podnik schopen unést. 

Kategorizace rizik dle úrovn� významnosti rizika je vyjád�ena barevn� (viz tabulka 
�.6). 

Tabulka �.6  Za�azení rizika do rizikové skupiny 

Riziková skupina P�ijatelnost rizika 
 Akceptovatelné 
 Významné 
 Neakceptovatelné 

P�i respektování výsledk� zjednodušené metody FMEA dostaneme následující 
podobu matice. Z matice (viz tabulka �.7) je dob�e patrné, které rizika pat�í do kategorie 
„neakceptovatelné riziko“. 
 

Tabulka �.7  Kvantifikace rizika pomocí matice rizika 
Legenda: 
 
Rizika: 
�.1 – úv�rové 
�. 2 – právní 
�.3 – bezpe�nostní 
�. 4 – živelné 
�. 5 – živelné  
�. 6 – živelné  
�. 7 – živelné  
�. 8 – živelné 
�. 9 – živelné 
�. 10 – živelné  
�. 11 – technické 
�. 12 – technické 
�. 13 – technické 
�. 14 – reputa�ní 
�. 15 – politické 
�. 16 – tržní 
�. 17 – ekologické 
�. 18 – úrokové 
�. 19 – opera�ní 
�. 20 – opera�ní 
 

 
  
 

 

Výsledky metody nelze brát jako dogma. Mnohdy si samotné firmy stanovují 
mantinely pro jednotlivé úrovn� rizika a tím i nastavují p�ijatelnost rizika pro n� samé.  
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4. NÁVRH A DOPORU�ENÍ K MANAGEMENTU 
RIZIK VÝROBNÍHO PROCESU 

Snížení rizika na nulovou úrove� m�žeme v praxi dosáhnout pouze tím, že konkrétní 
rizikové �innosti nebudeme vykonávat, což je samoz�ejm� v rozporu se základním 
posláním podnikatele nebo manažera. Nem�žeme tedy snižovat riziko za každou cenu, ale 
investujeme p�im��ené náklady, které odpovídají odhadovaným (potenciálním) ztrátám. 

Existuje �ada zp�sob� jak eliminovat rizika ovliv�ující organizaci, lze nap�íklad 
využít organiza�ních (evakua�ní plány na pracovišti, havarijní plány, školení pracovník�, 
pracovní ochranné pom�cky) a technických (použití požárn� odolných materiál�, 
automatické hasící systémy, systémy detekce a signalizace) opat�ení. 

Jak už bylo �e�eno, organizace je nucena �ešit rizika, která se objeví v kategorii 
„neakceptovatelné“. Jedním ze zp�sob� snižování dopad� rizik a jejich závažnosti je 
p�enos �ásti rizika za úplatu na jinou organizaci - pojiš�ovnu.  

V kapitole �. 3 byla provedena analýza rizik pomocí zjednodušené metody FMEA za 
ú�elem zjišt�ní všech možných rizik ohrožující chod koksárenské spole�nosti. Metoda byla 
vybrána za ú�elem zjišt�ní nejv�tších možných škod v jednotlivých kategoriích rizik pro 
následné zpracování pojistného programu. V pojišt�ní totiž pracujeme s p�íklady nejv�tších 
možných ztrát a škod. 

Rizika, která p�ekro�ila zjišt�ný rizikový faktor 200 a která jsou zárove� riziky 
pojistitelnými, budou v této kapitole ošet�eny. Pro p�ehlednost jsou tato rizika op�tn� 
vyzna�ená v grafu �. 2 �ervenou barvou.   

Znázorn�ní rizikových faktor� - pojistitelná rizika
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Legenda: 

RIZIKO 
�ÍSLO 

DRUH  
RIZIKA POPIS  RIZIKA 

3 bezpe�nostní Úraz nebo smrt zam�stnance p�i pln�ní svých pracovních povinností 

4 živelné Výbuch a následný požár koksárenské baterie 

5 živelné Požár nebo exploze plynojemu v d�sledku vznícení t�snícího oleje v jímkách plynojemu 

6 živelné Povode� areálu koksovny, zaplavení koksárenských baterií, energetických rozvod� el. energie a plynu 

8 živelné Poškození st�ech, budov, venkovních potrubí, oplášt�ní plynojemu v d�sledku vich�ice, krupobití 

10 živelné P�erušení výroby a chodu podniku v d�sledku živelních událostí 

19 opera�ní Krádež, odcizení elektroniky, cenin, cenných papír�, pen�z p�i p�eprav� nebo z trezoru 

20 opera�ní Poškození izolace potrubí, plot�, elektrokabeláže, vandalismus 

Graf �.2 Znázorn�ní rizikového faktoru – pojistitelná rizika 
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4.1  POJIŠT�NÍ 

4.1.1  Komer�ní pojišt	ní 
Organizace si m�že sjednat pojišt�ní tzv. komer�ní (soukromé). Znamená to, že 

organizace si dle svých pot�eb a rozhodnutí m�že nakoupit krytí svých rizik na pojistném 
trhu za úplatu. Záleží zde pouze na úsudku organizace, zda svá rizika bude krýt touto 
cestou. P�edností tohoto pojišt�ní je již zmi�ované p�enesení rizika na jiný subjekt a to až 
do výše nakoupeného limitu, který si organizace stanovuje sama. Další výhodou je, že 
v p�ípad� pojistné události m�že bezprost�edn� po sjednání pojišt�ní dojít ke 100 % 
�erpání  „nakoupeného“ limitu. Organizace si m�že náklady na pojišt�ní ode�íst z daní. 

4.1.2  Kaptivní pojišt	ní 
Pokud se organizace nechce pojistit u jedné z pojiš�oven p�sobící na trhu, m�že 

zvolit variantu tzv. kaptivního pojišt�ní. D�je se to p�evážn� v t�ch p�ípadech, kdy se 
organizace cítí být dosti silná, aby tato rizika unesla anebo v p�ípad�, kdy požaduje krytí 
rizik, které jí pojiš�ovna není schopna poskytnout anebo si za n� ú�tuje pro organizaci 
neakceptovatelné pojistné. Proto n�které z velkých spole�ností �eší tuto situaci založením 
kaptivní pojiš�ovny, kdy si organizace, která si je v�doma rizik a nutnosti krytí t�chto rizik 
zakládá jednu z dce�iných spole�nost v zemi tzv. da�ového ráje, kde není žádné, nebo 
pouze malé zdan�ní a financuje si pojišt�ní z vlastních prost�edk�. M�že jít také o n�kolik 
organizací, které takto spole�n� p�ispívají do fondu. Jejich územní p�sobnost je odlišná, 
což je velkou výhodou v p�ípad� vzniku v�tší živelné katastrofy na jednom území. Územní 
diversifikace rizika je jedním z p�edpoklad� i v p�ípad� kaptivní pojiš�ovny založené 
jedinou spole�ností. [11] 

Vytvá�í si tak vlastní fond pen�žních prost�edk�, které by jinak byly vydány na 
pojišt�ní a zasílají je na ú�et vlastní z�ízené pojiš�ovny – fondu. Takto vytvo�ené rezervy 
jsou v p�ípad� vzniku pojistné události použity na krytí ztrát. Organizace tak ušet�í za zisk 
a administrativní náklady pojistitele, musí naproti tomu z�ídit správu fondu a to 
z odborník�, kte�í ovládají legislativu vybrané zem� a jsou také odborníky v oblasti rizik 
(zahrnující krytí rizik, likvidování pojistných událostí, vyplácení škod, kvalitní 
investování, správa majetku). Do fondu pak proudí pen�žní prost�edky ve výši a v dob� 
v jaké si sami majitelé stanoví a mohou tyto nast�ádané prost�edky použít k jejich 
zhodnocení, k investování a výnosy op�t vložit zp�t do fondu anebo ve sv�j prosp�ch. 
Kontrolu nad t�mito fondy má op�t jejich z�izovatel. Další výhodou je, že nevznikají žádné 
spory s pojistiteli ohledn� škod a vyplacení pojistného, naproti tomu, nevýhodou je, že 
organizace nem�že využít zkušeností a profesních schopností pojiš�ovny. Výhodou je také, 
že v d�sledku nep�íznivého škodního pr�b�hu nedojde ke zvyšování pojistného. Ale m�že 
dojít k velké katastrofální škodní události v prvních letech existence fondu, a protože 
v takovém krátkém období nebyl �as naspo�it dostate�ný objem finan�ních prost�edk�, 
m�že se fond dostat do potíží nebo m�že dojít až k likvidaci celé organizace. Stejný efekt 
by mohlo mít i více jednotlivých škod v jednom roce, nebo v kratším �asovém úseku za 
sebou. Pro fond jsou proto nejkriti�t�jším obdobím prví léta existence. 

�ešením této situace se naskýtá v možnosti �áste�n� využít komer�ního pojišt�ní       
a tak zast�ešit riziko v prvních letech fondu. 
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4.1.3  Samopojišt	ní 
Ur�itým druhem „kaptivu“ je takzvané samopojišt�ní firmy. Používá se úsp�šn� 

v USA pro pojišt�ní odpov�dnosti zam�stnavatele v��i vlastním zam�stnanc�m. 
Zam�stnavatel si tvo�í rezervy pro p�ípad vzniku škodní události na zdraví a majetku jeho 
zam�stnanc�. Toto pojišt�ní je ale u nás �ízeno státem. [3] 

Organizace si op�t ukládá finan�ní prost�edky do „fondu rezerv“, tentokrát pouze na 
zvláštní ú�et a nevytvá�í si za tímto ú�elem dce�inou spole�nost, jak je tomu u kaptivní 
pojiš�ovny. Formu samopojišt�ní m�žou organizace použít pro vybraná rizika a druhy 
pojišt�ní. Jedná se spíš o rizika, která nikterak významn� neovliv�ují chod a existenci 
organizací, ale vyzna�ují se spíš malou závažností a významnou �etností. 

4.1.4  Povinná pojišt	ní 
Dosud se jednalo o pojišt�ní dobrovolné, ale pojišt�ní m�že také na�izovat zákon, 

pak se jedná o pojišt�ní povinné. 

Povinné pojišt�ní dále �leníme na: 
- povinné smluvní – povinnost sjednat si toto pojišt�ní ur�uje právní p�edpis, nap�. 

tzv. povinné ru�ení. Je nutno si sjednat pojistnou smlouvu, která m�že v p�ípad� 
neplacení pojistného zaniknout (nap�. povinné ru�ení). Volba pojistitele a n�kterých 
parametr� pojišt�ní je na pojišt�ném, 

- zákonné – povinnost je dána zákonem pro p�íslušné subjekty. Není nutno uzavírat 
pojistnou smlouvu, pojišt�ní je platné i bez ohledu na v�li jeho ú�astník� a také 
nezaplacení pojistného nemá vliv na platnost pojišt�ní (nap�. pojišt�ní odpov�dnosti 
zam�stnavatele za škodu p�i pracovním úrazu nebo nemoci z povolání). 

4.1.5  Obecn	 k metodice pojišt	ní 
D�ležitým bodem p�i sestavování pojistného programu je stanovení pojistné �ástky. 

V p�ípad� škody se totiž tato �ástka stává horní hranicí pojistného pln�ní, pokud není limit 
pln�ní stanoven jiným zp�sobem. Pojistná �ástka musí odpovídat pojistné hodnot� 
pojišt�né v�ci, v opa�ném p�ípad� m�že dojít k podpojišt�ní. V p�ípad�, že pojistná �ástka 
bude nižší než pojistná hodnota, platí pojišt�ný nižší pojistné, ale v p�ípad� pojistné 
události mu nebude pln�ní vyplaceno v plné výši, ale bude kráceno úm�rn� tomuto 
podhodnocení.  

Vypracovaná metodika nastínila výše škod t�ch nejhorších možných scéná�� 
uvedených rizik, které by v p�ípad� pojistných rizik m�ly být použity jako horní hranice 
pojistného pln�ní.  

Z vypracované analýzy je taky patrná spoluú�ast, je to �ástka, kterou se pojišt�ný 
podílí na škod�. V provedené analýze je to �ástka, která významn� neohrozí finan�ní 
stabilitu organizace a spadá do skupiny akceptovatelných rizik. Spoluú�ast m�že být 
vyjád�ena procentem nebo pevn� stanovenou �ástkou anebo kombinací obou variant. 

D�ležitým bodem v pojišt�ní jsou výluky. Je to omezení ochrany pojišt�ného 
rizika. Každá pojiš�ovna si stanovuje tyto výluky dle svých statistických rozbor�. Jedná se 
zpravidla o rizika, jejichž pravd�podobnost je významn� vyšší než je pr�m�rná hodnota 
v pojistném kmenu. Tento termín vymezuje podmínky, za kterých je pojistitel oprávn�n 
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neplnit nebo nevyplatit pojistné pln�ní. Tyto podmínky jsou vždy p�ed podepsáním 
pojistné smlouvy sou�ástí tzv. pojistných podmínek.  Mezi standardní výluky pat�í nap�. 
škoda zp�sobená v souvislosti s válkou, vojenskými akcemi, ob�anskou válkou, nepokoj�, 
stávky, výluky terorismu, p�sobení jaderné energie, radioaktivním zá�ením. N�které          
z výluk jde na základ� dohody s pojistitelem zrušit nebo ošet�it jiným zp�sobem. 

4.2  KOMPLEXNÍ NÁVRH POJISTNÉHO PROGRAMU 
Další �ást textu se v�nuje návrhu komplexního pojistného programu. Sou�ástí tohoto 

pojistného programu jsou jak kritická rizika definovaná v kapitole �. 3, tak rizika, která 
nebyla definována jako kritická, nicmén� sjednání t�chto druh� pojišt�ní ukládá zákon, 
který je nutno dodržet, p�ípadn� se jedná o finan�n� nep�íliš náro�ná dopl�ková pojišt�ní. 

Doporu�ený pojistný program jsem rozd�lila do t�í základních oblastí (typ� 
pojišt�ní): 

• pojišt�ní strategická 
• pojišt�ní povinná 
• ostatní pojišt�ní 

4.2.1  Pojišt	ní strategická 
Pojišt�ní všech možných škod, které by zp�sobily koksárenskému závodu zna�né 

ekonomické ztráty. Rizika, která byla vyhodnocena jako neakceptovatelná, je nutné 
pojistit. Do této kategorie také pat�í p�ípadné zna�né škody zp�sobené t�etím osobám, za 
které by koksárenský závod zodpovídal a musel je uhradit. 

• pojišt�ní majetku proti živelným rizik�m 
• dopl�kové pojišt�ní pro p�ípad p�erušení provozu 
• pojišt�ní odpov�dnosti za škodu (obecná odpov�dnost za škodu) 

4.2.1.1 Pojišt	ní majetku proti živelným rizik�m 

Do tohoto pojišt�ní spadají živelní rizika �. 4, 5, 6 a 8. (výbuch, požár, povode�, 
vich�ice a krupobití). 

Tato rizika je optimální pojistit dohromady, sdruženým živelním pojišt�ním majetku. 
Pojišt�ní je dobrovolné, není nikterak striktn� p�ikázáno státními orgány nebo jinými 
institucemi. 

Majetek takto velké spole�nosti je vhodné pojistit jak je z�ejmé z provedené analýzy. 
Pojišt�ní majetku, v�cí nemovitých, movitých a zásob, proti živelným rizik�m je základem 
každého pojistného programu. Organizace si zde m�že libovoln� stanovit, který majetek 
spole�nosti bude pojišt�n, jestli se bude jednat pouze o strategický majetek - vybrané 
budovy a v�ci movité anebo bude pojišt�n celý majetek.  

Jako vyšší forma pojišt�ní majetku se nabízí pojišt�ní v tzv. režimu „all risks“. 
Pojistitel se zavazuje ke krytí veškerých nahodile vzniklých škod mimo výluky uvedené 
v pojistných podmínkách p�íp. pojistné smlouv�. Sou�ástí tohoto krytí jsou pak rovn�ž 
výše definovaná i jiná živelní rizika. Jde zejména o následující: 

- požár,  
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- výbuch,  
- vich�ice a krupobití, 
- blesk,  
- zem�t�esení, 
- povodn�, záplavy,  
- sesuv nebo pokles p�dy, 
- lavina a p�sobení tíhy sn�hu, 
- p�sobení vody z vodovodního za�ízení, 
- náraz nebo z�ícení letadla, 
- pád strom�, stožár� a jiných p�edm�t� ve smyslu sjednané doložky, 
- samovznícení. 

Pojišt�ní je vhodné doplnit o pojišt�ní pro p�ípad p�erušení provozu v d�sledku 
živelních událostí, jelikož škody v d�sledku ušlého p�íjmu mohou v n�kterých p�ípadech 
dokonce p�evyšovat výši p�edcházející v�cné škody. 

4.2.1.2  Pojišt	ní pro p�ípad p�erušení provozu 
K pojišt�ní majetku lze p�ipojistit pojišt�ní pro p�ípad p�erušení provozu, které se 

váže na živelní pojišt�ní, nap�. požár, povode� apod. P�ímou v�cnou škodu kryje živelní 
pojišt�ní, pojišt�ní pro p�ípad p�erušení provozu kryje tzv. následné finan�ní škody, které 
vznikly v d�sledku p�erušení provozu. P�erušením provozu rozumíme omezení nebo 
zastavení provozu a s tím spojené následné ztráty a mimo�ádné výdaje. N�kdy se do 
pojišt�ní zahrnují také dodate�né náklady, které podnik vynakládá p�i �ešení situace p�i 
p�erušení provozu (zajišt�ní �áste�ného nebo náhradního provozu, úklid a úpravy prostor, 
penále odb�ratel�m apod.) Organizaci m�že malá škoda ve výrobním procesu zp�sobit 
miliónové ztráty p�i omezení nebo zastavení výroby. 

Pojišt�ný si obvykle stanovuje �asovou spoluú�ast. Pokud by p�erušení provozu bylo 
kratší než sjednaná lh�ta, pojistitel by pojistné pln�ní v�bec nevyplatil. Pojišt�ný si také 
stanovuje maximální dobu ru�ení, tzn. dobu na kterou se vztahuje pojišt�ní. 

Pojišt�ní kryje: 
- fixní náklady, které podnik má vynaložit bez ohledu na fungování provozu, 
- ušlý zisk, 
- vícenáklady spojené s p�erušením provozu (pronájem náhradních prostor apod.). 

4.2.1.3  Pojišt	ní odpov	dnosti za škodu (obecná odpov	dnost za škodu) 

Jedná se o škody, které m�že organizace zp�sobit t�etím osobám v d�sledku své 
provozní �innosti. V p�ípad� koksárenské spole�nosti m�že taková škoda dosahovat 
zna�ných rozm�r� nap�. p�i úniku nebezpe�ného plynu do okolí, p�i výbuchu apod. 

Pojišt�ní pat�í mezi dobrovolné, ale je stále �ast�ji v dnešní dob� vyžadováno 
obchodními partnery, kte�í si uv�domují hrozbu rizik.  

Pojišt�ní kryje škody na zdraví, život� a majetku t�etích osob, který organizace 
zp�sobila svou �inností jinému subjektu. Mezi pojišt�ná rizika pat�í také náklady              
na obhajobu pojišt�ného v souvislosti se škodou, náklady na soudní �ízení o náhrad� 
škody. 
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O této povinnosti uhradit škodu jinému subjektu rozhoduje v p�ípad� sporu v�tšinou 
soud nebo jiný orgán. 

Mezi výluky pojišt�ní z odpov�dnosti nap�. pat�í škody: 
- vzniklé následkem vále�ných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných 

násilných nepokoj�, 
- zp�sobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, 
- zp�sobené materiálem obsahujícím azbest, um�lým minerálním vláknem nebo 

toxickou plísní, 
- zp�sobené vadným výrobkem, 
- vzniklé p�sobením magnetických nebo elektromagnetických polí nebo 

elektromagnetických zá�ení, 
- zp�sobené zne�išt�ním životního prost�edí z doby p�ed vznikem škodné události, 
- vzniklé v d�sledku porušení obecn� závazných norem a opat�ení vydaných k tomu 

oprávn�nými orgány, 
- vzniklé v d�sledku špatného technického stavu, nedostate�n� nebo vadn� provedené 

údržby. 

Mimo zákonem definovanou obecnou odpov�dnost za škodu lze dále p�ipojistit: 
- odpov�dnost za škodu na v�cech p�evzatých, 
- odpov�dnost za v�ci užívané, 
- odpov�dnost za �ist� finan�ní škody, 
- odpov�dnost za škody na životním prost�edí, 
- odpov�dnost za regresy ZP – škody zp�sobené na zdraví. 

 

Doporu�ení pro koksárenskou spole�nost: 

Toto pojišt�ní doporu�uji sjednat a vzhledem ke zjišt�ným skute�nostem, hodnotím tuto 
�ást pojistného programu jako klí�ovou v rámci eliminace negativních dopad� rizik na 
chod organizace. 

Pojišt�ní zahrnuje v�tší �ást neakceptovatelných (kritických) rizik (�. 4, 5, 6, 8 a 10). 

4.2.2  Pojišt	ní povinná 
Tato pojišt�ní stanovuje p�íslušný zákon a p�íslušné právní p�edpisy, jsou tedy pro 

organizaci povinné.  

V p�ípad� koksárenské spole�nosti p�jde o následující: 
- odpov�dnost za škody vzniklé v d�sledku závažné havárie, 
- odpov�dnost zam�stnavatele za škodu p�i pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, 
- odpov�dnost za škodu zp�sobenou provozem vozidla tzv. povinné ru�ení. 

4.2.2.1  Pojišt	ní odpov	dnosti za škodu vzniklé v d�sledku závažné havárie 

Pojišt�ní upravuje zákon �. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií zp�sobených 
vybranými nebezpe�nými chemickými látkami nebo chemickými p�ípravky. Zákon 
upravuje podmínky prevence závažných havárií, uvádí základní pojmy, podmínky za�azení 
objekt� do skupin dle množství používaných nebezpe�ných látek, havarijní plánování, 
ú�ast ve�ejnosti a informovanosti ve�ejnosti, dozor a spolupráci orgán� státní správy. 
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Sjednaná výše limitu pojistného pln�ní musí odpovídat rozsahu možných dopad� 
závažné havárie, které jsou uvedeny ve schváleném bezpe�nostním programu nebo           
ve schválené bezpe�nostní zpráv� (jedná se o dokumenty, které mají spole�nosti povinnost 
zpracovat). [27] 

Pojišt�ní odpovídá za škodu vzniklou v d�sledku závažné havárie jiné osob�            
na život� a zdraví, na majetku, na hospodá�ských zví�atech a na životním prost�edí. 

Škodou se v tomto p�ípad� rozumí náhlá, nahodilá, mimo�ádná, �áste�n� nebo zcela 
neovladatelná, �asov� a prostorov� ohrani�ená událost, nap�íklad závažný únik, požár nebo 
výbuch, která vznikla v souvislosti s užíváním objektu nebo za�ízení pojišt�ným. 

Pojišt�ní zahrnuje také zachra�ovací náklady. Jedná se o náhradu p�im��ených, 
ú�eln� vynaložených náklad� na: 

- odvrácení vzniku bezprost�edn� hrozící pojistné události, 
- zmírn�ní následk� již nastalé pojistné události, 
- poskytování zachra�ovacích náklad�. 

4.2.2.2  Pojišt	ní odpov	dnosti zam	stnavatele za škodu p�i pracovním úrazu nebo 
nemoci z povolání 

Jedná se o bezpe�nostní riziko – Úraz nebo smrt zam�stnance p�i pln�ní svých 
pracovních povinností. 

Toto riziko si pojiš�uje organizace dle vyhlášky ministerstva financí �. 125/1993 Sb., 
v platném zn�ní, jedná se o pojišt�ní povinné, zákonné. Zákon zde stanovuje podmínky      
a sazby zákonného pojišt�ní odpov�dnosti zam�stnavatele za škodu p�i pracovním úrazu 
nebo nemoci z povolání. Zam�stnavatel odpovídá za škodu, která vznikne zam�stnanci p�i 
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Rozsah v jakém zam�stnavatel odpovídá je dán 
zákoníkem práce. [24] 

4.2.2.3  Pojišt	ní odpov	dnosti za škodu zp�sobenou provozem vozidla tzv. povinné 
ru�ení 

Pojišt�ní je povinné, upravuje jej Zákon �. 168/1999 Sb., v platném zn�ní. Tento 
zákon upravuje povinnost pojišt�ní vozidla, které je provozované na dálnici, silnici, místní 
a ú�elové komunikaci, také stanoví minimální limit pojistného pln�ní tj. 35 mil. K� pro 
škodu na majetku a 35 mil. K� pro škodu na zdraví. [28] 

Zákonem stanovený limit nemusí být vždy dosta�ující, je na zvážení, zda sjednat 
pojišt�ní s vyšším limitem. Doporu�uji sjednat si pojišt�ní s vyšším limitem pro škodu na 
zdraví a majetku. P�i t�chto pojistných událostech m�že dojít k velmi vysoké škod� na 
zdraví, kdy náklady na lé�ení mohou být následn� ze strany zdravotní pojiš�ovny 
regresovány na viníka (organizaci). 

Toto pojišt�ní hradí škodu, která vznikla v d�sledku provozu vozidla: 
- škoda vzniklá na zdraví, usmrcení, 
- škody vzniklé poškozením, zni�ením nebo ztrátou v�ci, 
- škody, která má povahu ušlého zisku, 
- ú�eln� vynaložené náklady spojené s právním zastoupením. 
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Mezi výluky z pojišt�ní pat�í nap�.: 
- škoda, kterou utrp�l �idi� vozidla, jehož provozem byla škoda zp�sobena, 
- škodu, která má povahu ušlého zisku, a škodu vzniklou poškozením, zni�ením nebo 

ztrátou v�ci, jakož i škodu vzniklou odcizením v�ci, za kterou pojišt�ný odpovídá 
svým p�íbuzným, 

- škodu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvo�ené motorovým a p�ípojným 
vozidlem, 

- škoda vzniklá manipulací s nákladem stojícího vozidla, 
- náklady vzniklé poskytnutím lé�ebné pé�e, dávek nemocenského pojišt�ní nebo 

d�chod� v d�sledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrp�l �idi� vozidla, 
jehož provozem byla tato škoda zp�sobena, 

- škodu p�i organizovaném motoristickém závodu nebo sout�ži, 

škoda vzniklá p�i teroristickém �inu nebo vále�né události. [28] 
 

Doporu�ení pro koksárenskou spole�nost: 

Otázku zda pojišt�ní sjednat �i ne �eší zákon. Na rozsah pojišt�ní má pojišt�ný pouze 
omezený vliv. V n�kterých druzích pojišt�ní je na pojišt�ném volba pojistitele a n�kterých 
parametr� pojišt�ní. 

Z neakceptovatelných (kritických) rizik, zahrnují tato pojišt�ní krytí rizika �. 3. 

4.2.3  Ostatní pojišt	ní  
Zde �adíme pojišt�ní rizik, které významn� neohrozí chod organizace, není tedy 

bezpodmíne�n� nutné je sjednávat, zárove� však jde o pojistné produkty nikterak finan�n� 
nep�íliš náro�né v porovnání s krytím kritických rizik (viz graf �.4). 

�adíme zde tato pojišt�ní: 
• pojišt�ní majetku pro p�ípad odcizení a vandalismu, 
• pojišt�ní elektronických za�ízení, 
• pojišt�ní motorových vozidel. 

4.2.3.1  Pojišt	ní majetku pro p�ípad odcizení a vandalismu 

Toto pojišt�ní je spjato se škodou na majetku, ke které dojde v d�sledku zásahu t�etí 
osoby (zde jsou ošet�ena opera�ní rizika �.19 a 20). 

P�i krádeži musí dojít prokazateln� k p�ekonání p�ekážky chránicí pojišt�nou v�c 
p�ed odcizením. Vandalismem se rozumí úmyslné poškození nebo úmyslné zni�ení 
pojišt�né v�ci. 

Tyto škody dle analýzy rizik významn� ekonomicky neohrozí chod podniku,           
ale zejména u rozsáhlého areálu a majetku vyskytujícího se mimo pozemek organizace, 
m�žou p�sobit zna�né ztráty podniku. Jde o pojišt�ní dobrovolné, ale s p�ihlédnutím 
k vysoké �etnosti tohoto rizika doporu�uji pojistit. 

P�edm�tem základního pojišt�ní jsou: 
- jednotlivé v�ci movité a nemovité nebo jejich soubory,  
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- cennosti (peníze, ceniny – poštovní známky, kolky, dálni�ní známky, stravenky 
apod., 

- cenné v�ci, vkladní a šekové knížky, platební karty,  
- v�ci zvláštní hodnoty,  
- písemnosti, 
- v�ci vlastní i cizí v�ci, ty m�žeme d�lit na cizí v�ci užívané (pojišt�ný je užívá dle 

dohody nebo smlouvy) a na cizí v�ci p�evzaté (p�evzaté pojišt�ným na základ� 
smlouvy, objednávky, zakázkového listu apod). 

 Pro tyto p�ípady, kdy b�hem roku dochází ke vzniku více menších škod a jen 
výjime�n� dochází k velké škod�, se používá princip pojišt�ní na tzv. „na první riziko“. 
Stanoví se pojistná �ástka, která je horní hranicí pojistného pln�ní. Pojišt�ní je typické také 
pro sjednání pojišt�ní pro více míst pojišt�ní. Stanoví se tedy pojistná �ástka jako nejvyšší 
možná škoda na jednom z míst pojišt�ní. Pojistné pln�ní se tedy vyplácí pouze do výše 
takto stanovené pojistné �ástky, i když škoda byla t�eba daleko vyšší. 

Mezi výluky tohoto pojišt�ní pat�í, neboli pojišt�ní se nevztahuje na tato rizika: 
motorová vozidla, lod�, letadla, kolejová vozidla, modely, prototypy, živá zví�ata, porosty.  

 D�ležitým bodem je zde zabezpe�ení majetku. V p�ípad�, že majetek organizace    
je nedostate�n� zabezpe�en, je t�eba tuto situaci �ešit dovybavením zabezpe�ení anebo 
zvláštním ujednáním v pojistné smlouv�, kdy pojistitel je seznámen se stávajícím 
zabezpe�ením a souhlasí s tímto stavem. Zvláštním ujednáním m�že být ujednáno pojišt�ní 
uloženého majetku na volném prostranství, ale v rámci areálu podniku, nebo pojistitel 
souhlasí se zabezpe�ením, kterým jsou pouze specifické vlastnosti pojišt�né v�ci nap�. 
velká hmotnost, nadm�rné rozm�ry, pro odcizení by muselo dojít ke složité demontáži 
apod. V p�ípad� v�tšího zabezpe�ení než je stanoveno, je možno získat slevu na pojistném. 

4.2.3.2  Pojišt	ní elektronických za�ízení 

Jedná se o dopl�kové pojišt�ní k pojišt�ní majetku. Dopl�kovým pojišt�ním             
se rozumí pojišt�ní sjednané k základnímu pojišt�ní majetku, kdy v základním pojišt�ní 
jsou tato rizika limitována výlukami. Jde o specifická rizika ohrožující elektronické 
za�ízení, jsou to p�edevším p�ep�tí, zkrat, pád v�ci, pochybení obsluhy, apod. 

P�edm�tem tohoto pojišt�ní jsou: 
- elektronická za�ízení nebo soubor elektronických za�ízení, 
- p�enosná za�ízení, 
- za�ízení pevn� instalovaná ve vozidle, 
- data pot�ebná pro základní funkce pojišt�ného za�ízení na živelní pojišt�ní. 

Ve výlukách se objevují výjimky na �ásti a díly pojišt�ných za�ízení, které se 
pravideln� vym��ují pro rychlé opot�ebení nebo stárnutí (nap�. pojistky, sv�telné zdroje, 
akumulátory, odporová topná t�lesa), dále sklen�né díly a �ásti, �inných médií                    
a provozních kapalin (nap�. paliva, maziva, chemikálie, filtra�ní hmoty, chladící kapaliny, 
katalyzátory), ná�adí a nástroje. 

Zvláštní ujednání m�že být ujednáno odlišné stá�í elektronického za�ízení, než jaké 
p�ipouští pojistné podmínky pojistitele. Pojišt�ní se m�že vztahovat i na p�enosné za�ízení 
jako mobilní telefony, kamery, fotoaparáty, kalkulátory, diá�e, notebooky. 
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4.2.3.3  Pojišt	ní motorových vozidel 

Pojišt�ní vozidel je zcela dobrovolné, je to samostatný produkt pojišt�ní a pat�í         
k výlukám v majetkovém pojišt�ní. Záleží tedy na rozhodnutí organizace, na složení 
vozového parku, na stá�í vozidel, na tom, zda jsou vozidla po�ízeny na leasing, v tom 
p�ípad� je to obvykle nezbytné. 

Havarijní pojišt�ní kryje škody na vozidlech, a� škodu zavinil nebo nezavinil �idi�. 
P�edm�tem pojišt�ní jsou vozidla s platným �eským technickým pr�kazem a �eskou 
registra�ní zna�kou nebo SPZ. 

Pojišt�ní se týká vozidla a jeho výbavy pro p�ípad poškození nebo zni�ení p�i 
havárii, pro p�ípad odcizení a vandalismu a pro p�ípad poškození nebo zni�ení živelní 
událostí. Lze také sjednat pouze kombinaci pojišt�ní havárie a živel anebo odcizení a živel.  

Pojistnou �ástkou, limitem pln�ní je vždy obecná hodnota odpovídající hodnot� 
pojišt�ného vozidla v�etn� výbavy. 

Spoluú�asti se standardn� pohybují v rozmezí 2 až 20 tis.K�. 

Mezi standardní výluky z pojišt�ní pat�í: 
- škody zp�sobené funk�ním namáháním, opot�ebením, únavou nebo vadou materiálu, 

korozí apod., 
- škody zp�sobené chybou konstrukce, vadou materiálu nebo výrobní vadou, 
- škody zp�sobené poškozením nebo zni�ením pneumatik, 
- škody zp�sobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, 
- škody zp�sobené p�i �ízení vozidla osobou pod vlivem alkoholu nebo omamných �i 

jiných návykových látek, 
- škody zp�sobené následkem vále�ných událostí všeho druhu, invazí apod., 
- škody vzniklé p�sobením jaderné energie, radiace, exhalací a emisí, 
- škody vzniklé podvodem nebo zpronev�rou vyp�j�itele, který nevrátit vyp�j�ené 

vozidlo, 
- škody vzniklé p�i závodech všeho druhu a p�i sout�žích s rychlostní vložkou. [13] 

 

Doporu�ení pro koksárenskou spole�nost: 

I když se nejedná o rizika významn� ohrožující chod organizace, doporu�uji vzhledem 
k nízké finan�ní náro�nosti (viz graf �.4) t�chto pojistných produkt� a stanovené velmi 
vysoké pravd�podobnosti u rizik �.19 a 20, pojistit vybraný a nejvíce ohrožený majetek 
spole�nosti. 

4.3. FINAN�NÍ ASPEKTY 

4.3.1  Stanovení výše pojistné �ástky 
Jak jsem se již zmínila, stanovení pojistné �ástky je velmi d�ležitým bodem               

v pojišt�ní. Má p�ímý vliv na stanovení pojistného.  

Pojišt�ní se zpravidla sjednává na tzv. novou cenu, tj. na hodnotu znovupo�ízení nové 
v�ci stejných technických a funk�ních parametr� v dob� sjednání pojišt�ní, resp. v dob� 
škody. Pojišt�ní tak má zajistit prost�edky na znovuvýstavbu nemovitosti �i po�ízení nové 
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v�ci movité v p�ípad� totální škody, resp. náklady na opravu poškozené v�ci v p�ípad� 
�áste�né škody. Pojistná �ástka musí odpovídat hodnot� pojišt�né v�ci v období, na které 
bylo pojišt�ní sjednáno, není-li úmysln� snížena v d�sledku pojišt�ní tzv. na 1.riziko.  

Pojistná �ástka zárove� slouží pojistiteli k výpo�tu pojistného. Správnost stanovení 
pojistné �ástky zkoumá pojistitel obvykle až p�i vzniku pojistné události. 

V p�ípad� pojišt�ní majetku m�žeme využít jednu ze dvou základních metod 
stanovení pojistné �ástky: 

- kubickou metodou (lze použít pouze u nemovitého majetku), 
- p�epo�et pomocí index� �eského statistického ú�adu. 

Majetek organizace m�žeme ocenit pomocí „kubické metody“. To znamená, že         
u objekt� použijeme jejich obestav�ný prostor a ten je následn� pomocí matematických 
tabulek pojistitele ocen�n. Zde je nutno znát více podrobn�jších informací o pojiš�ovaných 
objektech.  

U starších v�cí (movitý a nemovitý majetek) m�žeme použít i jiný výpo�et. �eský 
statistický ú�ad vydává statistické údaje r�stu cen pr�myslových výrobc� a stavebních 
prací, z kterých použijeme indexy r�stu cen. Tyto koeficienty jsou pak p�íslušn� 
vynásobeny s po�izovací cenou majetku z ú�etních sestav, v závislosti na roku výroby v�ci. 
Vynásobením získáme „novou hodnotu“ v�ci, která odpovídá náklad�m na její 
znovupo�ízení v dob� pojišt�ní. 

Informace o pojistné �ástce lze také �erpat ze znaleckých posudk�, které v pr�b�hu 
ocen�ní tzv. nákladovou metodou pracují s hodnotou nové ceny. Použitelné znalecké 
posudky však zpravidla nejsou k dispozici a jejich po�ízení pouze za ú�elem zjišt�ní 
nových cen by bylo p�íliš nákladné. 

Nejsou-li z r�zných p�í�in použitelné výše uvedené metody, vychází se v praxi 
z expertních odhad�, kdy ve firm� zpravidla jsou lidé natolik obeznalí s provozní               
a investi�ní stránkou �innosti, že jsou schopni odhadnout náklady na obnovu hlavních 
výrobních technologií. 

4.3.2  Limity pln	ní a spoluú�asti 
Cenu pojišt�ní mimo pojistnou hodnotu majetku ovliv�uje také výše zvoleného 

limitu pln�ní a spoluú�asti. 

Limitem pojistného pln�ní je horní hranice krytí rizika. Takto stanovujeme horní 
hranici pojistného pln�ní v p�ípad�, že nelze ur�it pojistnou hodnotu anebo se pojišt�ní 
sjednává pouze na �ást známé pojistné hodnoty v�ci. Se stoupajícím limitem stoupá také 
pojistné.  

Limity je možné stanovit nap�íklad na základ� škodní historie organizace, což by 
však m�la být metoda pouze pomocná, protože není �e�eno, že maximáln� možná škoda již 
podnik postihla. Také je možné vyjít z hodnoty p�edpokládané výše škody, kterou m�že to 
�i ono riziko zp�sobit. U pojišt�ní majetku se zjiš�uje PML (Pravd�podobná maximální 
škoda) neboli nejvyšší možná škoda, která m�že nastat. Stanovuje se na základ� odborného 
odhadu s použitím matematických výpo�t� a p�edstavuje maximální možnou škodu 
zp�sobenou v p�ípad� kombinace nejnep�ízniv�jších okolností. 
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Stanovení spoluú�asti je dalším d�ležitým bodem, spoluú�astí se organizace finan�n� 
podílí na možné vzniklé škod�. Maximální hranicí spoluú�asti by m�la být finan�ní �ástka, 
která organizaci významn� neohrozí a která je také akceptovatelná jako ztráta.  

P�i vysoké stanovené spoluú�asti se snižuje pojistné, není ale v zájmu organizace    
na sebe brát v�tší b�emeno než je nutné. 

4.3.3  Náklady na pojišt	ní 
Jak jsem nastínila v p�edchozích podkapitolách, výpo�et pojistného závisí na mnoha 

faktorech, na výši pojistné �ástky, zvoleném limitu pln�ní, spoluú�astí apod. 

Každý pojistitel má vlastní matematickou metodiku stanovení pojistného a vlastní 
statistické údaje, ze kterých vychází. Takže je pravd�podobné, že na stejné riziko m�žou 
r�zní pojistitelé, p�edložit zcela odlišnou nabídku pojišt�ní a to v�etn� odlišného rozsahu 
krytí. �ím více je riziko a podmínky pojišt�ní individuáln�jší, tím složit�jší a náro�n�jší je 
výpo�et pojistného a p�íprava nabídky pojišt�ní. 

V p�ípadech pojišt�ní složit�jších organizací �i provoz� je doporu�eno využít služeb 
pojiš�ovacího maklé�e, který se mezi produkty jednotlivých pojistitel� orientuje. 

Každá organizace vynakládá ur�ité finan�ní prost�edky na eliminaci dopad� možných 
vzniklých škod (náklady na pojišt�ní, náklady na realizaci preventivních opat�ení – 
instalace požární signalizace, zabezpe�ovací systémy, školení, náklady na provoz a údržbu 
apod).  

Ekonomickými studiemi a rozbory v oblasti pojišt�ní se mimo jiné zabývá švýcarská 
spole�nost Swiss Reinsurance Co., druhá nejv�tší zajiš�ovna na sv�t�. Na základ� t�chto 
rozbor� byly zjišt�ny orienta�ní hodnoty náklad�, které spole�nosti st�ední velikosti 
vkládají do eliminace negativních dopad� rizik. Údaje jsou prezentovány v promilích          
a vychází z p�íjm� spole�ností. Pro spole�nosti podnikající v hornictví je to 14,3 ‰, pro 
energetiku 16 ‰, pro obchodní �innosti 7 ‰, pro výrobní �innosti 7,7 ‰, pro stavebnictví 
26,9 ‰. [3]  

Což jsou velmi zanedbatelné �ástky v porovnání s výši škod, které mohou chod 
spole�ností ohrozit nebo existen�n� zni�it. Tato �ísla se mohou lišit dle místa p�sobení 
organizace, dle legislativy p�íslušné zem� apod. 

Pro porovnání t�chto statistických údaj� mi byly poskytnuty finan�ní údaje o stavu 
náklad� na prevenci koksárenské spole�nosti v tuzemsku. Výpo�tem bylo zjišt�no, že 
koksárenská spole�nost vynakládá na prevenci 11,32 ‰ z p�íjm� organizace. Což 
odpovídá statistickému za�azení organizace mezi odv�tví výrobní �innosti a odv�tví 
hornictví. Výroba koksu je daleko náro�n�jší riziková výroba než nap�íklad výroba pe�iva, 
potravin apod. Na druhou stranu nemá takové nákladné provozy jako hornictví, kde jsou 
jist� náklady na eliminaci dopad� rizik daleko vyšší. 

Následující graf �.3 ukazuje procentní vyjád�ení jednotlivých náklad� na prevenci     
a pojišt�ní vynakládané koksárenskou organizací ro�n� do celkové eliminace dopad� 
možných škod. Z grafu vyplývá, že podstatná �ást je vkládaná organizací do údržby           
a oprav majetku (podkladem pro výpo�et byla �ástka pouze za b�žné opravy), následují 
náklady vynakládané na pojišt�ní, ostrahu majetku a další. 
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Rozd�lení náklad� na pojišt�ní a prevenci škod 
koksárenské spole�nosti

údržba majetku - 59,23 %

ostraha majetku - 12,57 %

požární ochrana - 2,28 %

školení zam�stnanc� - 1,29 %

ochranné nápoje - 0,59 %

rekond.pobyty zam�stnanc� - 0,30 %

pojišt�ní - 23,75 %

 
Graf �.3 Rozd�lení náklad� na pojišt�ní a prevenci škod koksárenské spole�nosti 

 

Pro získání lepšího p�ehledu o finan�ní náro�nosti pojišt�ní organizace zabývající se 
výrobou koksu, uvádím níže stru�né shrnutí zhodnocení komplexního pojistného 
programu. Pojistné produkty jsou zde rozd�leny do p�edem definovaných kategorií 
(strategické, povinné a ostatní pojišt�ní). Sou�ástí p�ehledu jsou rovn�ž p�edpokládané 
ro�ní náklady na realizaci pojišt�ní. Výše t�chto náklad� vychází z pr�m�rných pojistných 
sazeb na tuzemském pojistném trhu, které jsou aplikovány na pojišt�ní obdobných provoz� 
s podobnou výši rizikovosti výroby. V p�ípad� zm�ny výše pojistných �ástek,  spoluú�astí 
a limit� pln�ní by došlo rovn�ž ke zm�n� výše ro�ního pojistného (viz. tabulka �. 8). 
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Tabulka �.8  Shrnutí návrhu komplexního pojistného programu 
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Z grafického znázorn�ní (viz graf �.4) vyplývá názorný p�ehled rozd�lení náklad� 
vynaložených na jednotlivé typy pojišt�ní v p�ípad� sjednání pojišt�ní dle navrhnutého 
komplexního pojistného programu, který koksárenské spole�nosti doporu�uji.  

• Nejv�tší �ást pojistného je použita ke krytí vybraných kritických rizik, které 
organizace není ochotna akceptovat. N�které z t�chto rizik bohužel není organizace 
svým jednáním anebo �inností schopna ovlivnit (živelní rizika).  

• Následují náklady na tzv. povinné pojišt�ní, které je dáno zákony a není t�eba o nich 
diskutovat, organizace je povinna si tyto pojistné produkty sjednat.  

• A posledním, z hlediska finan�ních náklad� nenáro�ným pojišt�ním je sjednání 
ostatního pojišt�ní, toto pojišt�ní zahrnuje pojišt�ní odcizení a vandalismu, 
elektroniky a vozidel. Je na organizaci, zda rizika spojená s tímto vybraným 
majetkem a krytím p�evede na pojistitele anebo bude krýt z vlastních zdroj�. 

 

Náklady na pojišt�ní dle jednotlivých typ�  pojišt�ní

83%

15%

2%

strategické pojišt�ní

povinné pojišt�ní

pojišt�ní ostatní

 
Graf �.4  Náklady na pojišt�ní dle jednotlivých typ� pojišt�ní 

 
 

Z dalšího grafického znázorn�ní (graf. �.5) je z�ejmé, že živelní pojišt�ní pokrývá 
nejv�tší �ást náklad� na pojišt�ní (cca 72 %). Živelní riziko bylo analýzou vyhodnoceno 
jako kritické a neakceptovatelné. Je tedy nejnákladn�jším a dle mého také nejzásadn�jším 
pojišt�ním koksárenské spole�nosti v porovnání s dalšími produkty, které již nejsou tak 
finan�n� náro�né. 

 
 



Gabriela Ve�e�ová: Risk management spole�nosti zabývající se výrobou koksu 

2009       33 

Náklady na pojišt�ní dle jednotlivých pojistných produkt�

pojišt�ní živelní - 71,84 %

pojišt�ní pro p�ípad p�erušení provozu - 3,59 %

pojišt�ní obecné odpov�dnosti - 7,18 %

pojišt�ní odpov�dnosti za škodu v d�sledku závažné havárie - 7,18 %

pojišt�ní odpov�dnosti zam�stnavatele - 7,18 %

"povinné ru�ení" - 0,72 %

pojišt�ní pro p�ípad odcizení - 0,36 %

pojišt�ní elektroniky - 0,15 %

pojišt�ní vozidel - 1,80 %

 
Graf �.5  Náklady na pojišt�ní dle jednotlivých pojistných produkt� 

4.3.4  Srovnání náklad� na pojišt	ní a maximální možné škody 
Informace o celkových nákladech na pojišt�ní mají vypovídací schopnost pouze 

v p�ípad�, že je srovnáme s výší maximální možné škody, která nám hrozí z titulu rizik, 
která jsou pojišt�ná. 

Maximální možnou škodou rozumíme nejv�tší škodu na majetku, kterou lze o�ekávat 
jako d�sledek jednoho konkrétního rizika nebo souboru rizik za p�edpokladu kombinace 
nejnep�ízniv�jších okolností. Pro toto srovnání použijeme jeden z možných scéná�� škody, 
ke které m�že v koksárenské spole�nosti dojít. 

 

P�íklad škodní události 

Exploze koksárenského plynu s poškozením koksárenské baterie a následný požár 
v rámci nejv	tšího požárního komplexu. Požárním komplexem rozumíme souhrn 
objekt�, jejichž odstupy jsou menší, než je odstup zajiš�ující bezpe�né požární odd�lení.  

Škoda, ke které m�že takto dojít, je stanovena ve výši 4 mld. K�. Takto stanovený 
„nejhorší“ scéná� škodní události vychází z odborného odhadu rizikového managera, který 
byl stanoven na základ� znalostí rizik a provozu v areálu koksovny a znalostí hodnoty 
majetku. �ástka 4 mld. K� p�edstavuje odhadovanou v�cnou škodu na majetku, a dále 
škodu související s p�erušením provozu (ušlý zisk). 

Pojistný program navržený v této práci by m�l v p�ípad� realizace výše uvedeného 
katastrofického scéná�e pokrýt škody zp�sobené na vlastním majetku koksárenské 
organizace a škodách v okolí. 

 V p�ípad� realizace tohoto „katastrofického“ scéná�e m�že také dojít ke škodám na 
majetku, život� nebo zdraví t�etích osob. Pak by celková škoda z titulu tohoto rizika byla 
ješt� vyšší. Velikost této škody nelze p�edem odhadnout v d�sledku mnoha faktor�, které 
mohou škody p�ímo ovlivnit, nap�. záleží na intenzit� výbuchu, na tom, zda dojde 
k zamo�ení nebezpe�ným plynem, zda se v okolí organizace a v jakém po�tu budou 
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pohybovat lidé, na p�írodních podmínkách, ro�ním období vzniku škody apod. Nicmén� 
jako p�íklady lze uvést níže popsané škody: 

- na okolí – na majetku v blízkosti areálu, 
- na zdraví �i život� osob nacházejících se v blízkosti areálu, 
- na majetku zam�stnanc� nacházejících se v areálu, 
- na zdraví �i život� zam�stnanc�. 

Je na zvážení každého subjektu, zda si pojistí vlastní majetek a potencionální škody 
zp�sobené t�etím osobám a p�enese tak riziko na pojistitele �i nikoli. 

Pokud upustíme od faktu, že n�která pojišt�ní jsou pro organizaci ze zákona povinná 
a namodelujeme situaci, kdy se organizace nepojistí, ale náklady na pojišt�ní bude ukládat 
do vlastního „fondu rezerv“ pro p�ípad škodní události, musela by takto organizace tvo�it 
tento fond cca 140 let, aby m�la k dispozici �ástku odpovídající PML, aniž by b�hem této 
doby z fondu �erpala. A to nejsou do t�chto propo�t� zapo�ítány náklady, které musí 
organizace vynaložit na správu takto uložených financí. V tabulce �. 9 srovnávám výhody 
a nevýhody pojišt�ní komer�ního a „samopojišt�ní“ organizace. 

 
Tabulka �. 9  Srovnání komer�ního pojišt�ní a „samopojišt�ní“ 

 

Komer�ní pojišt	ní „Samopojišt	ní“ 

- pojistné je nevratné 
+ finan�ní prost�edky spo�ené ve vlastním 
fondu je možno investovat s p�ípadným 
ziskem 

+ krytí rizik od prvního dne pojišt�ní - naspo�ení �ástky ke krytí PML až po cca 
140 letech spo�ení 

+ krytí parciálních (jednotlivých) škod 
- v p�ípad� krytí malých škod, posouvá se 
doba nutná pro naspo�ení �ástky ke krytí 
maximální možné škody 

+ náklady na komplexní správu pojišt�ní 
v�. likvidace pojistných událostí 
v p�ípad� využití maklé�e jsou v cen� 
pojišt�ní 

- pot�eba vydat náklady na spravování 
fondu a zam�stnanc� provád�jící 
investice 

 

Princip samopojišt�ní však spole�nost m�že úsp�šn� použít u rizik, která vykazují 
nízkou závažnost, ale vyšší �etnost. Na mysli mám nap�. havarijní pojišt�ní nebo pojišt�ní 
odcizení a vandalismu. Pojišt�ní zde má smysl spíše pro eliminaci finan�ních následk� 
„nadm�rné škodovosti“ v ur�ité �asové period�.  

Pro p�ípad sledované koksovny zavrhuji možnost tzv. kaptivního pojišt�ní, které je 
pro naši organizaci zcela nevhodné. Pro kaptivní pojišt�ní není spole�nost dostate�n� velká 
a p�edevším je zde prakticky nulová územní diverzifikace rizika, takže vytvá�ení 
rezervních fond� na p�ípadné škody, kdy do fondu p�ispívají r�zné �ásti podniku             
(�i �ekn�me divize nebo provozy, v závislosti na organiza�ním a provozním �len�ní 
spole�nosti), p�i�emž neexistuje riziko vzniku škody u všech „p�ispívatel�“ najedou, není 
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reálné. Pro založení kaptivní pojiš�ovny je také t�eba mít k dispozici pom�rn� vysoký 
základní kapitál - �ádov� statisíce dolar�. 

V p�ípad�, že vyjdeme z faktu, že výše maximáln� možné škody je 4 mld. K�, �iní 
tato maximální škoda 40% z obratu spole�nosti. Na jedné stran� tedy máme ro�ní náklad 
na pojistné ve výši 3 ‰, což jsou nevratné náklady organizace, které musí na pojišt�ní 
vynaložit, ale které organizaci na druhou stranu zajiš�ují, že v p�ípad� nejnep�ízniv�jšího 
scéná�e nedojde k ohrožení finan�ního chodu organizace. 

Z t�chto uvedených d�vod� doporu�uji uzav�ít komer�ní pojišt�ní, vypracované na 
míru p�íslušné organizaci a jejich specifických rizik. 
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5. ZÁV�R 
Se vzr�stajícím ekonomickým a technologickým pokrokem vznikají nová rizika, 

která mohou ohrozit chod a existenci organizací a spole�ností.  Proto je d�ležité, tato rizika 
um�t rozpoznat a zabývat se jejich eliminací. Neustále vznikají nové metody, které 
pomáhají rizika odhalit a metody již používané se stále více vylepšují a rozvíjejí se ruku 
v ruce s v�deckým pokrokem.  

Problematice �ízení rizik ve spole�nosti zabývající se výrobou koksu jsem se 
v�novala ve své diplomové práci. 

Provoz koksárenské spole�nosti je kvalifikován jako jeden z nejnebezpe�n�jších. 
Práce v provozu s vysoce ho�lavými a výbušnými látkami vyžaduje jak vysokou odbornost 
pracovník�, tak dodržování všech bezpe�nostních p�edpis�. Ale i p�es dodržení základních 
p�edpis� a zásad m�že dojít ke škod�, která organizaci vážn� ohrozí. Existují rizika, jejichž 
realizaci nem�že žádná organizace zamezit a m�že pouze více �i mén� ovlivnit jejich míru 
a následky. Jsou to p�edevším rizika p�írodního charakteru - živelní. Organizace by m�la 
mít p�ehled o možnosti vzniku a finan�ních dopadech takovýchto škod, zajistit efektivní 
program prevence a p�ipravit se na eliminaci finan�ních dopad� škod pro p�ípad, že 
preventivní opat�ení selžou. 

Ve své diplomové práci jsem analyzovala rizika ohrožující koksárenskou spole�nost. 
Rizika byla vybrána pomocí zjednodušené metody FMEA. Touto metodou jsem 
identifikovala skupinu rizik potencionáln� ohrožující chod spole�nosti a následn� jsem tuto 
skupinu popsala a kvalifikovala dle metodiky. Domnívám se, že použitá metoda FMEA 
vykázala dobré výsledky, které se shodují s názorem zainteresovaných odborník� z oblasti 
�ízení rizik a pojišt�ní sledovaného podniku a jsou v souladu s praxí v oblasti pojišt�ní ve 
v�tšin� výrobních podnik�. 

 Takto získaná rizika byla následn� rozd�lena do dvou skupin z hlediska kritických 
rizik na neakceptovatelné a akceptovatelné rizika pro koksárenskou organizaci, kdy 
akceptovatelné rizika nikterak významn� neohrozí chod organizace a koksárenská 
spole�nost je ochotna je akceptovat a na druhé stran� rizika neakceptovatelná, která 
významn� mohou organizaci poškodit p�íp. zp�sobit ukon�ení její �innosti. Tato rizika 
nesmí organizace podcenit ani p�ehlížet. 

Z toho d�vodu jsem pro vybraná neakceptovatelná rizika, která jsou pojistitelná, 
sestavila návrh komplexního pojistného programu pro komer�ní pojišt�ní. Vzhledem, 
k tomu, že se jednalo zpravidla o živelní rizika (konkrétn� výbuch, požár, povode� a 
záplava, vich�ice a krupobití), které ve v�tšin� p�ípad� nem�že organizace ovlivnit, je 
pojišt�ní jedním ze zp�sob� eliminace negativních dopad� t�chto rizik, kdy za úplatu 
dochází k p�enosu rizik na pojistitele. 

V p�ípad� nevyužití komer�ního pojišt�ní m�že organizace zvážit také kaptivní 
pojišt�ní nebo tzv. „samopojišt�ní“. Tento zp�sob ochrany proti rizik�m se však nejeví 
jako výhodný pro popisovanou koksárenskou spole�nost. Kaptivní pojišt�ní nedoporu�uji, 
vzhledem k velikosti organizace, finan�ní náro�nosti a územní jednotnosti. 
„Samopojišt�ní“ doporu�uji jen v p�ípadech, kdy se jedná o rizika sice s �astým výskytem, 
ale malou závažností. 
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Na základ� výše uvedeného se domnívám, že pojišt�ní je nezanedbatelnou sou�ástí 
práce s riziky ve výrobním podniku a jednou z mála možností eliminace finan�ních 
následku nahodilých škodních událostí. T�ebaže volnost v tvorb� pojistného programu 
spole�nosti je omezena zákonnými požadavky na rozsah pojišt�ní, spole�nost má obrovský 
prostor pro optimalizaci svého pojistného programu a s tím spojených náklad� na pojišt�ní. 
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POPIS JEDNOTLIVÝCH RIZIK  
 
RIZIKO �. 1: ÚV�ROVÉ RIZIKO 
 
Popis rizika: Nesplacení závazku ze strany obchodního partnera 
Riziko nezaplacení pohledávek za tuzemskými nebo zahrani�ními dlužníky vyplývajících 
z dodávek zboží anebo poskytování služeb. 
 
Provedená opat�ení: Odb�ratelé jsou ve v�tšin� p�ípad� velké stabilní firmy. Spole�nost 
taky obchoduje v rámci koncernu a dce�iných spole�ností. V p�ípad� nesplacení 
pohledávek odb�ratelem, organizace „stopne“ dodávku dalších výrobk� až do úhrady 
dluhu, resp. další dodávky m�že podmínit bankovní garancí, vystavením sm�nky �i 
financováním formou neodvolatelného akreditivu. 
Jednostranné ukon�ení dodávek m�že v konkrétním p�ípad� narazit na závazek dodávek 
daný vzájemnou obchodní smlouvou. 
 
 
RIZIKO �. 2: PRÁVNÍ RIZIKO 
 
Popis rizika:  Škoda zp�sobená v d�sledku špatn	 uzav�ených smluv, špatná 
formulace, nap�. dvojí výklad ustanovení. 
 
Provedená opat�ení: Podnik má vlastní právní odd�lení kontrolující veškeré uzavírané 
smlouvy. 
 
 
RIZIKO �. 3: BEZPE�NOSTNÍ RIZIKO 
 
Popis rizika: Úraz nebo smrt zam	stnance p�i pln	ní svých pracovních povinností 
 
Provedená opat�ení: Klí�ové pozice zastávají zkušení pracovníci. Pracovníci jsou 
pravideln� školeni dle p�íslušné legislativy. Podnik má vypracované havarijní a nouzové 
plány k provozu. V podniku jsou vymezeny bezpe�nostní zóny a ochranná pásma. 
 
 
RIZIKO �. 4 a �. 5: ŽIVELNÉ RIZIKO 
 
Požár a výbuch  
Požárem se rozumí ohe�, který vznikl mimo ur�ené nebo obvyklé ohništ� a vlastní silou se 
rozší�il na okolní p�edm�ty. 
Výbuchem se rozumí rozkladný pochod spojený s uvoln�ním vysokého tlaku a síly. Je 
provázen zvukovým rázem a tlakovou vlnou s ni�ivým destruktivním ú�inkem na 
okolí.[21] 
 
Popis rizika: Zat�íd�ní �inností závodu do kategorií dle požárního nebezpe�í – 7 pracoviš� 
s vysokým nebezpe�ím požáru, 6 se zvýšeným nebezpe�ím požáru. 
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S rizikem výbuchu nebo požáru m�že být spojen surový koksárenský plyn a benzol. 
Benzol je sm�s chemických látek vznikajících p�i koksování. Je to �irá, olejov� zbarvená 
kapalina. Je zdraví škodlivá., vysoce ho�lavá kapalina, karcinogenní látka (I. t�ída 
nebezpe�nosti). P�i všech druzích kontaktu hrozí nebezpe�í závažných škod na zdraví. 
Koksárenský plyn je sm�s plyn� vznikající p�i koksování �erného uhlí. Jedná se o ho�lavý 
plyn charakteristického zápachu. Obsahuje mj. vodík (až 60 %), methan a oxid uhelnatý 
(až 10 %). Vzhledem k obsahu oxidu uhelnatého je jedovatý. 

M�že dojít k výbuchu ho�lavých plyn� a ho�lavých kapalin. 
U koksárenského plynu je možno na základ� zkušeností ve sv�t� p�edpokládat, že m�že 
dojít k požáru na plynojemu (požár plynojemu se svítiplynem v r. 1961 v Praze). Samotné 
vyho�ení plynojemu by bylo bez toxických ú�ink� na obyvatele v okolní ob�anské 
zástavb�. Mohlo by dojít ale k explozi plynojemu, nebo ke vznícení t�snícího oleje 
v jímkách plynojemu. 

Existuje možnost poškození koksárenských baterií. Výbuch hrozí p�i net�snosti 
potrubí, p�i úniku plynu m�že taktéž vybuchnout mrak ho�lavého plynu. 
Významným rizikem exploze a požáru je provoz destilace surového benzolu, kde se 
pracuje s vysoce ho�lavou kapalinou za pom�rn� vysokých teplot. 
Riziko požáru uhlí zp�sobené záparem je velmi nízké z d�vodu rychlé obrátky zásob. 
Riziko exploze uhelného prachu je podstatn� sníženo faktem, že uhlí obsahuje pom�rn� 
zna�né množství vody (10%). 

U benzolu je možno v každém p�ípad� vylou�it riziko zasažení okolí koksovny 
p�ímým ú�inkem zplodin ho�ení nebo výbuchu. Nebezpe�nost p�epravy koks. plynu uvnit� 
objektu koksovny ukazuje, že následky p�ípadné havárie mají dosah cca 50 m. Znamená to, 
že zasažená plocha zasahuje na území koksovny. V potenciální zasažené ploše je nízká 
hustota pohybu zam�stnanc� a pravd�podobnost výskytu návšt�vníka zanedbatelná. 
 
Provedená opat�ení: Podnik má vlastní jednotku HZS (hasi�ská záchr.služba), jednotka    
o síle 50-ti �len� (na sm�n� je 1+10 zam�stnanc�), požární hlídky jsou stanoveny dle 
zákona o PO (požární ochran�), nejmén� 3 zam�stnanci, kte�í jsou ustanoveny na 
st�ediscích chemie, uhelná služba a výroba koksu. V areálu je rozmíst�no celkem cca 650 
ks hasicích p�ístroj�. Oblast PO je �ízena a usm�r�ována vydanými Sm�rnicemi a P�íkazy 
vedení spole�nosti (Vnit�ní havarijní plán a zdolávaní havárií, Organizace a �innost 
protiplynové služby, Opat�ení k projednávání a klasifikaci poruch a havárií ovzduší). 
Možnost odb�ru vody z vodního hospodá�ství a �eky Ostravice, podnik má vlastní vodárnu 
a vlastní hydrantový systém (100 venkovních hydrant�). Všechna pracovišt� jsou 
vybavena p�enosnými hasícími prost�edky. Instalována je požární signalizace. V p�ípad� 
požáru je vždy povolán Hasi�ský záchranný sbor m�sta Ostravy. Doba p�íjezdu je p�ibližn� 
3 minuty. Na práce se zvýšeným požárním nebezpe�ím je vystavováno pracovní povolení 
se stanovením preventivních opat�ení. Technologie zpracování benzolu i dalších 
chemických provoz� jsou velmi pe�liv� technicky zabezpe�eny, hermetizovány, po stránce 
materiálové kontrolovány na sílu st�n a t�snost. Ve strojovn� benzolu je instalováno ru�n� 
spoušt�né parní hašení, formou potrubí s otvory. Pro odvod tepla a kou�e v p�ípad� požáru 
jsou instalovány v�trací žaluzie. Extrak�ní za�ízení benzolu je dob�e odd�lené od ostatních 
objekt�. Jednotlivé fáze procesu (uskladn�ní oleje, odbenzolování, destilace) jsou umíst�ny 
v samostatných odd�leních izolovaných požárními zdmi. 

Existují také záložní systémy elektrické energie – u �ídících automat� pro 
koksárenské baterie, pro odprášení a chemické provozy. 
V podniku jsou vymezeny bezpe�nostní zóny a ochranná pásma. 
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Rizika únik� plynu z plynojemu jsou ošet�ena m��ením analyzátory na mnoha 
místech, ošet�ena jsou i podtlakové v�tve. Plynojem je pravideln� kontrolován, vybaven 
�idly snímajícími koncentraci CO, p�i p�ekro�ení limitní hodnoty zvukov� a sv�teln� 
signalizována. Jsou instalovány také pojistné ventily. 
  Klí�ové pozice z valné �ásti zastávají zkušení pracovníci. Obecná údržba a �istota 
areálu je velmi dobrá a výbuch zp�sobený akumulací prachu je nepravd�podobný. 
Instalace jsou obvykle otev�ené, zadržování plynu nebo ho�lavých výpar� je 
nepravd�podobné. 
 
P�íklad konkrétní aktuální škody: Jako p�íklad mohu uvést aktuální škodní událost, p�i 
které došlo k výbuchu v koksárenské spole�nosti dne 9.4.2009 p�i opravách na izolaci 
potrubí na zásobníku se �pavkovou vodou. Výbuch nebyl v tomto p�ípad� nikterak 
katastrofální z hlediska výše v�cné škody a následného ohrožení chodu organizace, ale 
zahynuli p�i n�m dva zam�stnanci externí firmy, která opravu za�ízení provád�la. 
Z �asových d�vod� a vzhledem k termínu odevzdání diplomové práci není možné tento 
konkrétní p�ípad rozebrat podrobn�ji. 
 
 
RIZIKO �. 6: ŽIVELNÉ RIZIKO 
 
Povode
 a záplava  
Povodní se rozumí zaplavení místa pojišt�ní vodou, která se vylila z b�eh� vodních tok� 
nebo z b�eh� nádrží nebo tyto b�ehy a hráze protrhla nebo byla zp�sobena náhlým              
a neo�ekávaným zmenšením pr�to�ného profilu toku. 
Záplavou se rozumí zaplavení místa pojišt�ní a vytvo�ení souvislé vodní plochy, na/ve 
kterém se nachází pojišt�ná v�c, proudící nebo stojící vodou i z jiných p�í�in než v p�í�inné 
souvislosti s povodní. [21] 
 
Popis rizika: Povod�ové nebezpe�í hrozí v p�ípad� protržení hráze na �ece Od�e mimo 
areál koksovny nebo v p�ípad� extrémní povodn� s kulmina�ní hodnotou podstatn� 
p�evyšující Q100. V t�chto p�ípadech se p�edpokládá, že hladina vody dosáhne vyšší úrovn� 
než p�i povodni v roce 1997, maximáln� na kótu 208,8 m.n.m. (B.p.v.) což je asi 1 – 2,8 m 
nad stávající terén. Hladina Q100 v toku Odry je na úrovni 203,82 m.n.m., hladina Q100 

v toku Ostravice je na úrovni 205,10 m.n.m. Terén v lokalit� provoz� se pohybuje 
v pr�m�ru od 206 – 207. Areál se nachází uvnit� zóny (zóna FRAT /Flood Risk 
Assessment Tool/ dle software FRAT 2.0 – je 1 a 4) s rizikem záplav. 

Možnost poškození nejd�ležit�jších za�ízení koksovny – baterií. Pokud povode� 
nebude vyšší než v roce 1997 hrozí „pouze“ zaplavení níže položených energetických 
rozvod� elektrické energie a plynu. Nedošlo by také k únik�m nebezpe�ných chemických 
látek do okolního prost�edí. Dlouhým p�sobením vody by bylo narušeno výrobní za�ízení.  
 Mohou vzniknout škody na majetku (odpis zásob, hmotného majetku, 
nedokon�ených investic, náklady na �išt�ní, náklady na opravy, zprovozn�ní výroby, na 
náhradní �ešení technologie, obnova majetku investi�ní výstavbou) a zastavení výroby. 
 
Provedená opat�ení: Vypracování nouzových plán�, vnit�ní havarijní plán jehož nedílnou 
sou�ástí jsou povod�ové plány. Hráze na �ece Od�e byly opraveny, provedená sanace 
obnovila schopnost hráze p�evést návrhový pr�tok Q100. 
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Dálnice v blízkosti areálu závodu – došlo ke zpevn�ní a zvýšení povod�ových hrází. Sama 
dálnice, která je vyšší než povod�ové hráze, je ochranou proti rozší�ení povodn� do areálu. 
 
 
 
RIZIKO �. 7: ŽIVELNÉ RIZIKO 
 
Zem	t�esení 
Zem�t�esením se rozumí ot�esy zemského povrchu, vyvolané pohybem v zemské k��e, 
které dosahují alespo� 6. stupn� mezinárodní stupnice udávající makroseismické ú�inky 
zem�t�esení. 
 
Popis rizika: V geologických podmínkách pro Ostravskou pánev je zem�t�esení ve výše 
uvedeném rozsahu nereálné, vzhledem k umíst�ní podniku mimo tektonickou oblast.  
 
Provedená opat�ení: Pr�b�žná údržba všech objekt�, údržba technologických celk�          
i samostatných za�ízení. 
 
Pro p�ehlednost uvádím vý�ez z mapy seismické aktivity ve st�ední Evrop�. Jedná se o data 
po�ízená z interaktivní aplikace NATHAN, kterou vyvinula Mnichovská zajiš�ovna 
(Munich Re). Dle tohoto podkladu se Ostravsko �adí mezi oblasti s minimálními dopady 
projev� seismické aktivity. 
 

 
Aplikace NATHAN se odvolává na tzv. Mercalliho stupnici. Ostrava a okolí se nachází 
v zón�, kde lze o�ekávat zem�t�esení stupn� V. a nižší. (stupe� V. – málo silné = lze 
rozpoznat v krajin�, probouzí spící, praskání oken, kyvadlové hodiny se mohou zastavit 
(28 - 50 mm.s-2)). 
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RIZIKO �. 8: ŽIVELNÉ RIZIKO 
 
Vich�ice 
Vich�icí se rozumí dynamické p�sobení hmoty vzduchu, která se pohybuje v míst� 
pojišt�ní rychlostní nejmén� 75 km/hod. (tj. 20,8 m/sec.) .[21] 
Popis rizika: V d�sledku vich�ice m�že dojít k porušení st�ech, budov, také k poškození    
a porušení plynojemu. V d�sledku pádu strom� nebo p�edm�t� také m�že dojít 
k majetkovým škodám. 
Provedená opat�ení: Pr�b�žná údržba všech objekt�, údržba technologických celk�, 
údržba sadových úprav. 
 
Krupobití 
Krupobitím se rozumí jev, p�i kterém kousky ledu r�zného tvaru, velikosti, hmotnosti         
a hustoty, vytvo�ené v atmosfé�e dopadají na pojišt�nou v�c, p�i�emž dochází k jejímu 
poškození nebo zni�ení. [21] 
Popis rizika: Kroupy dopadají na p�edm�ty (nemovité, movité v�ci, zele� apod.),  a tím 
dochází k jejich poškození nebo zni�ení. Dochází k poškození st�ešních krytin, budov, 
technologických celk�, vozového parku. 
Provedená opat�ení: Pr�b�žná údržba všech objekt�, údržba technologických celk�          
i samostatných za�ízení 
 
 
RIZIKO �. 9: ŽIVELNÉ RIZIKO 
 
D�lní ot�esy 
 
Popis rizika: D�lní ot�esy vznikající v dolech a uvnit� zemského povrchu. V oblasti 
Hornoslezské pánve se vyskytují v pr�m�ru 5-ti ot�es� za rok. Obyvatelé mohou pozorovat 
mírný pohyb p�dy pod nohama a dochází k mírným chv�ním za�ízení. K úraz�m dochází 
zpravidla jen uvnit� d�lních d�l. 
 
Provedená opat�ení: Pr�b�žná údržba objekt� a infrastruktury podniku. 
 
 
RIZIKO �. 10: ŽIVELNÉ RIZIKO 
 
P�erušení provozu 
Škoda zp�sobená p�erušením provozu živelní událostí, kdy k p�erušení provozu došlo 
zejména v d�sledku požáru, výbuchu, úderu blesku. 
Škoda zp�sobená p�erušením provozu v d�sledku poškození, zni�ení nebo odcizení stroje    
a jeho p�íslušenství, jeho výbavy nebo strojního za�ízení. [14] 
 
Popis rizika: Výroba je omezena v rozsahu p�ímo úm�rnému poškození v�cí (nemovitosti, 
technologické celky, strojní za�ízení) v d�sledku živelní události, p�ípadn� technickému 
poškození strojního za�ízení (zkrat, vada materiálu, chyba konstrukce, apod.). Tato škoda 
vyplývá ze škody na majetku zp�sobené nap�. požárem, výbuchem, povodní, poruchou 
stroje, výpadku el. energie. apod. 
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Újmu lze vyjád�it jako sou�et fixních náklad�, jejichž vynaložení není závislé na provozu 
spole�nosti, a ušlého zisku. 
 
Provedená opat�ení: V návaznosti na rozsah prvotních p�í�in omezení provozu, �eší 
spole�nost velice operativn�, avšak komplexn�, zajišt�ním dodávek na vstupu do výroby, 
p�ípadn� p�esunutí výroby na jiná pracovišt�, p�ípadn� nákup samotného koncového 
výrobku a následn� jeho prodej. Provedená opat�ení s sebou nesou vyšší nákladovost, než-
li výroba sama. 
 
 
RIZIKO �. 11: TECHNICKÉ RIZIKO 
 
Výpadek elektrické energie 
 
Popis rizika: Výpadek dodávek el. energie nebo výpadek po�íta�ové sít� v d�sledku 
zkratu nebo p�ep�tí v síti. 
 
Provedená opat�ení: Existují záložní systémy elektrické energie – u �ídících automat� pro 
koksárenské baterie, pro odprášení a chemické provozy. 
 
 
RIZIKO �. 12: TECHNICKÉ RIZIKO 
 
Popis rizika: Poškození kompresor�, turboodsáva�� v d�sledku nesprávné obsluhy, 
nešikovnosti, nedbalosti zam�stnanc�. 
 
D�ležitými stroji pro bezproblémovou výrobu jsou turboodsava�e. Podnik má t�i, z toho 
dva elektrické, a jeden parní. Dále jsou to turbokompresory – jedná se o rota�ní axiální 
stroje pro dopravu koksárenského plynu. Jsou umíst�ny v samostatné strojovn� se stálou 
obsluhou, vybavenou automatickým a monitorovacím za�ízením pro hlídání bezpe�nosti 
provozu. 
 
Strojní a elektronická rizika 
Škody zp�sobené konstruk�ní, materiálovou nebo výrobní vadou, nesprávnou obsluhou, 
nešikovností, nedbalostí nebo zlomyslností, nedostatkem vody v parním generátoru, 
selháním m��ících, regula�ních nebo zabezpe�ovacích za�ízení; roztržením v d�sledku 
odst�edivé síly; p�etlakem páry, plynu nebo kapaliny �i pod tlakem; zkratem �i jiným 
p�sobením elektrického proudu; pádem v�ci nebo vniknutím cizího p�edm�tu; mrazem, 
plovoucím ledem apod. 
 
Provedená opat�ení: Údržba technologií a za�ízení se provádí pravideln� a podle plánu,    
u vyhrazených technických za�ízení ve stanovených periodách. Na kritická nebo unikátní 
za�ízení jsou drženy skladem náhradní díly. Kompresorovna je vybavena duplicitními 
kompresory, aby se zajistila záloha v p�ípad� poruchy �i poškození. 
 
 
 



Gabriela Ve�e�ová: Risk management spole�nosti zabývající se výrobou koksu    
P�íloha �.2 

2009  7/10 

RIZIKO �. 13: TECHNICKÉ RIZIKO 
 
Špatn	 vyrobený produkt, který nespl
uje požadované parametry 
 
Popis rizika: Výroba koksu s parametry, které neodpovídají požadavk�m odb�ratele, 
m�že zp�sobit poškození, p�ípadn� zni�ení za�ízení, která pracují nap�íklad na principu 
spalování koksu. Další užití koksu s nedostate�nými parametry se vzhledem ke kontrolám 
jakosti na vstupu do výroby nep�edpokládá. 
 
Škoda zp�sobená vadou výrobku  
Odpov�dnost za výrobek zahrnuje škodu na život�, zdraví, na v�ci jiné majetkové újmy 
vyplývající ze škody na život�, zdraví nebo na v�ci t�etí osoby, která je zp�sobena vadou 
výrobku po jeho dodávce nebo vadou vykonané práce po jejím p�evzetí. 
 
Provedená opat�ení: Laborato�e prov��ují a kontrolují kvalitu výroby. Funguje kontrolní 
mechanismus kontroly uhlí a výstupu koksu, také se provádí kontrola jakosti. 
 
 
RIZIKO �. 14: REPUTA�NÍ RIZIKO 
 
Ztráta dobrého jména podniku 
 
Popis rizika:  Ztráta dobrého jména podniku a budoucích výnos� z d�vodu negativního 
vnímání, ztráta hlavního odb�ratele. 
 
Provedená opat�ení: Proklientský p�ístup, akcent na kvalitu, vst�ícnost v��i obchodním 
partner�m. 
 
 
RIZIKO �. 15: POLITICKÉ RIZIKO 
 
Státní p�evrat, vále�ný stav 
 
Popis rizika:  Státní p�evrat, vále�ný stav 
 
Provedená opat�ení: Politická rizika jsou ze strany soukromého subjektu t�žko 
ovlivnitelná. 
 
 
RIZIKO �. 16: TRŽNÍ RIZIKO 
 
Rapidní zm	ny cen 
 
Popis rizika: Škody zp�sobené v d�sledku rapidních zm�n cen vyráb�né suroviny a škody 
spojené s pohybem tržních cen. 
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Provedená opat�ení: Jednostrann� zam��ená výroba, za�ízení nelze využít jinak, 
neexistují opat�ení k eliminaci rizika. Teoretickým opat�ením by byla dlouhodobá fixace 
dodávek a cen v obchodních smlouvách, což však v sou�asné dob� není z obchodního 
hlediska reálné. 
 
 
RIZIKO �. 17: EKOLOGICKÉ RIZIKO 
 
Výbuch mraku ho�lavého plynu v d�sledku úniku plynu do okolí 
Popis rizika:. Únik plynu do okolí, posouzení vlivu na životy obyvatel, zam�stnanc�         
a ekologii. Úrazy a jiné škody na zdraví. Škoda na cizích v�cech, na majetku t�etích osob, 
�i jiné majetkové (finan�ní škody). 

Provozování koksárenské výroby se jeví jako zvláš� nebezpe�ný provoz s výskytem 
rizika výbuchu a s tím související únik toxických plyn� a je nereálné, aby spole�nost 
s ohledem na nízkou míru pravd�podobnosti rozsáhlé škody spoléhala na samofinancování 
odškodn�ní poškozených t�etích stran. 

Samotný koksárenský plyn obsahuje cca 53% vodíku a do 30% methanu, �ímž je 
dána možnost jeho exploze. Vzhledem ke svému složení je však tento plyn výrazn� leh�í 
než vzduch a tudíž by po p�ípadném úniku netvo�il výbušný mrak, nýbrž m�l spíše 
tendenci stoupat vzh�ru. Koksárenský plyn a benzol m�že být spojen s rizikem otravy 
unikajícího plynu do ovzduší v d�sledku n�jaké živelní události. Je tady také možnost 
úniku nebezpe�ných látek do vodního toku. 

P�i výrob� koksu je nakládáno s velkými objemy koksárenského plynu (dominantní 
nebezpe�né vlastnosti toxicita a ho�lavost). V této souvislosti mohou vznikat emise 
dráždivých, dusivých a toxických sm�sí plyn� a par, které mohou zp�sobit dušení 
v d�sledku poklesu obsahu kyslíku v ovzduší pod p�ípustnou koncentraci, p�ípadn� být 
p�ímo p�í�inou otravy, dalším zdrojem rizika je pak možnost vzniku ohrožení výbuchem. 

Za celou historii existence koksárenského závodu nedošlo k žádné závažné havárii 
z titulu nebezpe�ných chemických látek, na n�ž se vztahuje zákon �. 59/2006 Sb. 
 
Škoda zp�sobená t�etím osobám 
Škoda zp�sobená t�etím osobám, p�esn�ji, je-li dána odpov�dnost za takovouto škodu 
z �innosti nebo vztahu. Škoda vzniklá jednáním nebo opomenutím spole�nosti, kdy 
následkem takovéhoto jednání je vznik škody a následn� s tím spojená povinnost náhrady 
vzniklé škody. 
Kontaminace životního prost�edí 
Spole�nost nese také odpov�dnost za škody na život�, zdraví a na v�cech zp�sobené 
tlakem, kou�em, prachem nebo kapalinami uniklými v d�sledku náhlé poruchy ochranného 
za�ízení (požár, výbuch, poškození nádrží). 
 
Provedená opat�ení: Uzav�ení všech ze zákona povinných pojišt�ní. V oblasti prevence 
spole�nost klade d�raz na proškolování, zácvik v krizových situacích, tvorba havarijních 
plán� a opat�ení pro p�ípad havárie. 

V rámci potrubní sít� jsou instalována �idla úniku koksárenského plynu. Na pracích 
v prost�edí, kde se m�že vyskytovat koksárenský plyn, podílí z hlediska zajišt�ní 
bezpe�nosti a ochrany zdraví protiplynová služba – PPS. Spole�nost z�ídila odbor pro 
ochranu životního prost�edí a bezpe�nosti práce. Provozní evidence emisí na zdrojích je 
pr�b�žn� vedená a kontrolována. Podmínky pro mimo�ádný provoz zdroj� emisí �eší 
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provozní �ády a havarijní plány. Podnik klade d�raz na minimalizaci negativních dopad� 
výroby na životní prost�edí. Každoro�n� investuje do ekologických investic nemalé 
prost�edky v �ádek desítek milión� korun. Spole�nost je také kontrolována externími 
kontrolními orgány nap�. �eskou inspekcí životního prost�edí, Krajskou hygienickou 
stanicí apod. 
 
 
RIZIKO �. 18: INVESTI�NÍ RIZIKO 
 
Škoda zp�sobená špatným investováním 
 
Popis rizika: Škoda zp�sobená špatným investováním, neo�ekávaná zm�na m�nového 
kurzu. 
 
Provedená opat�ení: Podnik investuje minimum, zam��uje se p�edevším na výrobu. 
 
 
RIZIKO �. 19: OPERA�NÍ RIZIKO 
 
Krádež elektroniky, cenin, cenných papír�, pen	z p�i p�eprav	 nebo z trezoru 
 
Popis rizika: Ohrožena jsou p�edevším místa v areálu, kde m�že dojít k drobným 
krádežím i mimo areál spole�nosti, respektive jinak exponovaná místa. Jde o odcizení, 
p�ípadn� poškození �ástí plot�, izolace potrubí a elektrokabeláže. 

Tyto škody nedosahují takové velikosti, aby výrazn� ovlivnily chod podniku. 
Existují však reálné nebezpe�í poškození technologických uzl�, které mohou vést 
k omezení chodu menších technologických celk�. 
 
Odcizení 
Odcizením v�ci krádeží vloupáním se rozumí p�ivlastn�ní si pojišt�né v�ci, její �ásti nebo 
jejího p�íslušenství tak, že se jí pachatel zmocnil. 
 
Provedená opat�ení: Zabezpe�ení závodu: je oplocen panelovým ohrazením, z �ásti 
drát�ným pletivem. St�ežení závodu zabezpe�uje externí strážní agentura, poch�zky po 
závod� se vykonávají každé 2 hodiny. Na vrátnici jsou 2 pracovníci, další 3 jsou trvale na 
poch�zkách. Areál je st�ežen kamerovým systémem, kamery jsou umíst�ny na v�žích        
a výškových bodech v areálu. Elektronicky jsou zabezpe�eny vybrané objekty nebo jejich 
�ásti. Dále se používají nové technologie izolací, závod investuje do výstavby 
energokanál�. 
 
 
RIZIKO �. 20: OPERA�NÍ RIZIKO 
 
Vandalismus 
Vandalství je úmyslné poškození nebo úmyslné zni�ení pojišt�né v�ci. 
 
Popis rizika: Poškození izolace potrubí, plot�, elektrokabeláže. 
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Provedená opat�ení: Zabezpe�ení závodu: je oplocen panelovým ohrazením, z �ásti 
drát�ným pletivem. St�ežení závodu zabezpe�uje externí strážní agentura, poch�zky po 
závod� se vykonávají každé 2 hodiny. Na vrátnici jsou 2 pracovníci, další 3 jsou trvale na 
poch�zkách. Areál je st�ežen kamerovým systémem, kamery jsou umíst�ny na v�žích        
a výškových bodech v areálu. Elektronicky jsou zabezpe�eny vybrané objekty nebo jejich 
�ásti. 
 
 
 


