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pojišťovnictví. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2010. 62 str., 

8 str. přílohy. 

 

Tématem diplomové práce je návrh metodiky pro předběţné hodnocení rizik „Risk 

Ranking“, která je vhodná pro určení rizikovosti podniku. Uplatnění této metody je rovněţ při 

rizikových prohlídkách realizovaných pro potřeby pojišťovacích společností. Princip 

metodiky je zaloţen na identifikaci nebezpečí a určení, v jaké míře je daná společnost těmto 

nebezpečím vystavena, dle zadaných kritérií.  
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Moj, V.:Methodology Proposal of Preliminary Risk Assessment “Risk Ranking” for 
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The subject of the diploma thesis is the proposal of preliminary assessment of 

"Risk Ranking", which is beneficial for the determination of the riskiness of a company. By 

exercising these procedures the revision of risk is likewise realized for the needs of the 

insurance company. The principle of the procedure is based on the identification of danger 
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1 Úvod 

Základem prosperující a rozvíjející se firmy je efektivní management rizik. Podnikání 

obecně znamená jistou investici majetku a následně je očekáváno, ţe tato investice vynese 

zisk. Toto je však ideální varianta. V praxi dochází k jistému kolísání ziskŧ firmy a v mnoha 

případech dochází také ke ztrátám. Podnikání mŧţe skončit úpadkem nebo zaznamenat ztrátu. 

Pokud je však správně zaveden efektivní management rizik, dokáţe se firma z těchto následkŧ 

vzpamatovat. Ve spojitosti s moţnými ztrátami firmy hovoříme o výrobních, technických, 

ekonomických, trţních či finančních rizicích, která jsou spojena s činností firmy. Moţností, 

jak sníţit podnikatelské rizika je spousta, některá jsou méně či více účinná, např. ofenzivní 

řízení firmy, redukce rizika, přesun rizika na jiné subjekty, sdílení rizika, vytváření rezerv, 

pruţnost firmy. Výhodným prvkem systému řízení podnikatelských rizik je také pojištění, 

které patří mezi formy přenosu rizika. Negativní dŧsledky rizika budoucí nepříznivé situace se 

přenesou na pojišťovnu, která kryje škody zcela nebo částečně. Pojištění je tedy optimální 

moţností jak získat finanční prostředky v případě škody, kryté v rámci pojistné smlouvy. Jeho 

hlavní výhodou je tedy stabilizace a ochrana základních rozpočtových poloţek a odstranění 

nebo zmírnění stresových situací ve finanční oblasti. Náklady na pojistné jsou zanedbatelné 

oproti nákladŧm na získání komerčního úvěru. Ve většině případŧ by však ţádná z bank 

neposkytla pŧjčku společnosti, která utrpěla vysokou ztrátu a u které je riziko krachu. 

Pojištění je proto mnohdy jediný zdroj financí k likvidaci škod a znovuzavedení provozu 

firmy.  

Pojištění je také přínosné pro posílení reputace firmy. Přihlíţí se k němu i při 

sestavování ţebříčku nejvíce obdivovaných firem v daném oboru. Dalším zásadním 

argumentem je zabezpečené hladkého prŧběhu realizace nových projektŧ investiční výstavby. 

V neposlední řadě je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé závaţnou havárií poţadavkem 

novelizované SEVESO II direktivy [1], která je implementovaná v zákoně o prevenci 

závaţných havárií [2].  

Cílem diplomové práce je vytvoření metodiky předběţného hodnocení rizika 

s moţností prezentace úrovně rizikovosti provozu vrcholovému managementu hodnoceného 

podniku. Metodiku bude moţno vyuţít při rizikových prohlídkách realizovaných pro potřeby 

pojištění.  
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2 Základní pojmy užívané v pojišťovnictví 

 

Pojistné nebezpečí  - je chápáno jako moţná příčina vzniku pojistné události.  

Pojistné riziko - znamená určitou formu nejistoty, co se týče výsledku dané situace. 

V tabulce č. 1 jsou prezentovány vývojové fáze rizika od stability aţ po mimořádnou situaci. 

Při určování výše rizika je nutné brát v úvahu dva dŧleţité pojmy četnost a závaţnost a jejich 

kombinaci. Nejčastěji se objevují situace, v nichţ existuje vysoká četnost a nízká závaţnost 

rizika a naopak nízká četnost a vysoká závaţnost.  

 

Tabulka 1: Vývojové fáze rizika [20]    

 

Risk management - je soustavná, opakující se řada navzájem provázaných činností, jejichţ 

cílem je řídit potenciální rizika, tedy omezit pravděpodobnost jejich výskytu nebo sníţit jejich 

dopad na projekt. 

Risk manaţer - posuzuje rizika vyplývající z pojistných smluv, stanovuje maximální moţnou 

škodu pojišťovny pro jednotlivá pojistná nebezpečí na jednotlivých místech pojištění. 

Pojistník – osoba (fyzická nebo právnická), která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. 

Je povinen platit pojistné a má práva stanovená v pojistné smlouvě. Většinou bývá totoţný 

s pojištěným. 

Pojistitel – právnická osoba, která je oprávněná provozovat pojišťovací činnost dle zvláštního 

zákona. 

Pojistné – smluvní cena za poskytnuté soukromé pojištění. Tato cena v sobě zahrnuje 

kalkulovaný škodní prŧběh, reţijní náklady a zisk pojistitele.  

Underwriter - upisovatel (oponent risk managera) - v rámci oprávnění stanovuje podmínky 

pro úpis pojištění velkých a středních podnikŧ (ve spolupráci s úsekem zajištění, pojistně-

technickými útvary a odborem risk managementu). 
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Underwriter asistent - zpracovává podklady o riziku pro rozhodnutí upisovatele o uzavření  

pojištění, vede pojistkový spis včetně korespondence, eviduje škody a vede pojistně-

technickou administrativu. 

Outsourcing risk managementu – přenechání výkonu dané činnosti (risk management) jiné 

specializované společnosti, která dodává danou sluţbu. 

Pojišťovna -  tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna 

z třetího státu. 

Pojišťovací činnost -  přebírání pojistných rizik na základě uzavřených pojistných smluv a 

plnění z nich, přičemţ součástí pojišťovací činnosti je správa pojištění, likvidace pojistných 

událostí, poskytování asistenčních sluţeb, nakládání s aktivy, jejichţ zdrojem jsou technické 

rezervy pojišťovny, uzavírání smluv pojišťovnou se zajišťovnami o zajištění závazkŧ 

pojišťovny vyplývajících z jí uzavřených pojistných smluv a činnost směřující k předcházení 

vzniku škod a zmírňování jejich následkŧ. 

Pojistná hodnota – nejvyšší moţná majetková újma, která mŧţe v dŧsledku pojistné události 

nastat. Rozlišují se tři druhy pojistných hodnot budov a movitých věcí: 

a) nová hodnota – částka, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou 

nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a 

účelu, 

b) časová hodnota – cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; 

stanoví se z nové ceny věci, přičemţ se přihlíţí ke stupni opotřebení nebo jiného 

znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuţ došlo její opravou, modernizací 

nebo jiným zpŧsobem, 

c) obecná hodnota – cena věci, za kterou lze obvykle budovu nebo jinou stavbu 

koupit v daném čase. Obecná hodnota se pouţije pouze tehdy, pokud je poškozená 

budova nebo jiná stavba určena ke zbourání nebo je jinak trvale znehodnocena tak, 

ţe ji není moţné uţívat k jejímu účelu. 

Pojistná částka – částka určená v pojistné smlouvě jako nejvyšší hranice plnění pojišťovny; 

má pro kaţdou věc odpovídat pojistné hodnotě v pojistném roce nebo období, na které bylo 

pojištění sjednáno. 

Ekologická újma - ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémŧ vznikajících 

poškozením jejich sloţek nebo narušením vnitřních vazeb a procesŧ v dŧsledku lidské 

činnosti. 
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3 Popis procesu risk managementu v oblasti pojištění  

3.1 Vzájemný vztah risk managementu a pojišťovnictví 

Hlavním úkolem kaţdé organizace je splnit cíle, které jí stanoví její vedení. U 

obchodních a výrobních a jiných velkých společností je obyčejně velký počet akcionářŧ a tito 

posuzují cíle obvykle z hlediska finančního výnosu svých investic. Tento fakt platí i pro 

pojišťovací společnosti. Pojištění se v první řadě zabývá finančními následky škod. Pojistitelé 

mají zájem na sniţování četnosti a závaţnosti škod nejen proto, aby zvýšili své vlastní 

výnosy, ale také, aby přispěli k všeobecnému sníţení hospodářského plýtvání, které je 

zpŧsobováno škodami. Ze strany pojištěného je sníţení rizika škod taktéţ prioritní, jelikoţ se 

tímto sniţuje výše pojistného a sníţí se náklady na odstraňování následkŧ neţádoucích 

událostí. Znalost pojišťovacího trhu je pro risk management velmi dŧleţitá. U menších firem 

si s touto problematikou vystačí samotný risk management či vedení firmy ve spolupráci 

s underwritery (pracovník pojišťovny, kterému poskytuje management informace o rizicích 

v dané společnosti a rozhoduje o vynaloţených nákladech na sniţování rizik). Mnoho větších 

společností si však z dŧvodu zkvalitnění práce s riziky a příliš širokého výběru pojišťoven a 

jejich nabídek objednávají specializované makléřské společnosti, orientované na tuto oblast.   

 

3.1.1 Náplň práce makléřských společností 

Makléři pŧsobí ve prospěch klienta jako zprostředkovatelé a konzultanti při vyřizování 

jeho otázek pojištění a při úpravě plánŧ i praktické aplikace rizikového managementu. Díky 

spolupráce s širokým spektrem pojistného trhu zabezpečují v této oblasti regulérní podmínky 

volné soutěţe. Vypracování sloţitějších pojistných smluv vyţaduje zkušenosti, znalost 

konkrétních podmínek i moţností nabídky. 

Základní činnosti pojišťovacích makléřských společností jsou následující:[4]   

- Provedení rozboru rizika u podnikatelského subjektu, který se uchází o pojištění, 

vypracovávání rizikové zprávy pro pojistný trh. 

- Návrh pojistného programu včetně alternativ jeho dalšího vývoje ve spolupráci 

s klientem. 

- Získání nabídky pojistného trhu, pomoc při výběru optimální varianty a předání 

informací o finanční spolehlivosti pojistitele klientovi. 
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- Analýza a příprava pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek, diskuze s klientem, 

ze které mohou vyplynout návrhy změn, které makléř projedná s pojistiteli, poučení 

klienta o významu daných pasáţích smlouvy. 

- Vypracování přehledu pojistek a jeho pravidelné aktualizace. 

- Provozování servisní činnosti včetně zjišťování nových okolností, týkajících se 

rizikových situací a majetkového hospodářství. 

- Informování klienta o všech novinkách pojistného trhu a platnosti jednotlivých 

pojistek. 

- V případě, ţe se klient chystá podnikat i v zahraničí, zajišťovat kontakty na pobočky 

svých kolegŧ, nacházejících se v dané zemi. 

- Poskytování pomoci klientovi v případě vzniku škody, při vzniku závaţné havárie i 

převzetí řízení některých činností. 

- Evidování údajŧ o škodách a kontrola plnění pojistných podmínek pojistitelŧ. 

- Připravování návrhŧ na úpravu pojistného programu. 

 

3.1.2 Likvidace škod 

Vyřizování pojistných událostí je nejdŧleţitějším bodem spolupráce hospodářského 

subjektu s makléřskou společností. Poskytnutím pomoci v případě vzniku škody je prvořadým 

dŧvodem pro sjednání pojistné smlouvy. Zásady postupu v takových případech by měly být 

jasné jiţ ve stadiu tvorby pojistného programu. Je nutné dát klientovi instrukce, co má dělat 

v případě škody, koho kontaktovat a jak postupovat. Makléřská firma se musí ujmout řízení 

veškerých akcí, obzvláště kdyţ dojde k velkým škodám. V takovém případě je dŧleţitá co 

nejrychlejší návštěva specialisty na likvidaci v místě havárie.[4] 

Aţ v případě velké škody se pozná kvalita pojistné smlouvy a ochota pojistitele dostat 

svým závazkŧm. Kaţdá velká havárie mŧţe znamenat pro pojišťovny či zajišťovny určité 

riziko, proto se bude likvidátor snaţit zamítnout co nejvíce návrhŧ o odškodnění a bude 

pečlivě prověřovat všechny body smlouvy a hledat neshody s poţadavky klienta. V některých 

případech dochází aţ tak daleko, ţe se pokouší zamítnout oprávněný nárok klienta. Pokud 

tento klient díky neznalosti smlouvy a jiných předpisŧ neoponuje, pak je likvidátor úspěšný. 

Mnohdy dochází k situacím, kdy se názory na výklad smlouvy nemusí shodovat. V takových 

případech musí nastoupit makléř, který se snaţí vyjednávat ty nejlepší podmínky pro klienta a 

srozumitelně mu objasňovat všechny detaily. Mnohdy je nutné hledat kompromis, přijatelný 

pro obě strany, jak pro klienta, tak pro pojistitele. V této fázi se formují vzájemné vztahy mezi 
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všemi zúčastněnými a rozhoduje se o zachování obchodu v budoucnosti. Pokud nedojde ke 

shodě, zbývá řešení sporu vleklou soudní cestou.  

Oznámení škody je nutné provést bez zbytečného zdrţení, při zachování všech stop, 

vedoucích k jejímu objasnění. Taktéţ musí být provedeny všechny kroky, směřující k redukci 

škody. K tomuto se vyuţívá všech dostupných prostředkŧ - zachycení jednotlivých stádií 

prŧběhu události fotoaparátem, kamerou nebo si poznamenat zásadní věci na papír.  

Ihned po ohlášení škody je nutné reagovat na řadu dotazŧ ze strany pojistitele. V prvé 

řadě se bude kontrolovat platnost pojistné smlouvy, doklady o zaplacení pojistného a formální 

správnost. Proto je nutné pravidelně kontrolovat, zda nedošlo například ke změně vlastníka 

společnosti nebo jiné formality, v takových případech by poškozený neměl nárok na náhradu.  

Velice dŧleţitým činitelem bývá, zda jde o nepředvídatelnou událost. Pojistitelé si dŧsledně 

kontrolují, zda k události nedošlo dŧsledkem déletrvajícího poškození, o němţ pojištěný věděl 

nebo mohl vědět. V takových situacích si pojišťovny ţádají revizní zprávy, záznamy o 

skoronehodách či jiné dokumenty. Podnět pojištěného pro provádění pravidelných kontrol a 

revizí není zásadní pouze splnění právních předpisŧ, ale hlavně pro potvrzení o provedení 

pravidelné údrţby a opravy, čímţ „shodí ze stolu“ moţné námitky pojistitele, se snahou se 

vyhnout odškodnění z dŧvodu, ţe se nehoda nestala nahodile a ţe bylo moţné předejít havárii. 

Pojistitelé si z pravidla ţádají objasnění příčiny vzniku škodné události. Tyti informace 

následně vyuţívají pro zjištění, zda nedošlo k výluce z pojištění, pro sledování 

opakovatelnosti podobných příčin a v neposlední řadě ke zkvalitňování svých statistických 

knihoven. Všechny světové ústavy vylučují škody zpŧsobené korozí, erozí, kavitací, 

přirozeným stárnutím a opotřebením. Také se do smlouvy udávají dodatky, vyţadující 

provádět předběţná opatření, např. odklízení sněhu ze střech, aby se zabránilo jejich 

prolomení při vytvoření silné vrstvy. V případě vzniku škodné události ze stejných příčin, 

jako předcházející škodné události, nemusí dojít k uplatnění pojistky. Statistické údaje jsou 

pro účely pojišťoven velice potřebné, zakládá se na nich výběr pojistitelných rizik, stanovení 

pojistných částek, apod.  

Dalším krokem v postupu likvidace je odhad škod. Závisí na mnoha podmínkách, 

které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, hlavní z nich je druh pojistné hodnoty – pojištění na 

novou, časovou nebo obecnou hodnotu, viz seznam základních pojmŧ. U nemovitých věcí se 

škoda nejčastěji odhaduje dle stavebního rozpočtu, u movitých věcí bývá nejvhodnější 

konzultovat specialisty, kteří určí cenu, za kolik se věc podobných parametrŧ pohybuje na 

trhu. 
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Jak jiţ bylo uvedeno, makléřská firma řídí akce v případě vzniku škody. Sama 

likvidaci neprovádí, touto činností se zpravidla zabývají specialisté pojišťovny, ale i jiné 

participující osoby, nezávislí likvidátoři, zaměření na zjišťování dŧsledkŧ i přesného 

vyhodnocení výše škody. Připraví všechny podklady pro pojistitele a stanoví pravděpodobnou 

příčinu. Náklady na jejich práci hradí pojistitel, výjimečně i pojišťovací makléř. Samostatný 

likvidátor podléhá státnímu dozoru nad pojišťovnictvím České národní bance.  

V grafu č. 1 je moţno vidět celosvětovou statistiku škod při ţivelních událostech pro 

rok 2005 dle jejich typu, zpracovanou zajišťovnou Munich RE. Je zde porovnávána celková 

vzniklá ztráta a pojišťovnami odškodněná částka, uvedená v bilionech amerických dolarŧ. 

Největší počet velkých přírodních katastrof (pojem velká přírodní katastrofa je definována ve 

výroční zprávě přední zajišťovny Munich RE [22]) v roce 2005 vzniklo v souvislosti 

s povětrnostními vlivy.  

 

Graf 1: Statistika škod dle typu události pro rok 2005 [22]   

 

Zemětřesení, vlna tsunami, sopečná činnost 

Povětrnostní vlivy 

Povodně 

Extrémní teploty a masové pohyby hmoty 

 

Graf 2: Podíl přírodních událostí od roku 1950-2005 [22]   
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Podíl přírodních událostí od roku 1950 – 2005 zobrazuje graf č. 2, který vychází taktéţ 

z celosvětových statistických údajŧ zajišťovny Munich RE. Je z něj patrné, ţe stejně jako u 

předchozího grafu převládají povětrnostní vlivy, co se týče počtu událostí kategorizovaných 

do těch nejzávaţnějších s největšími finančními ztrátami a fatálními úrazy. Ovšem i u 

mírnějších škodných událostí byl poměr mezi druhy přírodních zdrojŧ rizik obdobný.   

Vývoj katastrofických událostí od roku 1950 po rok 2005 vidíme v tabulce č. 2, ve 

které jsou udány počty katastrofických událostí, které nastaly v jednotlivých desetiletích, 

finanční ztráty, které při nich nastaly a částky, které byly vyplaceny pojišťovnami. Z této 

tabulky je patrné, ţe počet katastrofických událostí neustále roste současně s velikostí 

odškodněných pojistných částek. 

 

Tabulka 2: Vývoj katastrofických událostí od roku 1950 – 2005 [22] 

Období 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2005 

počet událostí 21 27 47 63 91 57 

Všechny 

události [bn] 

48,1 87,5 151,7 247,0 728,8 575,5 

Pojištěné 

události [bn] 

1,6 7,1 14,6 29,9 137,7 176,0 

 

 

3.1.3  Pojištění jako právní požadavek zákona o prevenci závažných 

havárií [2]   

Jak jiţ bylo zmíněno, střední a větší společnosti jiţ musí do svého programu risk 

managementu také zahrnout pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou závaţnou havárií. 

V červnu roku 2006 vešel v platnost nový zákon o prevenci závaţných havárií [2], 

který zahrnuje aktuální změny z příslušné legislativy EU a ruší platnost zákona č. 353/1999 

Sb., o prevenci závaţných havárií, ve znění pozdějších předpisŧ. Mimo jiné nově ukládá 

povinnost provozovatelŧm sjednat pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v dŧsledku 

závaţné havárie na celou dobu uţívání objektu nebo zařízení a oznamovat kaţdou změnu v 

pojištění krajskému úřadu. Smlouva s pojišťovnou musí být sjednána do 100 dnŧ od nabytí 

právní moci rozhodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostního programu nebo 

bezpečnostní zprávy a před uvedením nového objektu nebo zařízení do zkušebního provozu. 

Následně musí předat krajskému úřadu kopii smlouvy o pojištění nejpozději do 30 dnŧ ode 

dne jejího uzavření nebo před zahájením zkušebního provozu objektu nebo zařízení. Podniky, 

na které se tento zákon vztahuje, jsou zařazeny do třídy A nebo B. Ze zákona je pro ně dána 
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povinnost vypracovat bezpečnostní dokumentaci v podobě bezpečnostní zprávy pro třídu B a 

bezpečnostního programu pro třídu A. Tento zákon se vztahuje na přibliţně 189 

prŧmyslových podnikŧ v ČR - skupina A 76 objektŧ, skupina B 113 objektŧ (stav z března 

2009).  

 

3.2 Řízení rizika (ovládání rizika) 

Pokud je snaha se vypořádat s problémem rizika v reálném firemním prostředí, je 

nutné se naučit v manaţerské praxi s rizikem ve firmě ţít, coţ znamená, ţe se musí riziko 

řídit. V oblasti řízení rizik se vyskytuje mnoho pojmŧ, které jsou názvem podobné či naprosto 

stejné a přitom mají jiný význam. Hned na počátku této kapitoly je vhodné rozlišit pojmy 

„řízení rizika“ a „management rizika“. První se povaţuje za obecný, druhý se vztahuje na 

vědomou činnost tvořící specifikovaný systém řízení, s nímţ firma pracuje [18]. Řízení rizik 

je proces, při němţ se subjekt řízení snaţí zamezit pŧsobení jiţ existujících i budoucích 

faktorŧ a navrhuje řešení, která pomáhají eliminovat účinek neţádoucích vlivŧ a naopak 

Obrázek 1: Kontinuum nebezpečí a rizik [18] 
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umoţňují vyuţít příleţitosti pŧsobení pozitivních vlivŧ. Součástí procesu řízení rizik je 

rozhodovací proces, vycházející z analýzy rizika. Vzájemný vztah pojmŧ rizikové inţenýrství 

a management rizika, které se pro řízení a ovládání rizik v podnicích uplatňují, znázorňuje 

obrázek č. 1. Podrobněji je o nich pojednáváno v následujících odstavcích. 

Základní součástí ovládání rizika je technicko-ekonomická disciplína nazývaná 

rizikové inţenýrství (risk engineering), zaměřená na analytickou stránku rizika. Odborníci, 

kteří se jí zabývají, označujeme jako rizikové inţenýry (risk engineer) nebo analytiky rizika 

(risk assessor). Dle vykonávané činnosti rizikového inţenýra se mŧţeme setkat i s jiným 

označením: manaţer rizika (risk manager), pojistný inţenýr (insurance engineer) nebo 

pojistný matematik (actuary) [18]. Rizikový inţenýr je dnes jiţ obecně uznávaná a 

vyhledávaná profese. Cílem práce rizikového inţenýra je předat objednateli analýzy rizika 

podklady, které mohou slouţit k rozhodování o projektu. Rizikový inţenýr se tak stává 

analytikem rizik, který se zaměřuje především na odhady rizik, popřípadě i jiných veličin. 

Jeho úkolem je dát také přehled o systémech, které jsou nebezpečím vystaveny, a navrhovat 

opatření, jak se s nebezpečím nebo rizikem vyrovnat.  

Druhou disciplínou v ovládání rizika je management rizika, který má specifické 

postavení: chránit současný a budoucí majetek společnosti doporučeními k omezení moţných 

ztrát dříve, neţ k nim dojde, k financování moţných katastrofických ztrát především 

pojištěním nebo jinými cestami. Efektivní fungování risk managementu ve společnosti 

vyţaduje vytvoření určité organizační a rozhodovací struktury, která je doplněna systémem 

interních předpisŧ a pravidel, pomocí nichţ se určují odpovědnosti a pravomoci zúčastněných 

osob v rámci postupu od identifikace rizika přes jeho změření aţ k uzavření zajišťovací 

operace. Příklad vlastního organizačního uspořádání managementu rizika je uveden v tabulce 

č. 3. Na prvním stupni organizačního uspořádání se nachází rozhodovatelé, dále hlavní 

manaţer rizika, výbor managementu rizika, útvar managementu rizika a na nejniţším stupni 

vlastníci rizika. 

Výbor managementu rizika si lze představit jako poradní tým pro management rizika. 

Jeho stálými členy jsou manaţeři firmy, kteří zastupují oddělení s největší koncentrací rizik. 

Jiný název „výboru managementu rizika“ mŧţe být např. výbor pro řízení rizik.  Volí strategii 

řízení rizik, která určuje hlavní cíle risk managementu v dalším období. Mezi hlavní 

zodpovědnosti výboru managementu patří dodrţování schválené strategie, aby se skutečnost 

nedostala do rozporu s cíli představenstva firmy. Disponuje pravomocemi v oblasti 

rozhodování o zajištění, přípravou materiálŧ a realizaci jeho rozhodnutí. Výbor rozhoduje o 
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uzavření zajišťovacích operací na základě podkladŧ zpracovaných rizikovým manaţerem. 

Mezi další pravomoce patří například schvalování limitŧ omezujících výši rizika [5].  

Rizikový manaţer, potaţmo „útvar managementu rizika“, je nejdŧleţitějším 

výkonným článkem struktury řízení rizik ve společnosti. Mezi jeho základní povinnosti patří 

sledování vývoje rizikových faktorŧ v čase. Spolupracuje se všemi odděleními, ve kterých 

vznikají podstatná rizika, provádí jejich identifikaci a měření a výsledky předkládá Výboru 

managementu rizika. Dále do jeho pravomocí spadá navrhování struktury zajištění a 

vyhodnocování úspěšnosti zajišťovacích operací. Rizikový manaţer se také podílí na tvorbě 

interních směrnic a pravidel, které popisují zpŧsoby řízení jednotlivých rizik. Postavení 

rizikového manaţera ve firmě často bývá nezávislé na tradiční struktuře organizace a podléhá 

přímo vrcholovému vedení organizace, často generálnímu řediteli. Je vhodné rozlišit pojem 

rizikový inţenýr a manaţer rizika. Rizikový manaţer by měl mít především základní vzdělání 

ekonomické a musí umět předpovídat ekonomický dopad rozhodování, na rozdíl od 

rizikového inţenýra, u kterého se předpokládá základní vzdělání technické. 

 

Tabulka 3: Organizační uspořádání managementu rizika v organizaci [18]   

Stupeň Funkce Činnost Odpovědnost 

1 Rozhodovatelé 

(vrcholový management) 

- strategická a operativní 

rozhodnutí podle kritérií a podle 

rizika 

- hodnocení dopadu rozhodnutí 

- plynulá informace ÚMR 

- rozhodovací a 

informační „dolŧ“ 

2 Hlavní manaţer rizika 
[Chief Risk Officer] 

- řízení VMR a ÚMR - informování 

k vyšší i niţší 

úrovni 

(prostředník mezi 

rozhodovateli a 

vlastníky rizika) 

3 Výbor managementu 

rizika (VMR) 

- taktika, zásady 

4 Útvar managementu 

rizika (ÚMR) 

(rizikový inţenýr, manaţer 

rizika, apod.) 

- vyhodnocení, výpočet rizika, 

zpracování preventivních 

opatření 

- povinnost informovat 

rozhodovatele 

- doporučení rozhodovateli 

- stanoviska s rozhodnutím 

rozhodovatele 

- ÚMR není řídícím centrem 

5 Vlastníci rizik 

(provozní útvary 

organizace) 

- monitorování realizovaných 

událostí 

- povinnost reportingu směrem k 

ÚMR 

Informování  

„nahoru“ 
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Management řízení rizika vyuţívá principu reaktivní strategie (klasický zpŧsob, kdy se 

jedná o nápodobu učícího se systému) nebo proaktivní strategie (vědecký zpŧsob, kdy je 

subjekt seznámen se současným stavem, moţnými hrozbami a má co nejúplnější informace o 

moţném prŧběhu jejich naplnění).  

Finálním výsledkem kaţdé etapy řízení rizika je jeho rozhodnutí. Většinou je 

výsledkem více variant řešení. Nepřijatelná úroveň rizika vyţaduje zastavení probíhajícího 

procesu a přijetí opatření na sníţení rizika. Je-li riziko přijatelné a přitom nikoliv 

bezvýznamné a potenciál zisku je značný, následuje obvykle vypracování plánu preventivních 

opatření za účelem jeho redukce. Pro zbytková rizika, která nelze protiopatřeními efektivně 

sníţit, se zpracovávají krizové plány. 

Některé střední a menší společnosti pracují vzhledem k nákladové efektivitě se 

zjednodušenou strukturou nebo pomocí outsourcingu risk managementu, tj. volí spolupráci se 

specializovanou společností, která jim dodá vybrané podpŧrné sluţby. Management rizika 

probíhá v určitých cyklech, kde se střídají a mnohdy do určité míry prolínají jednotlivé fáze, 

viz obrázek č. 2. Aby se mohlo hovořit o managementu rizika, musí se vykonávat určité 

činnosti, které jsou jeho nedílnou součástí. V dalších kapitolách jsou rozvedeny dílčí procesy 

managementu rizika. 

 

 

  
Obrázek 2: Činnost risk managementu [21]   
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3.3 Rozbor a definice cílů 

Je dŧleţité, aby úspěch anebo neúspěch plánované činnosti byl zřetelně viditelný. To 

představuje identifikaci poţadavkŧ, stanovení jasných kritérií výkonŧ, definování realizace, 

odpovědnosti, doby, kdy je to potřeba udělat a definování cílŧ. Organizace má přijmout 

opatření v následujících klíčových oblastech:[21]    

- komplexní plány a cíle včetně personálních zdrojŧ k realizaci politiky 

organizace, 

- vlastnit nebo mít přístup k dostatečnému mnoţství znalostí, zkušeností a praxe 

pro bezpečné řízení svých činností v souladu se zákonnými poţadavky, 

- operační plány realizace opatření na řízení identifikovaných rizik a plnění 

ostatních poţadavkŧ, 

- plánování činností operačního řízení, 

- plánování měření výkonu, nápravných činností, auditŧ a prověrek 

managementu. 

 

3.4 Identifikace nebezpečí 

Identifikace nebezpečí, resp. rizikových faktorŧ představuje nejnáročnější a 

nejdŧleţitější fázi managementu rizika, neboť pouze vzhledem k předem identifikovaným 

nebezpečím mŧţe firma připravit svoje obranné reakce. Identifikace zahrnuje zachycení a 

popis nebezpečí a zjištění dodatečných informací o okolnostech jeho vzniku. 

Výsledkem fáze identifikace je zpracování seznamu rizikových faktorŧ, ohroţujících 

prosperitu či přímo existenci firmy, resp. moţných příleţitostí. Vzhledem k velkému počtu 

zpětná vazba 

z měření výkonu 

 

Plánování 

politika 

audit 

realizace a provoz 

Obrázek 3: Zaměření oblastí plánování rizikového managementu rizika [21] 
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těchto faktorŧ je třeba stanovit jejich dŧleţitost a dále soustředit pozornost pouze na klíčové 

faktory, u nichţ existuje vysoká pravděpodobnost výskytu a intenzita dopadŧ na firmu. 

Mezi metody identifikování rizika patří brainstorming, periodické zprávy o rizicích, 

charakteristiky rizikových faktorŧ a jejich dopad, dokumentace rizik prováděná 

managementem rizik, dotazníky anebo lépe pomocí jiţ vytvořených nástrojŧ jako předběţné 

posouzení nebezpečí (PHA), check-listy (CL) či indexové metody (Rapid Ranking, Dow Fire 

& Explosion Index, apod.). 

Aby bylo moţné zavést plnohodnotný risk management a rozpoznat pojistitelná rizika, 

je dŧleţité si představit základní rozbor podnikatelských a prŧmyslových zdrojŧ nebezpečí dle 

jejich pŧvodu. Ne všechny se však dají pojistit. 

 

3.4.1 Rozbor zdrojů nebezpečí [21]   

 

1. Zdroje nebezpečí mechanického pŧvodu:  

- zařízení po tlakem plynu, páry nebo pod hydraulickým tlakem (tlakové láhve a jiné 

nádoby, reaktory, potrubí a nádoby za kompresory, rozvody stlačených médií, 

vakuová zařízení, bojlery, parní kotle, rozvody páry, turbíny, zásobníky, reaktory, 

uzavřené ohřívané nádoby, parní sterilizátory, hydraulická zařízení, produktovody, 

hydrostaticky tlak v zásobnících a potrubí, čerpadla, zařízení, v nichţ je tlak nad 

kapalinou, tlak vzniklý tepelnou expanzí kapaliny, zamrzání vody), 

- zařízení namáhané mechanickým tlakem a tahem (nosné konstrukce, jeřáby, poschodí 

budov, konstrukce stohových skladŧ, lisy, pruţiny, pŧsobení váhy), 

- pohyb pevných látek (točivé části, obrábění, manipulace s břemeny, dopravní 

prostředky, převody, materiál v pohybu), kapalin (potrubí, čerpadla, rozvody kapalin, 

produktovody, hydraulické ovládání, kapalina v pohybu při míchání) a plynů (potrubí, 

dmychadla, kompresory, rozvody tlakového vzduchu, rozvody stlačených plynŧ, 

pneumatické ovládání, spaliny, ventilace), 

- zařízení s nutnou manipulací (manuální, mechanická), 

- zdroje explozí fyzikálního původu (exploze transformátorŧ, explozivní vypaření 

kapaliny, jaderné reakce), 

- nebezpečí pádu z výšky (pád osoby nebo předmětu z lešení, ze ţebříku, z montáţní 

plošiny, ze střechy, z komína, z rampy, ochozu, ze stromu, pád předmětu ze vzduchu, 

z vesmíru), 
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- nebezpečí pádu ze stejné úrovně (zakopnutí, uklouznutí, přepadnutí), 

- ostatní druhy zranění (popálení, opaření, omrz-nutí, pořezání, bodnutí), 

- zdroje hluku a vibrací (motory, turbiny, sbíjecí kladiva, vibrační zařízení, buchary, 

broušení, ventilátory, unikající pára). 

 

2. Zdroje nebezpečí chemického pŧvodu: 

- nebezpečí chemických reakcí (moţnost smíchání vzájemně prudce reagujících látek 

nebo látek tvořících nebezpečné produkty, neovládané reakce, neţádoucí vedlejší 

produkty reakcí), 

- nebezpečí explozí tuhých látek a kapalin (výbušniny, kapaliny schopné exploze jako 

nitroglycerin), plynŧ, par, prachŧ a jiných aerosolŧ (výbušné směsi se vzduchem), 

- nebezpečí toxicity, ekotoxicity a ţíravosti, hořlavosti (toxické plyny, kapaliny a pevné 

látky, kyseliny, zásady, oxidující látky, hořlaviny a hořlavé konstrukce), 

- nebezpečí znečištění atmosféry a zápachu (spaliny, těkavé kapaliny, merkaptany), 

- nebezpečí nedostatku kyslíku (vytěsnění kyslíku jiným plynem např. oxidem uhličitým 

nebo dusíkem). 

 

3. Zdroje nebezpečí elektrického pŧvodu: 

- střídavý nebo stejnosměrný proud, 

- statická elektřina, 

- energie kondenzátoru, 

- vysoké frekvence. 

 

4. Zdroje poţáru (resp. jeho iniciace): 

- otevřený oheň, resp. plamen (hořící zápalka, plamen v topeništi, plamen při svařování 

a řezání), 

- ţhnoucí nebo horké povrchy (ohřev kompresním teplem, sušící boxy), 

- mechanická nebo elektrická jiskra (ocelové jiskry vzniklé třením nebo nárazem, jiskry 

z topenišť, jiskry z motorŧ, výboj blesku), 

- tření (zahřívání při tření těles, třískové obrábění), 

- elektrický odpor (elektrotechnická zařízení a spotřebiče), 
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- samovznícení (oleje a tuky, sulfidy ţeleza, uhlí a rašelina, rostlinné produkty jako 

např. seno, sláma nebo listí, chemické látky jako např. bílý fosfor, hliníkový prásek, 

karbidy alkalických kovŧ), 

- samovolná, popř. nekontrolovaná chemická reakce, 

- záření, 

- laser, 

- výbuch. 

 

5. Nebezpečí záření a tepelných zdrojŧ: 

- ionizující záření (a, b, g, rentgenové záření, neutronové záření, kontaminace 

radioaktivním materiálem, překročení kritického mnoţství např. vlivem jaderného 

prŧmyslu), 

- UV záření (výbojky, elektrický oblouk, slunce), 

- viditelné záření (osvětlení, lasery), 

- přenos tepla (vedení tepla, sálání a IČ záření), 

- mikrovlnné záření (mikrovlnný ohřev, radary), 

- magnetická pole. 

 

6. Zdroje biologických nebezpečí: 

- zvířata (poranění zvířaty, jedovatí tvorové, bodavý a škodlivý hmyz), 

- rostliny (toxické nebo zpŧsobující alergie, plevel), 

- zdroje infekce a biologické kontaminace (paraziti, bakterie, plísně, viry, priony). 

 

7. Lidský faktor: 

- neúmyslné chyby (nedbalost, neznalost, nezpŧsobilost), 

- úmyslné zavinění. 

 

8. Zdroje nebezpečí vyplývající z okolního prostředí: 

- záplavy, 

- meteorologické jevy (extrémní teploty, sráţky, kroupy, vítr, blesky, mlha, námraza), 

- doprava, 

- okolní průmysl, 

- zemětřesení, 

- ostatní přírodní zdroje (sesuvy, laviny, padající předměty, poklesy, úniky plynŧ). 
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9. Socioekonomické zdroje nebezpečí: 

- finanční problémy a krize, 

- kriminalita a násilí, 

- stávky a sociální nepokoje, 

- demonstrace a velká shromáţdění, 

- konflikty. 

 

10. Pracovní podmínky: 

- fyzická zátěţ (nadlimitní břemena), 

- psychická zátěţ, 

- jednostranná zátěţ, 

- polohy při práci. 

 

Při identifikaci zdrojŧ nebezpečí je nutné si uvědomit, ţe jejich následky se nemusí 

projevit ihned (úrazy), ale aţ později, i za několik let. Příkladem jsou nemoci z povolání, 

chronické otravy, apod. Proto se nesmí zapomínat na hygienu práce, která napomáhá tato 

rizika vyhledávat, odstraňovat a eliminovat jejich následky. Hygiena práce je sama o sobě 

rozvětveným vědním oborem, který se neustále rozvíjí a je v zájmu kaţdého na ni 

nezapomínat, ba naopak - vyuţívat všech poznatkŧ hygieny práce ke zdravějšímu a 

bezpečnějšímu provozu.  

Při určování zdrojŧ nebezpečí je třeba zohlednit všechny fáze vyuţívání zařízení 

(včetně havarijní situace), protoţe rŧzné fáze vyuţívání zařízení přinášejí rŧzná rizika, a proto 

musí být studována odděleně. 

 

3.4.2 Rozbor pojistitelných rizik 

V první řadě je vhodné upozornit, ţe svět podnikŧ a prŧmyslu není statický a proto je 

nutné počítat s tím, ţe klasifikace pojistitelných rizik se mŧţe v daném prŧmyslovém odvětví 

lišit. Jak bylo jiţ zmíněno, prŧmysl a obchod se mění a proto dnes nepojistitelná rizika mohou 

být zítra docela dobře pojistitelná. Nové výrobky, výrobní postupy a prŧmyslové systémy, to 

vše s sebou přináší nové podoby rizika, proti kterému zákazníci potřebují ochranu. Je 

nezbytné mít představu o tom, co mŧţe a nemŧţe být pojištěno. Proto je podstatné si rozebrat 

charakteristické vlastnosti pojistitelných rizik a následně rozdělit tyto rizika do skupin. 
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Nahodilost 

Pojistná událost musí být zcela nahodilá, co se týče pojištěného. Nelze se pojistit pro 

případ události, která určitě nastane, protoţe to nezahrnuje ţádnou nepředvídatelnost škody, a 

proto by nedošlo k ţádnému přenosu rizika. Tímto jsou vyloučené škody vzniklé 

opotřebením, amortizací nebo škody zpŧsobené úmyslně pojištěnou osobou. V případě 

některých pojistných krytí je riziko úmyslné zpŧsobení škody zaměstnancem chápáno jako 

nahodilé, avšak pojistitel se jistí tím, ţe škoda bude vymáhána na konkrétním pachateli.  

 

Finanční posouditelnost 

Pojištění je mechanismus, který riziko neodstraňuje, ale přenáší a nadále poskytuje 

pojištěnému finanční ochranu pro případ následkŧ. Riziko, které má být tedy pojištěno, musí 

mít za následek škodu, kterou je moţno posoudit z finančního hlediska. Do této kategorie 

spadají všechny hmotné škody na majetku nebo krádeţ majetku. 

 

Statistická opakovanost rizik 

V případě, ţe pojistitel vede evidenci rizik, dokáţe předpovědět očekávaný rozsah 

škod, které mohou nastat. Pokud ovšem neexistuje velký počet podobných případŧ vystavení 

riziku, je tento úkol mnohem obtíţnější a předpověď je nutno odhadovat s nápomocí 

kvalifikovaných odborníkŧ. V těchto případech pojistitelé mohou, nebo nemusí být přesní při 

stanovení pojistného, je však jisté, ţe pokud o pojištění takového rizika pojistník ţádá, tak si 

pojistitelé budou účtovat pojistné na pokrytí toho nejhoršího případu.  

 

Morální hledisko 

Dle obecného práva je dáno, ţe smlouvy všeobecně nesmí odporovat tomu, co 

povaţuje společnost za správné a morální. Bylo by nepřijatelné pojistit někoho pro případ 

rizika, ţe se mu nezdaří zločinný čin. Například, kdyţ je člověk chycen při překročení 

povolené rychlosti v automobilu, či obviněn z nebezpečné jízdy či jízdy v opilosti. Vyskytuje 

se zde riziko, ţe bude řidiči uloţena vysoká pokuta. Je splněno, ţe daná osoba má k této škodě 

jak finanční vztah a taktéţ mŧţe být pro danou osobu nahodilá. Společnost by však 

nepovaţovala za přijatelné a morální, ţe by se člověk vyhnul trestu ve formě pokuty tím, ţe 

uzavře pojištění.  

 

Z rozboru nabídek pojišťění v nynějším pojistném trhu jsou pojišťovny za daných 

podmínek schopny pojistit následující skupiny rizik: 
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1. Riziko majetkových ztrát 

- antropogenní rizika (poţár, výbuch, únik škodlivin), 

- ţivelní rizika (záplavy, povodeň, vichřice, úder blesku, krupobití, sesuv pŧdy, zřícení 

skla nebo zemin, sesuv nebo zřízení lavin, pád stromu, stoţáru a jiných předmětŧ, 

zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, prasklé vodovodní potrubí), 

- kriminální riziko (odcizení, krádeţ, loupeţ, vandalismus, terorismus), 

- rizika poškození strojních zařízení a elektrických zařízení včetně ochranných prvků , 

- stavebně-montáţní riziko (poškození objektu ve fázi výstavby nebo rekonstrukce), 

- rizika spojená s přepravou (poškození převáţeného majetku). 

 

2. Riziko ztráty při přerušení provozu 

Při pojištění na riziko ztráty přerušením provozu je podmínkou, aby bylo sjednáno 

pojištění věcné škody, na jejímţ základě má být hrazen ušlý zisk z realizace prodeje výrobkŧ 

a stálé náklady, které nabíhají i v případě, ţe je výroba zastavena. Stálé náklady jsou náklady, 

které jsou vynakládány za všech okolností, jako nájemné, mzdy, náklady na ostrahu, telefonní 

a poštovní poplatky apod. Přerušení provozu mŧţe nastat v dŧsledku: 

 

- majetkových ztrát, např. poţár (náhrada nákladŧ za hašení, bourání nebo odklízení 

suti), 

- nárazu motorového vozidla, 

- přerušení dodávek důleţitých médií a energie. 

 

3. Riziko škody vŧči třetím stranám 

Do této kategorie spadá tzv. odpovědnost za škody. Pojištění rizik, které mohou 

zpŧsobit škody na majetku, ţivotnímu prostředí či zdraví, tedy pojištění odpovědnosti, patří 

mezi základní druhy pojištění, které jsou upraveny přímo legislativou. Škody mohou 

vzniknout v souvislosti s: 

- výkonem oprávněné činnosti, 

- pouţíváním vadného výrobku, 

- chybným rozhodnutím managementu podniku, 

- vzniklým poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve 

vlastnictví nebo uţívání a která byla odloţena na místě k tomu určeném, 

- provozem nemovitosti, 

- činností zaměstnance, 
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- oprávněným uţíváním cizích věcí, 

- následky způsobené závaţnou havárií. 

 

4. Ostatní rizika 

- sociální rizika (stávky a sociální nepokoje, demonstrace a velká shromáţdění, 

konflikty),  

- operační rizika spojená s kaţdodenní činností (dodavatelské a odběratelské vztahy, 

nedostatečná kvalita, vysoké náklady, chybná práce, falšování výrobkŧ, nízká 

produktivita, ztráta dŧleţitých zaměstnancŧ či řídících pracovníkŧ), 

- finanční rizika související s platbami a příjmy v penězích (úvěrové riziko, 

problematika cash flow, nestálost cen surovin na světových trzích, makroekonomická 

nestabilita, celní a daňová omezení, kurzovní rizika a fluktuace úrokové míry), 

- strategická rizika týkající se rozhodnutí, ovlivňujících obchodní politiku (ohroţení 

dŧvěry zákazníka, cenové politiky, reakce na změnu trhu, kapacity a schopnosti 

vyhovět zákazníkŧm, reputace a dobré jméno podniku), 

- rizika softwaru (riziko úniku informací, riziko nekontrolovatelného řízení procesu, 

riziko napadení viry), 

- rizika zahraničního obchodu (změna politické situace v druhé zemi – politický obrat, 

stávky, občanská válka, embargo, změna kurzŧ měn, jazykové bariéry). 

 

 

5. Nová rizika pro podnikatele  

- Riziko tzv. nanotechnologií 

Nanotechnologie se pomalu začínají stávat součástí našeho ţivota. Vyuţití těchto 

technologií je v širokém spektru odlišných odvětvích jako je oblast elektroniky, textilií, 

biomedicíny, výrobkŧ pro hygienickou péči, čistících prostředkŧ, potravin, energetiky či 

vesmírného výzkumu. Najdeme je v makeupu, anti-graffiti nátěrech, plastikových pivních 

lahvích, anti-bakteriálních klikách, zubních implantátech a dalších cca 800 produktech. 

Nanotechnologie je prostor, ve kterém se věda za pouţití speciálních technologií zabývá 

objekty, které jsou menší neţ jeden mikrometr nebo rozměry mezi 1 a 100 nanometry. 

Vzhledem k tomu, ţe „Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika“ 

(SCENIHR) a jiné orgány zjistily, ţe v případě některých nanomateriálŧ existují specifická 

zdravotní rizika a toxické účinky na organizmy, je nutno tomuto vědnímu oboru věnovat 

vysokou pozornost, jak z pohledu vědcŧ, podnikatelŧ, pojišťoven či kontrolních orgánŧ, ale 
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také veřejnosti. „Zajišťovna Munich Re očekává nové nároky, vyplývající ze zranění při 

výrobě, materiální škody i finanční ztráty, stejně jako riziko zodpovědnosti za nové produkty 

a zodpovědnost za škody na ţivotním prostředí.  Tato rizika se vyvozují z posledních 

vědeckých studií ve spojení s postupujícím vývojem mikroelektronických struktur.“ [19] Je 

proto nutné, aby odborníci z pojišťoven spolupracovali s vědci, s jejichţ pomocí by byli 

schopni analyzovat moţná rizika a nebyli později nepříjemně překvapeni. Vhodné by bylo, 

kdyby pojistitelé jiţ v pojistných smlouvách zajistili pouţití bezpečných materiálŧ tak, aby to 

pojišťovnám sníţilo případné ztráty.  

 

- Riziko ekologické újmy 

S platností zákona č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě [13], ve znění pozdějších 

předpisŧ vznikla „objektivní odpovědnost" provozovatelŧ vybraných rizikových činností za 

ekologickou újmu. Vznik povinnosti prevence nebo nápravy ekologické újmy vychází z 

principu objektivní odpovědnosti (tj. odpovědnosti za výsledek) s moţností zproštění 

odpovědnosti poukazem na události nebo činnosti, na něţ se zákon výslovně nevztahuje (§ 1 

odst. 3 [13]). Podstatnou změnou, kterou přináší tento zákon, oproti stávající právní úpravě je, 

ţe podmínkou provedení preventivních nebo nápravných opatření provozovatelem vybraných 

činností není jeho protiprávní jednání. Ke vzniku odpovědnosti, resp. povinnosti provést 

preventivní nebo nápravné opatření postačuje prokázání příčinné souvislosti mezi provozní 

činností uvedenou v příloze č. 1 [13] a vznikem ekologické újmy - nevyţaduje se tedy 

prokázání protiprávnosti a zavinění ve formě úmyslu nebo nedbalosti. Příloha č. 1 [13] 

obsahuje výčet těch provozních činností povaţovaných za rizikové pro ţivotní prostředí a 

lidské zdraví, s nimiţ se spojuje objektivní odpovědnost za ekologickou újmu vyvolanou 

samotnou povahou takové provozní činnosti. Pro lepší představu uvedu některé činnosti 

spadající pod tento zákon. Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení, 

provozování zařízení k odstraňování odpadŧ, vypouštění odpadních vod, podléhajících 

souhlasu podle zvláštního právního předpisu [10], nakládání s nebezpečnými chemickými 

látkami a chemickými přípravky [11], přeprava nebezpečných látek a nebezpečných 

chemických přípravkŧ potrubím nebo v ţelezniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo 

námořní dopravě (předpisy ADR, RID, COTIF). Pouze v případě ekologické újmy na 

chráněných druzích a přírodních stanovištích, která byla provozovatelem zpŧsobena provozní 

činností neuvedenou v příloze č. 1 [13], je povinnost k prevenci a nápravě ekologické újmy 

zaloţena na porušení právních předpisŧ. 
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Jelikoţ náklady za ekologickou újmu mohou v určitých případech rŧst aţ 

k astronomickým částkám (např. ohroţení chráněných ţivočišných druhŧ), proto je v zájmu 

provozovatele vhodné sjednat pojištění proti ekologické újmě. Rozdíl v situaci před a po 

platnosti tohoto zákona je tedy v tom, ţe podnikatelé hradili pouze náklady spojené 

s ekologickou škodou, nově je uhrazení pokuty za ekologickou újmu.  

Při návrhu této metody jiţ bylo přihlíţeno k těmto novým a v minulosti 

nepojistitelným rizikŧm. Některá se podařila zaimplementovat lépe a některá hŧře. Problém 

byl v tom, ţe s těmito novými riziky ještě některé pojišťovny nepočítají nebo nemají 

dostatečné mnoţství statistických dat, protokolŧ, norem a jiných nástrojŧ, které by napomohly 

tyto rizika lépe analyzovat a ohodnotit. Proto se muselo při výkladu rizik nasimulovat 

podmínky pojišťoven a postupem času bude moţno tyto klasifikace v případě potřeby 

přeformulovat. 

 

3.5 Vytváření scénářů a hodnocení rizik 

Nebezpečí samo o sobě nic nezpŧsobí, není-li nablízku někdo nebo něco, co mŧţe být 

škodlivými účinky zdroji ohroţeno. Základem pro vyhodnocení velikosti rizika je kombinace 

pravděpodobnosti nebo četnosti ztrát a jejich závaţnosti, která se zapisuje do tzv. mapy rizik. 

Pro zjištění neţádoucích událostí, která budou později řešena, se vytváří scénáře. Slouţí k 

popisu kombinací a časové posloupnosti dějŧ, které mohou vést ke vzniku neţádoucí události. 

Pro představu, jakou roli hrají scénáře při analýze a hodnocení rizik, je moţno vidět na 

obrázku č. 4. Obtíţným úkolem při analýze rizik je najít všechny významné scénáře, ale 

„neutopit“ se v obrovském mnoţství málo významných scénářŧ. Navrţení scénářŧ moţných 

neţádoucích událostí lze provést pomocí: 

- historických (dřívějších) zkušeností na studovaném systému, 

-  jiného podobného systému, 

- dílčích systematických metod – k tomuto účelu se uplatňují kvantitativní metody.  
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Obecný postup hodnocení rizik lze rozdělit do čtyř hlavních krokŧ. 

1. Vytvořit stupnici závaţnosti: 

 - poškození zdraví pracovníkŧ (nemoc, zranění, smrt, apod.), 

 - poškození zdraví a omezení obyvatel mimo podnik, 

 - poškození ţivotního prostředí, 

 - materiální a finanční škody, včetně nepřímých (např. ztráta produkce, ztráta image). 

 

Nejčastěji bývá závaţnost dopadu vyjádřena finanční částkou, počtem ohroţených 

osob nebo velikostí ohroţeného území. 

 

2. Vytvořit stupnici pravděpodobnosti (frekvence) v čase  

Lze ji vyjádřit pomocí frekvence (1 x za 1000 let) nebo slovním vyjádřením (velmi 

vysoce pravděpodobná, nevyhnutelná, příleţitostní) 

 

3. Určit závaţnost a pravděpodobnost (frekvenci) u všech moţných scénářŧ 

4. Umístit scénáře do matice rizik 

 

Dle posuzovaného systému existuje několik přístupŧ ke stanovení přijatelnosti rizik. 

Kaţdý má jednu nespornou výhodu - umoţňuje třídit zdroje rizika podle míry rizika. Pro 

názornost uvedu dva příklady: 

Obrázek 4: Schéma vývoje nebezpečí k riziku [5] 
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   frekvence  

(událostí/rok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        závaţnost 

 

Pásmo mezi hranicí přijatelnosti a nepřijatelnosti rizika je označováno jako pásmo, ve 

kterém je potřeba riziko opatřeními sníţit na přijatelnou mez.  

 

Druhý příklad je zjednodušeně odvozen z publikace Janaty [4], jenţ je vhodný pro 

klasifikaci pojistitelných rizik. Rozlišuje 4 skupiny nebezpečí dle priority od nejvyšší po 

nejniţší: 

 

1. skupina – rizika s vysokou frekvencí a vysokou závaţností, 

2. skupina – rizika s nízkou frekvencí a vysokou závaţností, 

3. skupina – rizika s vysokou frekvencí a nízkou závaţností, 

4. skupina – rizika s nízkou frekvencí a nízkou závaţností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Matice rizik dle holandského přístupu [9] 
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            frekvence 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      závaţnost 

 

 

Riziky z první skupiny je nutné se bezodkladně zabývat, jelikoţ je pravděpodobné, ţe 

nastane katastrofická událost. Pro rizika z druhé skupiny, u kterých se nepodaří efektivně 

zredukovat závaţnost následkŧ, je vhodné sjednat pojištění. U třetí skupiny rizik je nutné 

sníţit frekvenci výskytu škod. Poslední nejméně závaţná skupina rizik nám jiţ nezpŧsobuje 

znatelnější ztráty, je vhodné si určit limit maximální moţné škody, která ještě nezpŧsobí 

finanční ohroţení firmy. U této skupiny rizik lze v některých případech vyuţít opatření ve 

formě tzv. převzetí rizika „Take“ (viz. následující kapitola). 

Na závěr této kapitoly je vhodné upozornit, ţe rozhodovat jen na základě posouzení 

výše rizika je chybné, kdyţ je to výrazně dŧleţitý prvek rozhodování, nemŧţe se na něj 

nekriticky spoléhat. Vţdy je ovšem vhodné zváţit skutečnost, ţe v hodnotách, které byly 

odhadovány (závaţnost, pravděpodobnost), se mohli opomenout významní činitelé. 

 

3.6 Redukce rizika 

V této fázi je jiţ známo, která rizika jsou přijatelná a která nepřijatelná. Volba opatření 

proti riziku závisí na mnoha okolnostech – především na finančních a lidských zdrojích, které 

jsou k dispozici, a dále na proveditelnosti opatření, jeţ nemusí být vţdy úměrná objemu a 

kvalitě zdrojŧ. Mnoho rizik se prostě omezit či dokonce odstranit nedá. Existuje mnoho 

zpŧsobŧ, jak rizika sniţovat či eliminovat, většina lze zařadit do těchto čtyř základních 

postupŧ: 

 

 

Obrázek 6: Mapa rizik dle priority 
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1. Převzít riziko 

Tato strategie řízení rizika spočívá v tom, ţe je management srozuměn s náklady, které 

mu mohou vzniknout realizací nebezpečí. Projevem této strategie jsou vědomě ţádná 

opatření, coţ ovšem neznamená, ţe se dané riziko podcení nebo zanedbá. Jestliţe se 

v rozhodování o riziku dojde k závěru, ţe nejméně nákladným opatřením je ţádné opatření, je 

to zcela v pořádku a není to v rozporu s koncepcí managementu rizika. Pokud ovšem 

management nezná nebo nedokáţe odhadnout scénář nebezpečí a jeho následky, nemŧţe si 

tuto strategii dovolit. 

 

2. Úplně se danému riziku vyhnout 

Eliminovat určité riziko, tzn. zbavit se jeho zdroje, lze uplatnit pouze málokdy. Jedna 

z moţností, jak odstranit zdroj nebezpečí souvisí s outsourcingem. V některých případech se 

vyplatí zrušit rizikovou činnost a zajistit si nákup zboţí, subdodávek a sluţeb u jiné firmy. 

Uplatnění tohoto opatření se nejvíce vztahuje pro zdroje nebezpečí zařazené do 1. skupiny 

mapy rizik, tzn. rizika s katastrofickými následky.  

Dalším zpŧsobem, jak se úplně danému riziku vyhnout je eliminace rizika ukončením 

projektu tzv. „terminate“ [18].  I kdyţ se tato strategie mŧţe zdát jako bezriziková, zdaleka 

tomu tak nemusí být. Záleţí totiţ na tom, s jakou motivací a v jaké fázi se projekt odmítne 

nebo ukončí. Podnik na sebe bere riziko neúčasti na riziku, které mŧţe vést k dlouhodobým 

hospodářským ztrátám v dŧsledku opuštění trhu. Je potřeba mít na zřeteli, ţe dŧvěryhodnost 

podnikatele je někdy velmi pozitivně ovlivněna jeho schopností riskovat. Pokud projekt není 

ještě zahájen a odstoupilo se od něj ve stadiu záměru, vznikne riziko neúčasti na projektu, 

které mŧţe mít za následek přímé ekonomické ztráty, ztráta pověsti či image. Pokud se ukončí 

projekt, který se jiţ začal realizovat (např. ukončení smlouvy, odřeknutím zájezdu), vzniká 

tím, kromě skutečných nákladŧ spojených s ukončením procesu, mnoho dalších rizik pro 

podnik i další osoby (např. dodavatelská rizika, riziko subdodávky nekvalitního výrobku či 

sluţby). Opatření „Terminate“ proto musí být zaloţeno na dŧkladném rozboru.  

 

3. Zmírnit dopad rizika na společnost („Treat“) 

Zpravidla nejčastější postup sniţování rizik. Při uplatňování opatření ke sníţení rizik 

se musí vyhodnocovat výhody z toho plynoucí a posoudit, zda vynaloţené náklady na riziko 

odpovídají potenciálním ztrátám při vzniku škodné události. Je dŧleţité si odpovědět na 

otázky z hlediska významu daného zařízení pro firmu, doby obnovení provozu nebo nákladŧ 

na obnovu. Pro vyhodnocování rizik v této fázi se pouţívají kvalitativní metody a programy 
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[15, 16, 17]. Základní formy zmírnění dopadu rizika na společnost jsou uvedeny 

v následujících bodech. 

1. Prevence – neboli sníţení nebo eliminování všech nebo jednotlivých rizik v portfoliu. 

Jedná se o velmi dŧleţitou, ne-li nejdŧleţitější součástí managementu rizik. Prevenci 

lze pojmout dvěma zpŧsoby: 

a) proaktivní prevence – cílem je předejít nebezpečí zamezením jeho vzniku; sem 

patří především přestavba portfolia rizika, kdy změnami v projektu docílíme sníţení 

celkového rizika, i kdyţ se např. některé dílčí riziko zvětší; 

b) reaktivní prevence – cílem je být připraven na realizaci nebezpečí. 

 

Příklad proaktivní a reaktivní prevence: ve skalách okolo cesty se vytvořila trhlina, 

která zpŧsobila nebezpečí pádu kamení. Proaktivní prevenci bychom provedli tak, ţe 

vyplníme trhlinu a skálu zpevníme pletivem, které zabrání pádu kamení. Reaktivní prevenci 

zavedeme např. umístěním dopravní značky s nápisem „Padající kamení“. 

 

2. Diverzifikace – přeskupení anebo i zvětšení počtu rizik v portfoliu, přičemţ za cenu 

vzrŧstu některého z rizik nebo přidání dalších se docílí pokles jiných rizik, takţe 

celkové riziko portfolia se diverzifikací zmenší [18]. 

3. Alokace – rozmístění rizik tak, aby se dala účinně ovládat. 

 

Jak dosáhnout sníţení rizika a jak zabránit jeho dalšímu přenosu ukazují následující 

dva obrázky níţe (obrázek č. 7, 8). V těchto případech je nutné provádět preventivní opatření, 

která zabrání vzniku rizik anebo alespoň tato rizika minimalizují, ochranná opatření, která 

připravují podnik na moţnost, ţe dojde k rozvoji nehody a snaţí se chránit cílový systém tak, 

aby mu byly zpŧsobeny malé nebo ţádné škody.  



 

 28 

 

 

Obrázek 7: Jak dosáhnout sníţení rizika [21] 

 

 

 

 

Obrázek 8: Zabránění přenosu nebezpečí [21] 
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Jmenovitě je nutno uváţit uţ při přípravě projektu nového systému (dílna, podnik), 

jaké nebezpečí se vyskytne a pokusit se ho sníţit na minimum. Tento preventivní přístup se 

vţdy vyplácí, i kdyţ to někdy není zřejmé na první pohled. Obvykle se projekt opírá o odhad 

nebezpečí při běţném provozu. Podmínky při zahájení a ukončení provozu však mohou být 

odlišné a zejména riziko mŧţe být vyšší neţ při běţném provozu. Podmínky při zahájení a 

ukončení provozu však mohou být odlišné a zejména riziko mŧţe být vyšší neţ při běţném 

provozu.  

Specifickou otázkou je situace při prŧmyslové havárii – explozi, poţáru, úniku 

nebezpečné látky nebo jejich kombinací. Tyto problémy musí být řešeny v havarijním plánu.  

Preventivní i ochranná opatření (bariéry šíření rizika) mohou být technického nebo 

organizačního charakteru. V praxi se s výhodou pouţívá jejich kombinace tak, aby bylo 

dosaţeno co nejlepšího poměru účinnosti opatření a finančních prostředkŧ, které je potřeba na 

ně vynaloţit. 

Technická opatření jsou taková opatření v konstrukci zařízení, která vedou ke zvýšení 

bezpečnosti v provozu, např. pojistné ventily, sprinklery, automatická regulace, bezpečnostní 

jímky, dvouplášťové zásobníky. Bývají také nazývány bariérami, coţ lépe vystihuje ochranné 

zdi, ochranné zóny, atd. Jako bariéra mŧţe pŧsobit tedy nejen zeď, jímka, ale také vzdálenost 

mezi jednotlivými zařízeními (dílčími částmi systému). Typickým ochranným opatřením je 

pouţití koncové technologie odstranění znečištění „end of pipe“, kterým se chrání zejména 

ţivotní prostředí. Dobře známým případem takového opatření je nasazení filtrŧ na komíny 

tepláren a spaloven za účelem sníţení koncentrace emisí nebo pouţití cyklonŧ na zadrţení 

větších tuhých částic vznikajících v dílnách broušením, řezáním a dalšími činnostmi.  

Organizační opatření jsou opatření v organizaci práce, řídících předpisech, 

technologických postupech a procedurách, které vedou ke zvýšení bezpečnosti provozu. Je 

v nich zapojen lidský faktor – trénování zaměstnancŧ podniku, speciální cvičení zásahových 

týmŧ hasičŧ apod. [21] 

Detailní a konkrétnější principy postupu zmírnění rizik a preventivních opatření jsou 

uvedeny v praktické části, viz kapitola 5.4.5 - Opatření ke sníţení rizik. 
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4. Přenést riziko („Transfer“) 

Přenášení rizika na třetí osobu má několik variant, jejichţ podstatou je vţdy poskytnutí 

nějaké úplaty za převzetí rizika osobě, která je ochotna nebo má dokonce komerční zájem 

riziko převzít. Obecně jde o nějakou formu zálohování procesu třetí osobou. Jedná se o 

zálohování jednoduchými jistotami rŧzného druhu (např. příslibem), zálohováním zástavním 

právem, zajištění rizika ručitelem, přenesení rizika na kapitálové trhy. Nejčastější a 

nejbezpečnější formou tohoto opatření je pojištění. Pojistitel přejímá riziko v rozsahu daném 

pojistnou smlouvou. Finanční stabilitu pojišťovny lze snadno kontrolovat, nejčastěji pomocí 

pojišťovacího makléře, ovšem u jiných společností je tato informace většinou nedŧvěryhodná. 

Základem pro uplatnění přenosu rizika je nutné sniţovat a eliminovat rizika dle bodu 2 a 3. 

[18]   

 

3.7 Sledování rizika (monitorování, kontrola a dokumentace 

výsledků) 

 

Sledování rizika je prŧběţný proces, který musí být nastaven na celou dobu trvání 

projektu. Cílem je ověřovat závěry analýzy rizika a rozhodování o riziku, jeţ proběhly pro 

sledovaný projekt a získávat informace dŧleţité pro rozhodování o analogických rizicích v 

budoucnosti.  

Po provedení předchozích krokŧ, počínaje kapitolou 3.3 – Rozbor a definice cílŧ, je 

nutné stanovit rozsah a termíny kontrol systému řízení a v souvislosti s tím vést dokumentaci. 

Hlavní náplní kontrol je ověřování zavedení, účinnosti, vhodnosti a přiměřenosti nápravných 

a preventivních opatření, ověření stavu připravenosti na řešení a likvidaci mimořádných 

událostí. Následkem realizačních opatření mohou vznikat nová rizika, která nebyla hodnocena 

a ty je pak nutné zavést do portfolia (katalogu rizik) a provést opětovnou analýzu těchto rizik 

dle předešlých kapitol. Aby se poznatky v procesu sledování neprodleně přenášely do 

rozhodování managementu rizika, musí se zavést zpětná vazba. Proto je dŧleţité mít ve 

sledování rizika systém, který zajistí záznam poznatkŧ do evidence. Je dŧleţité, aby byl plán 

akcí pravidelně revidován a minimálně jednou za rok inovován odpovědnými osobami.  
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4 Rešerše nejběžnějších metod analýzy a hodnocení rizik 

pro účely pojišťoven 

 

1. Audit HPR (Riziko s vysokým stupněm ochrany) 

Účelem této metody je dosaţení maximální ochrany výrobních činností, logistiky, 

administrativy, výpočetní techniky, obchodních činností, aby se riziko ztráty sníţilo na 

minimum. Slouţí k dokonalému zabezpečení proti všem běţným rizikŧm. Pokud se 

společnosti podaří dosáhnout statutu HPR, pojistitelé poskytují výraznou slevu na pojistném. 

Tato metoda se běţně uţívá u společností zaloţených v USA, hlavně při realizaci nového 

projektu. Pokud by byla výroba prováděna ve starém závodu, pravděpodobně by se nákladná 

rekonstrukce nutná k dosaţení HPR nevyplatila. 

 

2. Rizikový profil společnosti 

Pomocí této metody mŧţeme sledovat činnosti hospodářského subjektu, čímţ je 

moţno objevit podmínky jejího spolehlivého chodu a komplexně identifikovat nebezpečí, 

která jej mohou narušit. Výhodou této analýzy je, ţe zahrnuje obchodní i finanční rizika.  

Základem pro práci s touto metodou je detailní rozbor lokalit, ve kterých se daná 

společnost nachází. Vytvoří se otázky, které budou diskutovány a následně dochází 

k interview od členŧ nejvyššího managementu aţ po střední úroveň. 

 

Okruhy se týkají: 

- movitého a nemovitého majetku, ostrahy objektu, protipoţární ochrany, 

- výrobních postupŧ, zabezpečení médii a energiemi, 

- prodeje nákupu surovin a dodávek polotovarŧ, 

- vnitropodnikové a vnější dopravy, 

- informačních technologií, softwaru, 

- odpovědnosti za výrobek, 

- provozních a právních předpisŧ, finančních operací, 

- moţného vnějšího ohroţení či rizik z okolních lokalit. 

 

Ve spolupráci s finančními odborníky analyzovaného podniku se určí riziková 

tolerance, definována jako maximální ztráta, kterou je podnik schopen unést bez ohroţení 

rozpočtu. Zjištěná rizika se roztřídí do kategorií a zanese do matice, následně se hodnotí, dle: 
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- závaţnosti (porovnání finančních dopadŧ s rizikovou tolerancí), 

- pravděpodobnosti, 

- potenciálu eliminace rizika, 

- priority (v jakém pořadí budou rizika řešena). 

 

Výsledky jsou prezentovány v jediné tabulce, ve které jsou zaneseny jednotlivé prvky 

výsledné matice s barevným rozlišením, dle závaţnosti.  

 

3. Risk Focus 

Tato poměrně nenáročná a efektivní metoda se zaměřuje na analýzu a hodnocení rizik, 

která mohou mít na podnikatelský subjekt značný vliv. Opět se tedy jedná o finanční, 

strategická, operační a základní rizika (pŧsobení ţivlŧ a člověka). Pomocí postupŧ metody 

Risk Focus lze s relativně nízkými náklady vyhodnotit rizikový profil společnosti. Závěry 

nám poskytují informace o nejvyšších rizicích, zpŧsoby, jak je lze efektivně zvládnout a jaké 

opatření zvolit. 

Proces probíhá ve čtyřech krocích: 

1. Shromaţďování informací. 

2. Příprava interview – v tomto kroku se pokládají otázky týkající se konkurence, 

stávající úrovně rizikového managementu, apod. 

3. Brainstorming – schŧzka, které se účastní malý tým 5-8 osob z okruhu generálního 

a finančního ředitele. Debata se týká 9 kategorií rizikových oblastí a neměla by 

trvat déle neţ 5 hodin. Po stanovení rizikových scénářŧ se určí závaţnost, 

pravděpodobnost a aktuální stav ochrany proti těmto rizikŧm. 

4. Analýza a příprava zprávy – příprava konceptu, který dostane klient ke kontrole. 

Domluví se druhé kolo brainstormingu ve stejném okruhu lidí, kde se během jedné 

hodiny zkonzultují doporučená opatření ke zlepšení rizikové situace a dodatky se 

připíšou do protokolu, který přejímá zákazník.  

 

Celý proces metody Risk Focus od získání prvních informací po odevzdání výstupní 

zprávy trvá do jednoho týdne, coţ mŧţe být pro společnosti jedním ze zásadních kritérií při 

výběru metody. 
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4. Zürich hazard analysis (ZHA) a Total Risk Profiling (TRP) 

Zurich Hazard Analysis je metodika analýzy rizik vytvořena rizikovými inţenýry 

švýcarské pojišťovny Zürich. Je to týmová systematická analýza potenciálních nebezpečí 

vyskytujících se v nových, plánovaných nebo jiţ existujících produktŧ, systémŧ, obchodních 

operací a procesŧ, výrobních procesŧ a zařízení. Analýza Zürich preferuje vyhledávání a 

hodnocení rizik ve fázi návrhu projektu před fází výroby, jelikoţ tímto eliminuje finanční 

náklady na změnu technologie, nápravná opatření a činnosti s tím spojené. Postup této metody 

lze charakterizovat následujícími kroky ve 2 fázích: 

 

I. fáze – Zürich Hazard Analysis: 

1. Definování rozsahu analýzy. 

2. Výběr týmu a jeho vedoucího (team leader). 

3. Identifikace nebezpečí. 

4. Definice a vyhodnocení scénářŧ nebezpečí. 

 

Pozn.: Identifikace nebezpečí mŧţe probíhat dvěma směry: 

- „Pathways“ - na předem připravených komplexních okruzích se pomocí postupných 

systematických krokŧ analyzuje nebezpečí. 

- „Tickler list“ – vytvoření seznamu nejčastěji diskutovaných slov a frází, které jsou 

spojeny s nebezpečím v dané společnosti (určitý druh brainstormingu). 

 

II.  fáze - Total Risk Profiling: 

1. Sestavení matice rizik, která přispívá k přehlednému vizuálnímu zobrazení rizik (tento 

krok zahrnuje určení hranice rizikové tolerance a zanesení jednotlivých kategorií rizik 

do matice). 

2. Návrh činností rizikového managementu a opatření ke zmírnění rizik. 

3. Implementace navrhnutých opatření. 

4. Zhodnocení analýzy. 

 

5. Ostatní metody analýzy rizik 

Jelikoţ se podnikatelský a prŧmyslový trh za poslední století rychle rozvíjel a stále 

rozvíjí, vzniká také spousta metod v souvislosti se vznikem nových odvětví a zvyšujícími se 

poţadavky na bezpečnost a ochranu osob, majetku a ŢP.  
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Předběţné posouzení nebezpečí - Preliminary Hazard Analysis (PHA) 

Tato metoda vznikla pro potřeby armády USA. Aplikuje se ve fázi koncepčních 

návrhŧ či vývoje s cílem registrovat charakter a pravděpodobnost potenciálních nebezpečí. 

 

Co se stane, kdyţ…? – What if? (WI) 

Pomocí brainstormingu zkoumá moţné neočekávané události, definuje nebezpečná 

místa systému a identifikuje prvky pro metody FMEA a FTA, viz níţe. 

 

Analýza příčin a následkŧ poruch – Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) 

Postup je zaloţen na systematickém prověřování systému s cílem odhalit moţné 

poruchy, jejich příčiny a následky. Metodicky se vychází spíše z jednotlivých prvkŧ systému 

neţ z procesních parametrŧ systému. 

 

Analýza stromu poruch – Fault tree analysis (FTA) 

Metoda vychází z finální poruchy (vrcholové události) a hledají se primární poruchy. 

 

Analýza stromu událostí – Event Tree Analysis (ETA) 

Strom událostí je logický graf, který popisuje logický rozvoj scénáře od tzv. iniciační 

události směrem k moţným závaţným následkŧm. Jedná se o induktivní systematický postup 

rozvíjející iniciační událost postupnými logickými kroky (moţnými sekvencemi), kterými se 

berou do úvah tzv. bezpečnostní funkce systému včetně úspěšnosti takové funkce/zásahu. 

 

Analýza nebezpečí a provozovatelnosti – Hazard and Operability Analysis 

(HAZOP) 

Pro systematickou a pečlivou analýzu bezpečnosti sloţitého procesního zařízení se v 

prŧmyslově vyspělých zemích Evropy pouţívá metoda označována jako HAZOP, která pro 

identifikaci nebezpečí vyuţívá klíčových slov. Jako kaţdá systematická studie, je i aplikace 

této metody analýzy bezpečnosti náročná na čas, znalosti a zkušenosti. 
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5 Návrh screeningové metody „Risk Ranking“ pro účely 

pojišťovnictví 

 

5.1 Uplatnění metody 

Kaţdý, kdo se nějakou dobu pohybuje v odvětví bezpečnostního managementu, ví, ţe 

existuje široká škála metod analýzy rizik. Ovšem po jejich prozkoumání se nakonec zjistí, ţe 

takřka kaţdá je specializovaná na určitý druh podnikání, ţivotní fázi firmy nebo neposkytuje 

poţadované formy výstupu. Většina z nich také nezahrnuje rizika, která jsou klíčová pro účely 

pojišťoven. 

Dŧvodem, pro návrh nové metody analýzy nebezpečí a hodnocení rizik, byl podnět ze 

strany pojišťovací makléřské firmy. Tato makléřská pojišťovací společnost poskytuje svým 

klientŧm komplexní sluţby v oblasti pojištění, řízení a financování rizik. Mezi klienty patří 

malé i velké společnosti všech oborŧ, obchodní organizace a městské úřady. Další dŧvod byl 

ten, ţe v České republice neexistuje vhodná komplexní screeningová metoda, zahrnující jak 

pojistitelná, tak i nepojistitelná rizika, která by identifikovala nebezpečí, vyskytující se 

v širokém spektru oborŧ, nezávisle na velikosti a lokalizaci firmy a taktéţ zahrnovala 

negativní faktory, kterým je firma vystavena. Tato metoda zahrnuje zdroje rizika u 

společností, jak vnitrozemních, tak i pobřeţních státŧ. Konkrétní druhy nebezpečí byly 

pečlivě vyselektovány, aby nebyla opomenuta ţádná rizika týkající se majetkových ztrát, 

zpŧsobených převáţně antropogenními vlivy a ţivelními událostmi, finančních ztrát při 

přerušení provozu a škod zpŧsobených třetím stranám. Také ţivotní prostředí je v dnešní době 

velice diskutované a přísně sledované téma. Zvyšující se produkcí chemických látek a 

produktŧ se navyšuje riziko rozsáhlé kontaminace pŧd, vodního prostředí, bioty či ovzduší a 

v dŧsledku toho dochází k ohroţení ţivotŧ lidí a zvířat. Nesmí se opomenout, ţe všechny 

jmenované události mohou mít velký vliv na renomé firmy, které mŧţe být lehce poskvrněno 

a následné „čištění“ bývá velice pracné a zdlouhavé.  

Během posledních let dochází k nárŧstu ţádostí o uzavření pojistných smluv, je to 

zpŧsobené nejen z dŧvodu uplatnění nového zákona č. 59/2006 Sb. [2], který ukládá 

povinnost provozovatelŧm sjednat pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v dŧsledku 

závaţné havárie na celou dobu uţívání objektu nebo zařízení, ale také kvŧli častějšímu 

zavádění rizikového managementu ve středních a menších firmách. Bezpečnostní 

management těchto firem by mohl pomocí metody „Risk Ranking“ předběţně analyzovat 
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nebezpečí, kterým je podnik vystaven, priorizovat rizika, následně je moţno tyto rizika 

redukovat na únosnou míru dle postupŧ, které jsou v této metodě doporučené ke kaţdému 

okruhu nebezpečí a případně i posoudit, zda je výhodné nechat firmu pojistit. Uplatnění této 

metody je proto široké. 

Základem metody Risk Ranking je analyzovat zdroje rizika v jakékoliv ţivotní fázi 

společnosti (viz. obrázek č. 9) a následně je ohodnotit dle stupně ohroţení. Výstup metody je 

dvojího druhu, jeden pro prezentaci výsledkŧ managementu a druhý pro rizikového inţenýra, 

který obsahuje detailnější výsledky. Varianta pro vizualizaci zahrnuje skupiny rizik s 

bodovým hodnocením včetně barevného rozlišení, dle stupně ohroţení. Červená barva 

znamená katastrofické ohroţení, oranţová vysoké, ţlutá střední, modrá nízké a zelená velmi 

nízké ohroţení. Druhá verze výstupu obsahuje vyhodnocení jednotlivých zdrojŧ rizik včetně 

dodatkŧ o okolnostech jejich pŧsobení, které mohou být kladné nebo záporné a také o 

moţnosti pojištění daného rizika.   

 

Obrázek 9: Ţivotní cyklus firmy [22]   

 

Metoda Risk Ranking je vhodná pro tyto účely: 

- klasifikace nebezpečí pro společnost, 

- prvotní analýza zdrojŧ rizika, 

- určení priority, která rizika budou redukována bezodkladně a která mŧţeme odloţit na 

později, 

- tato kvantitativní metoda poskytuje seznam nejzávaţnějších zdrojŧ rizik, kterými se 

bude muset podnik, případně k tomu kompetentní společnost, podrobněji zabývat a 
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následně provést nevyhnutelnou kvalitativní analýzu konkrétních rizik pomocí jiných, 

mnohdy sloţitých, časově náročných a nákladných metod, 

- porovnávat celkovou míru ohroţení podniku vŧči ostatním podnikŧm pomocí 

váţeného prŧměru výsledného indexu (od 1 do 5), tato porovnání jsou přínosná 

převáţně pro management rizik společností s více provozy či pro makléřské 

pojišťovací společnosti. 

 

5.2 Důvěryhodnost použitých hodnotících kritérií 

Při návrhu jednotlivých hodnotících kritérií byly vyuţity informace z české a evropské 

legislativy, z publikací vydaných předními zajišťovnami a pojišťovnami (Munich Re, Swiss 

Re, Zurich) či nezávislou poradenskou společností MARSH, zabývající se rizikovým 

managementem a pojištěním ve více neţ 100 zemích světa. Velikost expozice přírodních 

událostí byla stanovena dle kategorizace přírodních událostí Českého hydrometeorologického 

ústavu (povodně, záplavy), jimi dostupných doporučení a zákonŧ v oblasti ochrany ţivotního 

prostředí. Kritéria, týkající se nebezpečných látek, se opírají o legislativní poţadavky v oblasti 

prevence závaţných havárií či nakládání s chemickými látkami a přípravky (SEVESO II 

direktiva [1], zákon č. 345/2005 Sb. [11] a nařízení CLP [28]). Některé parametry bylo nutné 

porovnat s pojistnými podmínkami pojišťoven a zajišťoven (Munich Re, Swiss Re) za účelem 

přesnější propojenosti metodiky s jiţ nastavenými kritérii pojistných programŧ pojišťoven. Ta 

kritéria, která nebyla moţná podloţit normami, byla čerpána z publikací významných autorŧ, 

kteří se zabývají v oblasti vědy a výzkumu zpŧsoby identifikace a hodnocení nebezpečí 

procesŧ a zařízení, poţární ochranou a bezpečnosti prŧmyslu, managementem rizika a 

pojištěním. Během návrhu metodiky byly vyuţívány cenné rady odborníkŧ z praxe osobními 

konzultacemi a elektronickou poštou (např. se zástupci pojišťoven). 

 

5.3 Pojmy používané v metodice  

Pro jednoznačné ohodnocení zdrojŧ rizik je nutné definovat základní pojmy, uváděné 

v metodice.  

Záplava  

Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí 

v místě pojištění. 
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Povodeň 

Je zpŧsobena nadbytkem vody v určitém prostředí, zpŧsobeným nejčastěji deštěm nebo táním 

sněhu. Povodeň mŧţe také nastat například proraţením hráze a následným vylitím řeky z 

koryta. 

Zemětřesení 

Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kŧře, které 

dosahují alespoň 6. stupně podle makroseismické stupnice MSK - 64, charakterizující účinky 

zemětřesení (trhliny ve zdech, poškození komínŧ, posunutí se i větších předmětŧ atd.). 

Sopečná činnost  

Jedná se o projev vulkanické aktivity, během níţ dochází k vyvrhování pyroklastického 

materiálu (směs ţhavých plynŧ, magmatu a sopečného popela). Mŧţe vzniknout proud rychle 

se pohybujících plynŧ a úlomkŧ, které postupují ze svahu a ničí vše před sebou. Druhý případ 

hrozby spočívá v úniku prachových částic od atmosféry, které mohou zahalit zemský povrch a 

zpŧsobit pokles teplot. 

Vlna tsunami  

Tsunami se rozumí jedna nebo několik po sobě jdoucích vln (mohou dosahovat výše aţ 20 

metrŧ), které vznikají při silném zemětřesení pod hladinou moře, podmořském sesuvu nebo 

dopadu meteor i tu do moře nebo jeho blízkosti. Tyto vlny zaplavují rozsáhlé přímořské 

oblasti a zpŧsobují zde značné materiální škody a oběti na ţivotech. 

Svahový sesuv  

Sesouváním pŧdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí sesuv pŧdy, zřícení skal nebo zemin, 

ke kterému dochází pŧsobením zemské tíţe při porušení rovnováhy svahu. Sesouváním pŧdy 

však není klesání zemského povrchu do centra Země. 

Hořlavá látka (HL)   

Chemická látka nebo přípravek (směs) definovaná dle z. 59/2006 Sb., zařazená do kategorie 

6. Hořlavé, 7a. Vysoce hořlavé, 7b. Vysoce hořlavé kapaliny, 8. Extrémně hořlavé, 

v mnoţství odpovídající alespoň 50 % z hodnoty uvedené v tabulce 1 a 2, sloupec 1. Pokud 

součet mnoţství hořlavých látek v jednotlivých uvedených skupinách nepřesahuje tuto 

hodnotu (sníţenou o 50%) v tabulce 1 a 2, sloupec 1, pro účely této metody se uvaţuje, ţe 

společnost nenakládá s hořlavými látkami.  

Výbušná látka (VL)  

Chemická látka nebo přípravek (směs) definována dle z. 59/2006 Sb. a zařazená do kategorie 

4. a 5. skupiny (Výbušné), v mnoţství odpovídající alespoň 50% z hodnoty uvedené v tabulce 
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1 a 2, sloupec 1. Pokud součet mnoţství výbušných látek v jednotlivých uvedených skupinách 

nepřesahuje tuto hodnotu (sníţenou o 50%) v tabulce 1 a 2, sloupec 1, pro účely této metody 

se uvaţuje, ţe analyzovaná společnost nenakládá s výbušnými látkami. Výbušnou látkou se 

rozumí tuhá nebo kapalná látka (nebo směs látek), která je sama o sobě schopna chemickou 

reakcí vytvořit plyn takové teploty a tlaku a takové rychlosti, které mohou poškodit okolí. 

Tato definice zahrnuje i pyrotechnické látky, i kdyţ nevytváří plyny; 

Toxická látka (TL)  

Chemická látka nebo přípravek (směs) definována dle z. 59/2006 Sb. a zařazená do kategorie 

1. Vysoce toxické, 2. toxické, 9. Nebezpečné pro ţivotní prostředí a 10.ii) Při styku s vodou 

se uvolňuje toxický plyn, v mnoţství odpovídající alespoň 50% z hodnoty uvedené v tabulce 

1 a 2, sloupec 1. Pokud součet mnoţství toxických látek v jednotlivých uvedených skupinách 

nepřesahuje tuto hodnotu (sníţenou o 50%) v tabulce 1 a 2, sloupec 1, pro účely této metody 

se uvaţuje, ţe analyzovaná společnost nenakládá s toxickými látkami.  

Plyny pod tlakem  

Plyny obsaţené v nádobě při tlaku nejméně 280 Pa při 20 °C nebo ve zkapalněné podobě. 

Toto zahrnuje čtyři typy plynŧ nebo plynných směsí ve vztahu k účinkŧm náhlého uvolnění 

tlaku nebo ochlazení, které mohou vést k váţným škodám na zdraví, majetku nebo ţivotním 

prostředí, nezávisle na jiných rizicích, které tyto plyny mohou mít. 

Objekty kritické infrastruktury  

Stavby a zařízení splňující kritéria kritické infrastruktury. Oblasti kritické infrastruktury jsou 

uvedeny v usnesení BRS č. 30 ze dne 3. 7. 2007. Např. systém dodávky energií, vody, 

dopravní síť, komunikační a informační systémy, bankovní a finanční sektor, státní správa a 

samospráva a další. 

Biota (biotické sloţky prostředí)  

Soubor rostlinstva (vegetace) a ţivočišstva (fauny) na určitém územním celku. 

Povodí  

Území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních  tokŧ  k  určitému  místu  

vodního toku (obvykle soutok s jiným vodním  tokem  nebo  vyústění  vodního  toku do 

jiného vodního útvaru). Povodí je ohraničeno rozvodnicí, kterou je myšlená hranice 

geomorfologického rozhraní mezi sousedními povodími. Plocha povodí zahrnuje také plochy 

povrchových vodních útvarŧ v povodí. 

Vodní toky  

Jedná se o povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převaţující část 

roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých. Součástí vodního toku jsou i vody ve slepých 
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ramenech a v úsecích přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským povrchem 

nebo zakrytými úseky.
1
 

Významné vodní toky   

Vodní toky, nebo jejich úseky, uvedené v seznamu, který je přílohou č. 1 vyhlášky č. 

470/2001 Sb. [25]   

Drobné vodní toky   

Drobné vodní toky jsou vymezeny negativně, tj. jsou jimi všechny ostatní vodní toky, které 

nejsou významné.  

  

 

 

  

                                                
1 ustanovení § 43 odst. 1.   zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
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5.4 Postup metody 

5.4.1 Seznam potřebných dat a dostupnost 

 

Aby bylo umoţněno analyzovat výskyt nebezpečí, kterým mŧţe být daná firma 

exponována, je nutné zajistit potřebné podkladní materiály v dostatečné době před samotnou 

prohlídkou objektu. Výchozí materiál pro její přípravu tvoří soubor informací, které analytik z 

převáţné části získává od pověřených pracovníkŧ klienta formou interview nebo pomocí 

dotazníkŧ. Pro zajištění informací o objektu nebo zařízení a jeho okolí, ţivotním prostředí a 

nebezpečných látkách je zásadní havarijní plán podniku. Pomocí tohoto dokumentu a jiných 

bude umoţněn přístup k následujícím poţadovaným informacím, které jsou pro tuto metodu 

stěţejní: 

- Popis objektu 

 Umístění objektu 

 Mapa objektu a plánky budov a staveb 

 Stavební konstrukce – pouţité materiály, rozměry 

- Popis okolí objektu 

 Okolí objektu 

 Vyuţití území 

 Populace v okolí areálu 

 Prŧmyslové činnosti v okolí objektu 

 Silniční doprava 

 Ţelezniční doprava 

 Říční doprava 

 Letový provoz v okolí 

- Meteorologické podmínky 

 Údaje o směru větru 

 Třída stability atmosféry v oblasti  

 Hydrologické poměry území 

- Přeprava nebezpečných látek v areálu 

- Činnosti externích firem v areálu 

- Seznam, klasifikace, mnoţství a umístění nebezpečných látek 
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Dalším nástrojem je elektronická sluţba „Povodňové a záplavové mapy“, kterou na 

svých stránkách provozuje Česká asociace pojišťoven [24]. Po zadání konkrétní adresy a 

přiděleného kódu lze získat informaci o riziku záplavy.  

Při sjednávání pojistných smluv jsou podstatné informace o minulých pojistných 

událostech, nehodách či skoronehodách a o výši škod, které v minulosti nastaly.  V souvislosti 

s těmito událostmi jsou nepochybně také příčiny vzniku nehody. Takovéto informace jsou 

přínosné při určování výše pojistné částky, pojistného či při výběru pojistitelných rizik, za 

která se pojišťovna zaručí. 

Základem pro dŧsledně provedenou analýzu rizik je co největší ochota zpřístupnění 

veškerých informací ze strany managementu posuzovaného podniku. Jakákoliv snaha zatajit 

či změnit dŧleţité informace se mŧţe v budoucnu mnohonásobně prodraţit. K získání 

dodatečných informací lze vyuţít bezpečnostní listy, schémata výroby, záznamy údrţby, 

případně i výtahy ze smluv.  

 

5.4.2 Seznam posuzovaných zdrojů rizik 

V následující kapitole jsou uvedeny skupiny nebezpečí a konkrétní zdroje rizika, která 

jsou brána v úvahu při identifikaci. Kompletní verze i s kritérii (formulář pro hodnotitele jako 

nástroj pro identifikaci zdrojŧ nebezpečí při prohlídce společnosti) je uvedena v příloze č. 1 aţ 

č. 5. Do sloupce hodnocení této předtištěné tabulky se zaznamenávají indexy jednotlivých 

nebezpečí. Součástí tabulky jsou navíc sloupce pro poznámky o podmínkách vystavení 

danému nebezpečí a to buď kladných, nebo záporných. V případě faktorŧ, které sniţují 

velikost rizika, souvisejícího s jednotlivým nebezpečím, se tyto informace zapisují do sloupce 

„bonus“, naopak faktory, které mohou navýšit velikost rizika, se zapisují do sloupce „malus“ 

(přiráţka). Tyto poznatky mohou přispět při sjednávání pojištění nebo při rozhodování o 

rizicích a následné volbě opatření k jejich redukci.  

 

1. Přírodní vlivy 

- teplotní maxima, minima 

- eroze, svahové sesuvy 

- poddolování, sedání zemin 

- záplava 

- povodeň 

- vlna tsunami 
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- větrné bouře 

- zemětřesení 

- sopečná činnost 

- poţár přírodního pŧvodu (úder bleskem) 

- sněhová kalamita 

- kyselé deště 

- písečné bouře 

 

2. Antropogenní vlivy 

- poţár 

- výbuch 

- toxický únik 

 

3. Vnější ohroţení 

- poţár z okolního objektu 

- výbuch 

- toxický plyn 

- vloupání, krádeţ 

- teroristický útok, válečný stav, sabotáţ   

- ohroţení dopravními prostředky (náraz)   

 letecká přeprava 

 ţelezniční přeprava 

 silniční přeprava 

 lodní přeprava 

- stávky, nepokoje   

- dodávky surovin     

- dodávky 

 el. energie  

 zemního plynu 

 vody 

- zamoření škŧdci  
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4. Riziko poškození ţivotního prostředí 

- pŧda 

- voda 

- biota 

 

5. Ostatní rizika 

- změna politického reţimu 

- epidemie, pandemie lidí, zvířat 

- nespokojenost, panika, konflikty a demonstrace zaměstnancŧ 

- odběratelská rizika 

- informační technologie 

- nanotechnologie 

 

5.4.3 Prohlídka společnosti 

Pokud jsou tedy shromáţděny všechny podklady, mŧţe začít prohlídka areálu a 

objektŧ či zařízení. Prŧzkum menší a střední společnosti provádí bezpečnostní specialista 

makléřské společnosti nebo rizikový inţenýr spolu s vedoucím provozu, u společností 

s větším počtem pracovišť a mnohostranným výrobním programem se vyţaduje také vedoucí 

zaměstnanec a odborná osoba daného úseku provozu (např. vedoucí výroby, energetik, 

chemik, technik poţární ochrany), kteří jsou schopni zodpovědět odborné otázky. Do 

předtištěného formuláře s tabulkou zdrojŧ rizik se ohodnocují dle předurčených kritérií 

jednotlivá nebezpečí v rozmezí od 1 do 5, od velmi nízkého zdroje rizika po velmi vysoké a 

zapisují se okolnosti jejich pŧsobení do sloupcŧ „přiráţka“ a „bonus“. Pod okolnostmi 

pŧsobení zdrojŧ rizik je moţno uvádět například pouţívaná (chybějící) preventivní či 

ochranná opatření, nevhodný stavební materiál, apod. V tabulce se rovněţ nachází sloupec 

pro poznamenání, zda je riziko pro konkrétní společnost pojistitelné. Také je ve formuláři 

prostor pro poznámky. Prohlídka firmy by se měla pohybovat od 1 do 4 hodin, dle velikosti 

podniku, mnoţství činností, apod. Ve výjimečných případech (chemičky, koksárny) i ve dvou 

fázích v prŧběhu 2 dnŧ. Tato doba by měla postačit k získání většiny potřebných podkladŧ 

k vyhodnocení rizik. Dodatečné informace makléř získává komunikací s oprávněnými 

osobami formou telekomunikačních nebo elektronických prostředkŧ.  
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5.4.4 Vyhodnocení rizik 

Hodnocení rizik probíhá v programu tabulkového procesoru, který je jiţ 

naprogramován na automatické vyhodnocení zadaných údajŧ. V hodnotící tabulce se zobrazí 

výsledné indexy pěti skupin zdrojŧ nebezpečí, které jsou barevně zvýrazněny. Velikost 

expozice kaţdé skupiny nebezpečí se vyhodnocuje dle maximální hodnoty zdrojŧ rizik. Je-li 

ve sloupcích s malusy (přiráţkami) nebo bonusy zaznamenán nějaký údaj, ve vyhodnocovací 

tabulce se zobrazí číslo, které znamená mnoţství zdrojŧ rizik, u kterých je tento údaj uveden. 

I tato hodnota napomáhá při rozhodování managementu v ovládání rizika. Hodnotitel si také 

mŧţe vybrat ta rizika, která jsou nebo nejsou pojistitelná, případně volí dle jiných kritérií. 

Tyto volby výstupního zobrazení je moţno zvolit v rozbalovací nabídce výstupního seznamu 

rizik, „Výpis hodnocených zdrojŧ rizik dle zvolených kritérií“. 

 

5.4.5 Opatření ke snížení rizik 

V tomto bodě jsou jiţ známy ty nejzávaţnější zdroje rizik, které hrozí danému 

podniku. V první řadě se musí sníţit společensky nepřijatelná rizika a následně také 

podmíněně přijatelná. Princip, jak dosáhnout sníţení rizika a jak zabránit jeho dalšímu 

přenosu, je uveden v kapitole 3.6 - Redukce rizika. V této kapitole jsou uvedena konkrétní 

opatření ke zmírnění rizika, dle jednotlivých skupin nebezpečí, uvedených v metodice. Je 

nutné podotknout, ţe minimalizace konkrétních rizik je moţná aţ po provedení kvalitativní 

analýzy, která odhalí příčiny vzniku škodné události a teprve po dŧkladném rozboru příčin lze 

zavádět optimální opatření.  

Je vhodné si připomenout, ţe existující prevence, ochrana, zásahové plány a 

prostředky se hodnotí jiţ při identifikaci nebezpečí. Konkrétně se hodnotí vhodnost a 

dostatečnost těchto opatření z hlediska nebezpečí odhalených analýzou. V této kapitole je 

mŧţeme doplnit a navázat na ně. Při výběru preventivních a ochranných opatření by se měly 

brát v úvahu jiţ přijatá poučení a účinná opatření, která plynou z analýz havárií a nehod 

vzniklých v minulosti na stejných či podobných zařízeních. 

 

1. Přírodní události 

Předpověď a ochrana před negativními účinky katastrof je jednou z hlavních priorit 

prevence přírodních nebezpečí. Dŧleţitým předpokladem obrany člověka proti přírodním 

katastrofám je poznání příčin procesŧ, které vedou ke vzniku nebezpečí. Jen při jejich znalosti 
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je moţná včasná předpověď, jeţ je prerekvizitou účinné ochrany. Zároveň je ovšem nutno 

dodat, ţe znalost příčin ani včasná předpověď není vţdy zárukou dostatečné ochrany.  

Ochrana před účinky přírodních nebezpečí mŧţe mít podobu aktivní nebo pasivní [24]. 

Aktivní ochrana zahrnuje stavbu protipovodňových hrází, zemětřesení odolných staveb, 

zpevňování svahŧ proti sesuvŧm apod. Pasivní ochranou mŧţe být evakuace obyvatelstva 

nebo vyuţití ochranných krytŧ. Je zřejmé, ţe aktivní ochrana má podobu dlouhodobých 

opatření, zatímco ochrana pasivní představuje postupy v krizových situacích. 

Predikce za účelem ochrany představuje tři rŧzné stupně [12]. Prognózování vychází 

především z historických dat, které se statisticky analyzují. Výsledkem je pravděpodobnost 

výskytu určitého nebezpečí. Předpověď má krátký časový horizont a vychází z aktuálních 

údajŧ (meteorologická data, druţicové snímky). Uplatňuje se hlavně při ochraně před 

atmosférickými a hydrologickými nebezpečími (cyklóny, povodně atd.). Nejkratší časovou 

platnost má varování. Jde o přímé informace obyvatelstvu o vzniklém nebezpečí obsahující 

zároveň i pokyny pro úspěšné překonání krizové situace.  

V současné době hrají při ochraně před přírodními katastrofami velkou roli informační 

technologie, především geografické informační systémy (GIS), dálkový prŧzkum Země 

(DPZ) a technologie GPS. Vyuţití GIS spočívá především v krajinném plánování. Je to 

jednak vyuţívání krajiny jako celku, jednak plánování výstavby preventivních opatření (např. 

povodňové hráze). Dálkový prŧzkum Země hraje hlavní úlohu při předpovědi katastrof. Díky 

meteorologickým druţicím a radarŧm je moţno determinovat vznik tropické bouře nebo 

nebezpečí povodní. Snímkování povrchu mŧţe naopak odhalit změny, které indikují riziko 

svahových pohybŧ. V celkovém pohledu představuje úspěšné zvládání přírodních nebezpečí 

řetěz lidských aktivit, které zahrnují prevenci, předpověď, ochranu před a obnovu po 

katastrofě.  

U mnoha přírodních vlivŧ neexistují účinná opatření, kterými by se mohla společnost 

řídit. Aplikací opatření uvedených v následujících odstavcích se dá očekávat sníţení účinkŧ 

přírodních vlivŧ a škod. 

 

Povodeň nebo záplava 

Protipovodňová a protizáplavová opatření mají naději na úspěch jedině tehdy, kdyţ 

jsou prováděna v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy. Dŧleţitá úloha připadá 

povodňovému plánu, který musí být v pravidelných intervalech ověřován a aktualizován. 

Konkrétní prvky aktivní protipovodňové ochrany jsou následující [27]: 
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- výstavba mobilních a stabilních hrází okolo chráněných objektŧ spolu s utěsněním 

kanalizačního systému; mobilní hráze musí být uloţeny na bezpečném a nepříliš 

vzdáleném místě tak, aby v případě potřeby byly okamţitě k dispozici, 

- vybudování bariér, propustí (drenáţních stok) a podobných staveb k odvrácení anebo 

zadrţení povodní, sesuvŧ pŧdy,  

- vyčištění koryta řeky, proraţení nových kanálŧ umoţňujících snazší odtok vody, 

- vybudování záchytných nádrţí, 

- vytipování záplavových oblastí pro případ příchodu velké vody, v těchto místech 

nebude ţádná výstavba, jen volné udrţované plochy, 

- instalace vysoko-výkonových čerpadel na odčerpávání vody ze zaplavených prostorŧ a 

zajistit dostupnost náhradních proudových zdrojŧ, 

- budovy poblíţ řek lze navrhovat tak, aby jejich uţitné podlaţí bylo nad úrovní alespoň 

dvacetileté vody, 

- minimalizace povodňových škod přemístěním movitých věcí, či ochranou těch věcí, 

které budou zaplaveny, 

- vyhnout se riziku povodně, opustit danou lokalitu a postavit nový závod nebo 

provozovnu na jiném, bezpečném místě, 

- zajistit, aby personál, který má na starosti bezpečnost a úklid, pravidelně prováděl s 

ohledem na „známky nebezpečí“ prohlídku prostor, které jsou méně odolné vŧči větru, 

vodě a neoprávněnému přístupu osob (střechy, střešní okna, světlíky, dveře, okna, 

vodovodní potrubí atd.). 

 

Bouře 

- zajistit připevnění okenic proti bouřím a podobná zařízení instalovat na oknech a 

dveřích, 

- redukovat nebo odstranit vysoké stromy (potenciálně ohroţující stavby) a křoví 

(potenciální přístřeší pro vandaly, zvýšené riziko poţáru). 

 

Úder blesku 

Přímý úder blesku vyvolá vysoký vyrovnávací proud uzemněných částí do napájení 

datových i silových systémŧ a do vedení, která nejsou uzemněná. Tím se indukuje vysoké 

napětí, tzv. přepětí, coţ mŧţe zpŧsobit v lepším případě poškození zařízení anebo poţár. 

Prevence ochrany vŧči přepětí spočívá v instalaci přepěťových ochran, bleskojistek a 

bleskosvodŧ. 
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2. Antropogenní události 

Opatření týkající se antropogenních událostí lze dělit na dva druhy, technické a 

organizační. Opatření technická představují celou řadu technických prvkŧ aktivní a pasivní 

bezpečnosti, která by se měla realizovat ve snaze odstranit nebo sníţit riziko, případně 

odstranit nebo sníţit ztrátu, kterou mŧţe zpŧsobit. Jde o zavádění nových technologických 

zařízení a strojŧ, které mají vysokou míru bezpečnosti, a to ve vztahu k vlastnímu zařízení 

(malá poruchovost), ale i okolí (bezpečnost práce, neohroţování okolí zplodinami, 

nečistotami a pŧsobení takových rizik, která mohou zpŧsobit okolí materiální či jiné ztráty). 

Také se jedná o doplňková zařízení, která vyvíjejí podmínky sniţující riziko, nebo sniţující 

moţné ztráty – hasicí zařízení, elektronická signalizační zařízení, doplňkové kryty na rotující 

součástky strojŧ, apod. 

Organizační opatření bývají mnohdy podceňována. Ovšem, jak samotná, tak 

umocněná technickými opatřeními, vytvářejí vysokou míru bezpečnosti. Představují plány 

školení k bezpečnosti práce a jejich realizace, rŧzná poplachová cvičení simulující 

nebezpečné situace, únikové plány, označení únikových cest, evakuační plány, apod. Často se 

zapomíná, ţe součástí evakuačních plánŧ musí být nejen evakuace osob, ale i dŧleţitých 

dokumentŧ, materiálŧ a hmotného majetku, které musí být pro tyto účely připraveny. 

Dŧleţitost školení a nácvikŧ je dána tím, ţe lidé, zejména v neznámém prostředí nepoznají 

únikové cesty a vznikem paniky z bezradnosti, vzniknou často větší škody, neţ jaké by mohly 

při dodrţení všech pokynŧ vzniknout.  

 

Poţární riziko 

Základním kamenem pro zajištění poţární bezpečnosti podniku je akceptování tzv. 

poţárního kodexu, coţ je otevřený soubor norem, řešící zásady poţární bezpečnosti staveb.  

Normy uvádějí zpŧsoby určení protipoţárního (event. ekonomického) rizika, hodnotí vliv 

poţárně bezpečnostních zařízení, řeší únikové cesty, odstupy, poţadavky na technická a 

technologická zařízení a vytvoření podmínek pro úspěšný protipoţární zásah. Poţární 

bezpečnost staveb je ve větší míře závislá na následujících kritériích: 

 

- Minimální vzdálenost mezi stěnami dvou komplexŧ. Ta je dána od 10 m po 20 m, dle 

výšky budovy a objemu hořlavých látek. U skladŧ a výroben výbušnin existuje 

speciální opatření, minimální vzdálenost od ostatních budov nebo staveb je 30 m (dle 

Munich Re). 
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- Odolnost budov proti poţáru. Z poţárních komplexŧ lze vybrat hlavní, zpravidla 

největší poţární komplex, kde se soustřeďuje největší část z celkového majetku 

společnosti a jehoţ případná ztráta by zpŧsobila citelný výpadek výroby. U těchto 

komplexŧ se doporučuje vyvarovat se poţárně neodolným konstrukcím, jako jsou 

stavby z hořlavých materiálŧ, nechráněné ocelové konstrukce, zděné stavby 

s tloušťkou zdiva menší neţ 15 cm, či lehká stropní konstrukce výrobní haly, která se 

pouţívá při velkém rozpětí mezi nosníky [4]. Naopak konstrukce odolné proti poţáru 

umoţňují protipoţární zásah uvnitř objektu, takţe pravděpodobnost totální škody je 

výrazně sníţena. Rozhodující je nosná konstrukce, která nesmí obsahovat ţádné 

hořlavé materiály. Patří zde zdivo silnější neţ 25 cm, monolitický beton nebo řádně 

obezděná ocelová konstrukce. Vyhovět mohou i dřevěné trámy s protipoţárním 

nástřikem. Připouští se také dřevěná konstrukce nebo ocelová konstrukce střechy, 

pokud je umístěna nad poţárním stropem nejvyššího podlaţí. Rozměry budov a 

staveb jsou další významnou charakteristikou. Čím větší je plocha neodděleného 

úseku, tím rychleji je nutné objevit potenciální poţár jiţ v zárodku a tím rychleji začít 

hasit. Ke sníţení rizika spojeného s velikostí plochy slouţí poţárně dělící stěny resp. 

stropy. Všechny otvory v poţárních stěnách musí být opatřeny poţárními uzávěry a 

poţární dveře musí být trvale uzavřené, popřípadě opatřené samočinným uzavíracím 

zařízením s napojení na EPS. Prŧchody kabelŧ nebo potrubí musí být náleţitě 

utěsněny, v rozvodech vzduchotechniky musí být automatické uzavírací klapky. 

V případě pouţití konstrukcí odolných proti poţáru se uplatňuje sleva na pojistném.  

 

- Instalace poţárně bezpečnostních zařízení. Elektrická poţární signalizace (EPS) – 

slouţí ke včasné signalizaci vzniklého ohniska poţáru. Samočinně nebo 

prostřednictvím lidského činitele urychluje předání této informace osobám určeným 

k zajištění represivního zásahu, případně uvádí do činnosti zařízení, která brání 

rozšíření poţáru a usnadňují, případně provádějí, protipoţární zásah. Samočinné 

hasicí zařízení (SHZ) – slouţí k provedené zásahu bez přítomnosti lidského činitele 

v krátké době po vzniku poţáru. Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) – slouţí 

k zabránění šíření a k odvedení zplodin hoření a tepla vzniklého poţáru mimo objekt. 

Tím je sníţeno tepelné namáhání stavebních konstrukcí a zlepšena moţnost evakuace 

osob i provedení represivního zásahu. 
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I kdyţ se doporučení ke zlepšení rizikové situace týkají všech sledovaných oblastí, 

největší význam mají rizika výroby a skladování. Následující opatření budou koncipována 

v tomto smyslu: 

 

- Uspořádání pracovišť. Zásadní změny bývají moţné pouze ve stádiu projektování 

nových jednotek. Znakem moderního uspořádání je přehledné a účelné řešení, 

umoţňující snadný přístup k zařízení. Neměla by existovat místa s nadměrně vysokou 

koncentrací technologických prvkŧ. Dopravní cesty by měly být bez zbytečných 

překáţek a měly by umoţnit dobrou orientaci. Mezi jednotlivými stroji a zařízeními 

by měly být dostatečné vzdálenosti, rizikové operace je vhodné umístit do oddělených 

úsekŧ, aby se zmírnily případné havárie. Značnou pozornost je nutné věnovat také 

kabelovému vedení. Jejich trasy by neměly zasahovat do poţárně namáhaných úsekŧ. 

Prŧchody poţárními stěnami musí být náleţitě utěsněny. V kabelových kanálech 

s vyšším počtem kabelŧ, rozvodech v dvojitých stropech a podlahách se vyplatí pro 

identifikaci vzniku poţáru instalovat vhodnou protipoţární signalizaci. Kaţdé 

pracoviště by mělo být vybaveno jasnými a zřetelně umístěnými bezpečnostními 

instrukcemi. 

 

- Čistota a pořádek. Čistota a pořádek na pracovišti i pomocných plochách souvisí se 

ţivotním prostředím, se ţivotností strojŧ, s kvalitou výrobkŧ i s poţární prevencí. 

Nebezpečné mohou být hořlavé prachy, často organického pŧvodu, které jsou po 

rozptýlení ve vzduchu výbušné. Zvýšenou čistotu je potřeba dodrţovat u všech 

povrchŧ se zvýšenou teplotou, u některých látek hrozí samovznícení jiţ při teplotách 

nad 80 °C. Olejem nasáklé hadry jsou většinou schopné samovznícení a musí se 

odkládat do kovových uzavíratelných nádob a pravidelně likvidovat.  

 

- Stupeň automatizace výroby. Sníţením počtu lidí při procesu je spojeno se zvýšením 

poţadavkŧ na detekci a instalaci automatických systémŧ zdolávání poţáru (např. 

systém detekce a zhášení jisker, HRD bariéra, samouzavírací ventily, šoupátka, 

apod.). 

 

- Kontrola poţárně nebezpečných činností. Zvýšené nebezpečí poţáru a výbuchu 

nastává při pracích, jako je svařování, řezání plamenem, broušení nebo při práci 
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s otevřeným ohněm prováděné v rámci údrţby budov nebo strojŧ často externími 

pracovníky. Dŧsledná kontrola těchto pracovníkŧ se vţdy vyplácí. 

 

- Školení. Jednotlivé úkony týkající se protipoţární ochrany a bezpečnosti se musí 

pravidelně procvičovat. Kaţdý by měl znát své povinnosti v případě vzniku poţáru, 

vědět, kde jsou prostředky poţární ochrany a jak se pouţívají, znát únikové cesty. 

Preventivní opatření získají na účinnosti teprve tehdy, aţ se stanou věcí všech 

zaměstnancŧ.  

 

- Údrţba. Účinným prostředkem prevence je údrţba výrobních i pomocných zařízení. 

Základem jsou plány údrţby a pravidelné prohlídky. Výhodnou strategií údrţby je 

prediktivní diagnostika aparátŧ. Např. pravidelné mazání loţisek, dodrţování souosí 

hřídelí, sledování únikŧ oleje. Instalací čidel k měření vibrací, teploty či tlaku na 

klíčová místa se dá předejít neplánované odstávce systému.  

 

- Pravidelná kontrola. Provádění pravidelné kontroly a údrţby elektrických obvodŧ a 

veškerého elektrického zařízení a vybavení a vedení podrobných záznamŧ o všech 

kontrolách a pracích, které z nich plynou, zabrání častým poţárŧm vznikajícím 

přerušením izolace ţivých částí, zkratem, nedokonalými kontakty, apod. 

 

Riziko výbuchu 

Výbuchy jsou události s rychlým prŧběhem, krátkou dobou trvání, ale značným 

destruktivním účinkem. Dochází k nim při splnění základních podmínek – vznik výbušné 

směsi plynŧ nebo par hořlavých kapalin se vzduchem a její následná iniciace. Výbuchy často 

zpŧsobují tzv. domino efekt na dalších zařízeních vyvoláváním poţáru.  

Protivýbuchová prevence zahrnuje opatření zabraňující vytváření výbušných směsí 

hořlavých plynŧ, par hořlavých kapalin, mlh, hořlavých prachŧ a jejich směsí (hybridních 

směsí), dále opatření, která zmenší moţnost iniciace těchto výbušných směsí omezením 

moţných a známých iniciačních zdrojŧ, nebo opatření, která zmenší účinky případného 

výbuchu na nejmenší moţnou míru a která zabrání šíření výbuchu výrobními cestami. V těch 

případech, kdy nelze spolehlivě vyloučit podmínky vzniku výbuchu, je nutno pouţít 

konstrukční protivýbuchovou ochranu. Ta zahrnuje konstrukční opatření, jeţ omezí účinky 

výbuchu na únosnou míru. Tuto konstrukční protivýbuchovou ochranu, je-li správně 

navrţena, je moţno povaţovat za stejně bezpečnou, jako aktivní protivýbuchovou ochranu. 
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Volba opatření pro redukci rizika výbuchu a pro sníţení jejich účinkŧ je odlišná, 

případ od případu. Pro kaţdou technologii s výskytem hořlavých a výbušných plynŧ, je 

potřeba provést detailní analýzu rizik, která odhalí slabá místa a navrhne konkrétní opatření. 

Vhodné metody pro analýzu a hodnocení rizik prŧmyslových podnikŧ nakládajících 

s nebezpečnými látkami jsou např. HAZOP, ETA, FTA, Purple book. 

Jednou z podmínek bezpečného provozu je instalace monitorovacích zařízení pro 

sledování provozních podmínek (např. teplota, tlak, prŧtok, koncentrace) ve spojení s 

regulačními či pojistnými zařízeními. Všechna zařízení musí být zabezpečena pro práci ve 

výbušném prostředí a není moţné zapomínat na zábranu proti elektrostatickému výboji. 

V prostorech s nebezpečím vzniku výbušné koncentrace je nutné zajistit dostatečnou výměnu 

vzduchu s moţností havarijního větrání.  

 

Toxický únik 

Riziko úniku chemické škodliviny existuje od okamţiku, kdy se látka ve výrobním a 

pracovním procesu vyskytuje. Aby nenastala kontaminace ovzduší pracovišť případnou 

škodlivinou vŧbec, nebo pouze v koncentracích tolerovaných hygienickými předpisy, je třeba 

vzít v úvahu všechna opatření, která mohou zabránit jejímu úniku do pracovního ovzduší, 

anebo, je-li jiţ v ovzduší přítomna, udrţet jeji koncentraci na ţádoucí výši. Seznam nejčastěji 

pouţívaných opatření je uveden níţe: 

 

- vyloučení látky z uţívání a její nahrazení látkou méně nebezpečnou (např. vodou 

ředitelné barvy), 

- úprava (změna) technologie, 

- hermetizace zařízení, zakrytí zdrojŧ škodlivin, jejich oddělení do uzavřených 

prostorŧ, 

- automatizace, dálkové ovládání procesŧ, tzn. oddělení pracovníkŧ od škodlivin, 

- celkové a havarijní větrání, 

- dŧsledná údrţba zařízení, 

- zaškolení a seznámení obsluhy zařízení, 

- dodrţování stanovených technologických postupŧ, 

- zpracování provozních bezpečnostních pokynŧ, 

- pravidelná kontrola koncentrací škodlivin v ovzduší, monitoring, 

- vhodný výběr zaměstnancŧ (zdravotní zpŧsobilost), 

- střídání zaměstnancŧ, 
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- pravidelné lékařské preventivní prohlídky zaměstnancŧ, 

- bezpečnostní přestávky pro odloţení OOPP, 

- poskytování potřebných OOPP, 

- vybavení zaměstnancŧ zdravotnickými prostředky. 

 

3. Vnější ohroţení objektu 

Vloupání, krádeţ 

- redukovat nebo odstranit křoví (potenciální přístřeší pro vandaly), 

- instalovat vnější bezpečnostní osvětlení nebo přezkoumat, zda je ve vyhovujícím 

stavu, je-li uţ instalováno, 

- zavést a udrţovat nepřetrţitý dialog a výměnu informací s uţivateli a vlastníky 

okolních budov a zajistěte jejich účast a spolupráci při zabezpečování opatření. Je-li 

to moţné, vyměnit si kopie zpracovaných bezpečnostních, popřípadě krizových 

plánŧ. 

- prověřit kontrolu vydávání a vracení klíčŧ, 

- zajistit řádný systém kontroly všech osob vstupujících a opouštějících budovu, 

- stanovit a přísně sledovat postupy zavírání a zamykání budovy na konci pracovního 

dne, 

- zajistit 24 hodin denně přítomnost bezpečnostní sluţby, která pravidelně hlídkuje po 

celém objektu, místo toho, aby pouze seděla v kanceláři či ve vrátnici, 

- přijmout zvláštní bezpečnostní opatření pro osoby, jeţ nepatří k personálu, jako např. 

zaměstnance stavebních firem, kteří pracují v budově. Zajistit, aby v kterékoliv době 

měli přesný přehled o lokalitě, ve které pŧsobí, a o jakémkoliv nebezpečném zařízení, 

se kterým mohou manipulovat, 

- instalovat poplašné zařízení reagující na vstup nepovolaných osob, 

- vést záznamy o všech bezpečnostních incidentech tak, aby mohly být identifikovány 

určité modely a doporučeny zlepšení. 

 

Ohroţení dopravními prostředky 

- vybudovat bariéry, propusti a podobné stavby k odvrácení vlivu vozidel a dopravních 

prostředkŧ na statiku budovy.  
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Dodávky 

- zajistit, aby příslušné městské úřady, obchodní a prŧmyslové organizace, které jsou 

odpovědné za dodávku vody a elektřiny, budování řádŧ odpadních vod a 

odvodňovacích zařízení, udrţování veřejných komunikací atd., tyto objekty 

pravidelně kontrolovaly. 

 

Subdodávky 

Výběr dodavatele patří k nelehkým rozhodnutím vedení firmy. Mělo by se zváţit 

všechny činitele, geografickou polohu, cenu, kvalitu výrobku apod. Všechny podmínky 

dohodnuté s dodavatelem jsou velmi dŧleţité, protoţe představují pro odběratele náklady a 

zároveň rŧzné druhy rizik. Pokud chce odběratel těmto rizikŧm předejít, musí identifikovat a 

vybrat si své dodavatele správně a zároveň dohodnout co nejlepší podmínky obchodu.  

 

Při výběru dodavatele mohou rozhodovat následující činitelé. 

- Spolehlivost. Dodavatel, pro kterého se firma rozhodne, by měl být schopný a 

ochotný dodat nejen poţadované mnoţství a kvalitu, ale také plnit svoje dodávky 

v poţadovaných termínech. Mnohdy je výhodnější volit spolehlivého dodavatele 

s vyššími cenami neţ levného a méně spolehlivého. Riziko nespolehlivosti se dá 

kompenzovat většími zásobami. 

 

- Poskytované sluţby. Jedná se o tzv. platební podmínky, dodací podmínky, úvěrové 

moţnosti, zabezpečení servisu a náhradních dílŧ. 

 

- Umístění. Jde hlavně o vzdálenost dodavatele od firmy a dopravní přístup. Místní 

dodavatelé přinášejí přímé ekonomické výhody (niţší dopravné) a nepřímé výhody 

(moţnost osobní komunikace a dohody). 

 

Škůdci 

Škŧdci jsou nevítanými prŧvodci člověka. Postupně se přizpŧsobovali ţivotu v jeho 

blízkosti a naučili se vyuţívat skladované produkty, stavební a dekorační materiály jako svoji 

potravu či vhodné prostředí. Některé druhy mohou, kromě škod na zásobách, zpŧsobovat 

alergie, přenášet pŧvodce závaţných onemocnění člověka či zvířat. Výskyt škŧdcŧ je nutno 

nějakým zpŧsobem eliminovat, k tomu slouţí metody označované jako DDD – dezinfekce, 
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dezinsekce a deratizace, tj. odstranění pŧvodcŧ chorob, likvidace neţádoucího hmyzu a 

členovcŧ, hlodavcŧ, příp. jiných obratlovcŧ povaţovaných za škŧdce. 

Vzhledem k mnoţství jednotlivých druhŧ škŧdcŧ musí být ochrana zaměřena zejména 

na prevenci. Dŧraz je kladen na výběr zpŧsobŧ a prostředkŧ, kterými bude všem druhŧm 

škŧdcŧ bráněno v zasídlení, rozmnoţování a dalšímu šíření. 

Upřednostňováno je sledování výskytu škŧdcŧ a následně pouţití mechanické ochrany 

(pasti), nástrah a jiných šetrných, ale účinných ochranných zásahŧ. Dŧleţitým opatřením je 

také dodrţování čistoty prostředí. Snahou je omezení pouţívání chemických prostředkŧ k 

likvidaci škŧdcŧ, zejména z dŧvodu ochrany prostředí a také z hlediska zabránění vzniku 

odolnosti (rezistence) škŧdcŧ vŧči nim. 

 

4. Riziko poškození ţivotního prostředí 

V členských státech EU i OECD byla přijata celá soustava právních předpisŧ, které 

umoţňují přechod na integrovaný systém zaměřený na prevenci znečištění ţivotního 

prostředí. Základní směrnicí pro zavedení integrovaného systému prevence znečištění v EU je 

Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996, o integrované prevenci a omezování znečištění 

– IPPC (Integrated Pollution Prevetion and Control). Stanoví poţadavky, které mají členské 

státy přijmout pro to, aby se zamezilo znečišťování ovzduší, vody a pŧdy, případně aby se 

toto znečištění co nejvíce omezilo. 

Technická úroveň zařízení, zejména z pohledu dosahované výše emisí a mnoţství 

odpadŧ, materiálové a energetické náročnosti, zpŧsobu a nástrojích environmentálního řízení 

se porovnává s nejlepšími dostupnými technikami – BAT (Best Available Techniques). Ty 

jsou začleněny do evropských referenčních dokumentŧ BREF (Reference Document on Best 

Available Techniques), pro dané obory zpracovávané a vydávané odbornými institucemi 

Evropské komise se zastoupením všech členských státŧ. 

Dosaţení nejlepších dostupných technik při provozu velkých prŧmyslových a 

zemědělských zařízení představuje jeden z nejvýznamnějších nástrojŧ v ochraně ţivotního 

prostředí jako celku a je nejdŧleţitější součástí procesu integrované prevence a omezování 

znečištění (IPPC). 

Nejlepší dostupné techniky představují nejpokročilejší stupeň vývoje pouţitých 

technologií a zpŧsobu jejich provozování, které mohou být zavedeny v příslušném odvětví za 

ekonomicky a technicky přijatelných podmínek a to při dosaţení nejúčinnější ochrany 

ţivotního prostředí jako celku.  
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Jednotlivá opatření proti vzniku škod na ţivotním prostředí lze vyhledat 

v dokumentech BREF, které jsou tříděny dle prŧmyslových odvětví. Přístup k těmto opatření 

je na internetových stránkách informačního portálu IPPC v sekci „Referenční dokumenty“ 

[28]. Hlediska výběru nejlepších dostupných technik jsou následující: 

- pouţití nízkoodpadové technologie, 

- pouţití látek méně nebezpečných, 

- podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se pouţívají v 

technologickém procesu, případně zhodnocování a recyklace odpadu, 

- srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které jiţ byly úspěšně vyzkoušeny 

v prŧmyslovém měřítku, 

- technický pokrok a změny vědeckých poznatkŧ a jejich interpretaci, 

- charakter, účinky a mnoţství příslušných emisí, 

- datum uvedení nových nebo existujících zařízení do provozu,  

- doba potřebná k zavedení nejlepší dostupné techniky, 

- spotřeba a druh surovin (včetně vody) pouţívaných v technologickém procesu a jejich 

energetická účinnost, 

- poţadavek prevence nebo omezení celkových odpadŧ emisí na ţivotní prostředí a 

rizik s nimi spojených na minimum, 

- poţadavek prevence havárií a minimalizace jejich následkŧ pro ţivotní prostředí, 

- informace o stavu a vývoji nejlepších dostupných technik a jejich monitorování 

zveřejňované Evropskou komisí nebo mezinárodními organizacemi. 

 

5. Ostatní 

Pandemie, epidemie 

Biologická rizika je nutno řešit globálně a ve spolupráci rŧzných oborŧ BOZP, 

veřejného zdraví, zdraví zvířat, ochrany ţivotního prostředí a bezpečnosti potravin. Dvě 

z nejvíce zdŧrazňovaných biologických rizik jsou celosvětová epidemie a organismy odolné 

vŧči léčivým přípravkŧm. 

V nových odvětvích, jako je například nakládání s odpady, kde pracovníci přicházejí 

do styku s rŧznými vzduchem šířenými mikroorganismy a organickými sloučeninami, se 

objevují nové a sloţité expozice. Na pracovištích uvnitř budov se kvŧli nedostatečně 

udrţovanému klimatizačnímu systému mohou šířit plísně a zpŧsobovat astma a alergie.  
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Práce, které prokazatelně nejsou spojeny s vědomým záměrem zacházet s 

biologickými činiteli, ale moţnou expozici těmto činitelŧm nelze vyloučit, se vyskytují při 

činnostech spojených s prací: 

- v zařízeních na výrobu potravin,  

- v zemědělství,  

- při nichţ dochází ke kontaktu se zvířaty nebo produkty zvířecího pŧvodu,  

- ve zdravotnictví včetně prosektur,  

- v klinických, veterinárních a diagnostických laboratořích, s výjimkou diagnostických 

mikrobiologických laboratoří, neboť práce zde vykonávané náleţí svým charakterem 

mezi činnosti s vědomým záměrem pracovat s biologickými činiteli skupiny 2 aţ 4,  

- v zařízeních na odstraňování odpadu,  

- v zařízeních na čištění odpadních vod.  

 

Při všech činnostech, které jsou spojeny s moţností ohroţení zdraví zaměstnancŧ 

biologickými činiteli, musejí opatření k ochraně zdraví zaměstnancŧ zahrnovat:  

- zákaz jídla, pití a kouření v pracovních prostorech, kde je nebezpečí kontaminace 

biologickými činiteli, a zákaz vstupu v osobních ochranných pracovních prostředcích 

mimo vymezená pracoviště,  

- zajištění sanitárních zařízení odpovídajících povaze provozu,  

- poskytování ochranných oděvŧ a jiných osobních ochranných pracovních prostředkŧ 

zaměstnancŧm,  

- ukládání osobních ochranných pracovních prostředkŧ na místě k tomu určeném, jakoţ 

i jejich kontrolu, čištění a dezinfekci, pokud moţno před kaţdým pouţitím, avšak 

vţdy po pouţití; opravu vadných osobních ochranných pracovních prostředkŧ nebo 

jejich výměnu před dalším pouţitím,  

- vypracování postupŧ pro bezpečné odebírání, manipulaci a zpracování vzorkŧ 

materiálŧ lidského nebo ţivočišného pŧvodu,  

- odstraňování pracovních oděvŧ a osobních ochranných pracovních prostředkŧ, které 

mohou být kontaminovány biologickými činiteli v prostoru pracoviště; předtím, neţ 

se přikročí k jejich dekontaminaci nebo vyčištění, popřípadě k jejich zničení, se uloţí 

odděleně od ostatního šatstva,  

- vybavení pracoviště písemnou instrukcí obsahující minimálně postup při závaţné 

havárii nebo nehodě při manipulaci s biologickými činiteli a vţdy, jde-li o práce nebo 

jakékoliv manipulace s biologickými činiteli skupiny 4,  
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- očkování, pokud je účelné, zvláště těch zaměstnancŧ, kteří nejsou imunní vŧči 

biologickým činitelŧm, jimţ jsou nebo mohou být vystaveni,  

- informování zaměstnancŧ nebo jejich zástupcŧ o kaţdé havárii nebo nehodě při 

manipulaci.  

 

Další speciální opatření je nutno dodrţovat ve všech zdravotnických a veterinárních 

zařízeních a také při prŧmyslových procesech, v laboratořích a v prostorách pro chov 

laboratorních zvířat.  

 

Zaměstnanecké nepokoje, demonstrace, panika 

Vlivem nespokojenosti zaměstnancŧ a nedostatečných interpersonálních vztahŧ 

zaměstnancŧ vŧči nadřízeným mohou vznikat rŧzné nepokoje, demonstrace či stávky. Špatné 

mezilidské vztahy, špatná komunikace má za následek odvedení pozornosti od plnění úkolŧ 

jiným směrem, dále podráţděnost, přecitlivělost, pocit nepohody, napětí, nespokojenost a 

výskyt zvýšené nemocnosti a úrazovosti. Hlavní příčiny nespokojenosti zaměstnancŧ jsou 

závislé na následujících aspektech: 

- nejistota zaměstnání, 

- nezajímavost práce, 

- délka pracovní doby (přesčasy), 

- nevhodná organizace pracovní doby, 

- negativní vztahy s přímým nadřízeným, 

- nedostatečná informovanost o hospodaření podniku, 

- nevhodné pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk, apod.), 

- velká pracovní zátěţ, 

- nemoţnost povýšení, 

- nízké platové hodnocení, 

- neposkytování zaměstnaneckých výhod. 

 

Odběratelská rizika 

K výběru skupiny odběratelŧ by měla daná společnost přistupovat jako ke 

strategickému rozhodnutí zásadní dŧleţitosti. Společnost mŧţe vylepšit své strategické 

postavení tím, ţe najde odběratele, kteří mají co nejmenší moţnost zpětně ji negativně 

ovlivňovat. Riziko ztráty odběratele či sníţení poptávky je závislé na následujících 

vlastnostech. 
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- Rŧstový potenciál odběratele. Čím bude vyšší rŧstový potenciál, tím bude narŧstat 

pravděpodobnost zvýšení poptávky po produktu firmy. Rŧstový potenciál je určován 

např. mírou rŧstu odvětví, demografickými ukazateli (spotřebitelská úroveň příjmŧ, 

věk, vzdělání), objemem nákupŧ, které segment nakoupí. 

 

- Malý přirozený vliv na dodavatele. Nízkým vlivem se odběratelé projevují, pokud: 

 nakupují v malém mnoţství, 

 postrádají kvalifikované alternativní zdroje (jedinečné vlastnosti produktu), 

 se potýkají s vysokými náklady na změnu odběratelŧ (investice do 

přeškolení), 

 se potýkají s vysokými náklady na nákup, transakce či jednání (odběratelé 

izolovaných zeměpisných oblastí). 

 

- Příliš vysoké náklady na servis.  

 

Rizika informačních technologií 

Zabezpečování, ochranu informací je nutno chápat ve dvou základních rovinách: 

1. ochrana před poškozením, ztrátou v dŧsledku selhání techniky či lidského činitele, 

které nemělo ve svém chování úmysl data zcizit, poškodit, či jinak znehodnotit. 

2. Ochrana před zcizením zevnitř či zvenčí, jednání s cílem úmyslně poškodit 

informační techniku a pouţívaný software, znehodnotit či zaměnit informace 

uloţené, zpracované či nově přicházející. 

 

Základem pro funkční ochranu vlastních informací je vţdy systém, v rámci kterého 

jsou prováděny veškeré operace ve spojení se získáváním, kontrolou, zpracováním, uţitím, 

aktualizací, ukládáním a skartací dat.  

- Šifrování dat. Zabezpečení šifrováním se provádí nejen z dŧvodu utajení, ale 

především jako ochrana proti pozměňování zpráv (napadení systému např. hackerem).  

 

- Ochrana proti vlastním zaměstnancŧm. Pokud má do databáze právo zapisovat více 

osob, nejčastějším řešením je, ţe kromě pravidelného zálohování (např. DVD-ROM, 

externí pevné disky) se také prŧběţně u kaţdé změny zaznamenává, kdo ji provedl 
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(auditing). Pro případ odhalení cizího hesla je moţné pracovníkovi pravidelně 

odesílat pro kontrolu seznam zásahŧ, které nad databází vykonal.  

 

- Zabezpečení veřejných databází. Jakékoli propojení na internetové sítě mŧţe být 

vnímáno jako nebezpečné. V tomto případě lze například vést dvě databáze, 

výkonnou a prezenční, do které se výkonná pravidelně přenáší (například v noci, 

obnovením ze zálohy). Dochází tím ke zpoţdění, ale napadení z vnějšku se tím 

prakticky vylučuje. 

 

Manaţerská rizika 

Současný stav respektování rizika a jeho integrace do manaţerských rozhodnutí je 

značně neuspokojivý. Příčinou je především neznalost nástrojŧ a postupŧ managementu 

rizika, a dále určité manaţerské iluze. Projev těchto manaţerských iluzí je nastíněn 

v následujících odstavcích. [20] 

 

- Velká dŧvěra v prognózy. Velká dŧvěra v prognózy významných faktorŧ 

ovlivňujících hospodářské výsledky firmy (vývoj poptávky, prodejních a nákupních 

cen, úrokových sazeb aj.) bývá častým projevem manaţerských iluzí. Na těchto 

prognózách je zaloţen určitý předpoklad vývoje významných faktorŧ 

podnikatelského okolí (scénář), který firemní manaţeři pokládají za 

nejpravděpodobnější, a ten pak slouţí jako základ pro rozhodování, zahrnující i 

klíčová rozhodnutí investičního charakteru. Pokud se neověří dopady zásadních 

manaţerských rozhodnutí při jiných moţných variantách vývoje faktorŧ 

podnikatelského okolí (tzn. nepracuje se s více scénáři), mŧţe to vést v případě 

nepříznivého vývoje rizikových faktorŧ k ohroţení finanční stability firmy.  

 

- Neoprávněný optimismus. Manaţeři často věří, ţe při realizaci investičních projektŧ 

mohou vzniknout pouze menší a krátkodobé problémy. Nepřipouštějí si moţnost 

vzniku váţných obtíţí, které by mohly výrazně ohrozit úspěch těchto projektŧ. 

 

- Přeceňování osobního vlivu. Mnozí z manaţerŧ mají sklon k přeceňování osobního 

vlivu na úspěšnost nových projektŧ, a to i v případě značně nepříznivého vývoje 

rizikových faktorŧ vedoucích ke vzniku závaţných problémŧ. Vynaloţením 

dostatečného úsilí mohou tyto problémy zvládnout a zabezpečit úspěšnost projektŧ.  
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6 Závěr 

I kdyţ existuje velké mnoţství metodik identifikace nebezpečí, analýzy a hodnocení 

rizik, vhodná komplexní metodika pro účely pojišťovacích společností i pro hodnocení 

rizikovosti podniku není dostupná. Výhodou této metodiky je, ţe zahrnuje zdroje rizika 

společností, sídlících ve vnitrozemí i u pobřeţí, nezávisle na velikosti a lokalizaci.  

Podstatou nové metodiky je selekce nebezpečí, kterým mŧţe být společnost 

vystavena a dle předdefinovaných stupňŧ ohroţení společnosti se určí velikost expozice 

danému nebezpečí. Výsledkem celého postupu je stanovení rizikovosti pěti skupin nebezpečí 

- přírodní, antropogenní, vnější vlivy, vliv na ţivotní prostředí a ostatní nebezpečí - v rozmezí 

od 1 do 5, tedy od velmi nízkého nebezpečí po katastrofické. Mimo velikosti expozice zdrojŧ 

rizik se posuzují také dodatky o okolnostech jejich pŧsobení, které mohou být kladné nebo 

záporné, a také o moţnosti pojištění daného rizika. Výstup metodiky je tedy ve velmi 

jednoduché a stručné formě, coţ se uplatní při prezentaci managementu firmy či jiným 

společnostem. Management má také moţnost výběru opatření ke zmírnění rizikovosti 

kritických skupin nebezpečí. Tato opatření je ovšem nutno chápat pouze jako doporučení pro 

společnost, není vhodné se jimi řídit doslovně.  

Hodnotící kritéria vznikla na základě diskuze s odborníky z oboru pojišťovnictví a 

bezpečnostního inţenýrství.  

Pro zjednodušení práce rizikových inţenýrŧ či makléřŧ provádějících tuto analýzu, a 

také pro zvýšení přesnosti vyhodnocení metody, by bylo vhodné navrhnout seznam 

kontrolních otázek, tzv. check list. Seznam otázek by měl být zaloţen na datech z metodiky, 

který bude převeden do formy tázacích vět a bude doplněn o otázky, týkajících se faktorŧ 

pracovních rizik, ergonomických zásad, čistotě a uspořádání pracoviště, prŧchodností 

komunikacemi, aj. Pro navýšení spolehlivosti metody by bylo taktéţ vhodné hodnotit 

„malusy“ (přiráţky) a bonusy dle vlivu na daný zdroj rizika, a ne podle počtu těchto faktorŧ, 

který se ve výsledném hodnocení skupin zdrojŧ rizik informativně zobrazuje. Kaţdý faktor by 

měl předem stanovenou hodnotu. Součet těchto hodnot by mohl sníţit či zvýšit stupeň 

vystavení daného nebezpečí. Rozbor hlavních faktorŧ ovlivňujících konkrétní nebezpečí, by 

ovšem vyţadoval další studii.  

Některá kritéria identifikace nebezpečí jsou podloţena pouze legislativou ČR, a proto 

mŧţe nastat neshoda při pouţívání metodiky v jiných zemích EU. Taktéţ zavádění nové 

legislativy v oblasti chemických látek GHS (CLP) a REACH mŧţe zpŧsobit změny při 

uplatňování direktivy SEVESO II, o kterou se určitá kritéria této metodiky opírají.  
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Cílem diplomové práce bylo vytvořit metodiku předběţného hodnocení rizika 

s moţností prezentace úrovně rizikovosti provozu vrcholovému managementu hodnoceného 

podniku a zaměřit se na identifikaci nebezpečí při rizikových prohlídkách realizovaných pro 

potřeby pojišťovnictví. Cíl této diplomové práce byl dle mého názoru splněn, ovšem pro 

plnohodnotnou aplikaci metodiky „Risk Ranking“ doporučuji pokračovat ve studii této 

metodiky, která by eliminovala výše zmíněné nedostatky. 
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Příloha č. 1 – Tabulka hodnocení nebezpečí - Přírodní zdroje rizika 

 

 

Hodnocení přirážka (-) bonus (+) možnost pojištění

velmi nízké nízké střední vysoké katastrofické [1-5] [text] [text] [ano/ne]

během roku nedochází k 

abnormálním teplotním 

výkyvům a  ani  k teplotním 

extrémům

během pos ledních 5 let 

doš lo k překročení 

extrémních teplot -25 °C a  +37 

°C po dobu 1 dne; při  

překročení teplot může dojít 

k nestabi l i tě provozu výroby, 

přerušení výroby

během pos ledních 5 let 

doš lo k překročení 

extrémních teplot -25 °C a  +37 

°C pod obu 1 dne ; při  

překročení teplot může dojít 

k nestabi l i tě provozu výroby, 

pooškození zařízení nebo 

výrobku

objekt se nachází v rovinaté 

oblasti ; bez výrazné expozice 

svahovým sesuvům a  erozi

objekt se nachází v 

nestabi lních místech, kde se 

v minulosti  projevovaly 

svahové sesuvy či  eroze

objekt se nachází v 

nestabi lních místech, kde se 

ji ž projevují svahové sesuvy či  

eroze

Oblast je s tabi lní, v této 

oblasti  se neprováděly důlní 

těžební práce

Na úzermí areálu se ji ž v 

minulosti  vyskytly otřesy 

půdy nebo sedání zemin

pod areálem dochází nebo 

docházelo k těžební pracím, v 

okol í se projevuje sedání 

zemin

Objekt je vystaven povodním 

v minimální míře

Vl ivem dlouhodobých srážek 

může dojít k přerušení 

provozu společnosti

objekt se nenachází v 

bezprostřední bl ízkosti  toků 

řek, ovšem při  100 letých 

povodních by mohlo dojít k 

zatopení objektu a  jeho okol í

výskyt části  areá lu podniku v 

pásmu padesáti leté 

povodně; 

objekt se nachází pobl íž toků 

řek, přehradní nádrže, v 

pásmu 20 leté vody; kde hrozí 

vzestup hladiny moře (bouře, 

příl iv) 

záplavy

Objekt se nachází v 1. zóně 

záplavové mapy; okolní půda 

je schopna dostatečně 

absorbovat vodu (druh půdy, 

odvodňovací kanály, apod.)

Objekt se nachází v 1. zóně 

záplavové mapy; okolní půda 

není schopna dostatečně 

absorbovat vodu; sklepní 

prostory objektu mohou být 

zaplaveny

objekt se nachází ve 2. zóně 

záplavové mapě; objekt se 

nachází v úrovni  okolních 

ploch;  které nejsou schopny 

absorbovat vodu 

(parkoviš tě);  

objekt se nachází ve 3. zóně v 

záplavové mapě; objekt se 

nachází pod úrovní okolních 

zpevněných ploch, které 

nejsou schopny absorbovat 

vodu (parkoviš tě);  

objekt se nachází ve 4. zóně v 

záplavové mapě; objekt se 

nachází pod úrovní okolních 

zpevněných ploch, které 

nejsou schopny absorbovat 

vodu (parkoviš tě);  

podnik je s i tuován ve 

vnitrozemí 

podnik se nenachází v 

bezprostřední bl ízkosti  

pobřeží, je závis lý na  

subdodávkách  z pobřeží 

ohroženého vlnou tsunami  

nebo převážná větš ina  

zaměstnanců by byla  vlnou 

tsunami  s i lně otřesena 

podnik se nachází v  bl ízkosti  

mořského pobřeží

podnik se nachází v 

bezprostřední bl ízkosti  

pobřeží u otevřeného moře či  

oceánu 

objekt se nenachází v 

pásmu, kde a lespoň 10% 

maximálních rychlostí bouře 

za  pos ledních 10 let 

přesahuje s tanovený l imit  

(>142 km/h)

objekt se nachází v pásmu, 

kde a lespoň 10% 

maximálních rychlostí bouře 

za  pos ledních 10 let 

přesahuje s tanovený l imit  

(76-141 km/h)

objekt se nachází v pásmu, 

kde a lespoň 10% 

maximálních rychlostí bouře 

za  pos ledních 10 let 

přesahuje s tanovený l imit  

(142-212 km/h)

objekt se nachází v pásmu, 

kde a lespoň 10% 

maximálních rychlostí bouře 

za  pos ledních 10 let 

přesahuje s tanovený l imit  

(>212 km/h)

sněhová bouře

objekt se nenachází v 

pásmu, kde a lespoň 10% 

maximálních rychlostí bouře 

za  pos ledních 10 let 

přesahuje s tanovený l imit  

(>81 km/h), 

objekt se nachází v pásmu, 

kde a lespoň 10% 

maximálních rychlostí bouře 

za  pos ledních 10 let 

přesahuje s tanovený l imit  

(81-161 km/h), 

objekt se nachází v pásmu, 

kde a lespoň 10% 

maximálních rychlostí bouře 

za  pos ledních 10 let 

přesahuje s tanovený l imit  

(>161 km/h), 

eroze, svahové 

sesuvy

Stupeň vystavení nebezpečí

teplotní 

maxima, 

minima

Zdroje rizik

poddolování, 

sedání zemin

povodně

vlna tsunami

tropická bouře 

(cyklón, 

hurikán, tajfun, 

orkán)



 

 

Příloha č. 1 – Tabulka hodnocení nebezpečí - Přírodní zdroje rizika (pokračování) 

 

 

 

 

 

 

 

areál  se nachází v seismicky 

kl idné oblasti

v minulosti  se vyskytly 

záchvěvy o s íle do 5 s tupňů 

Richterovy šká ly, 

v minulosti  se vyskytly otřesy 

o s íle 5-6 s tupňů Richterovy 

šká ly;  v areálu se nachází 

vysoké nebo méně stabi lní 

budovy

v minulosti  se vyskytly otřesy 

o s íle 6-8 s tupňů Richterovy 

šká ly; 

v oblasti  se ji ž v minulosti  

vyskytly otřesy o s íle větš í než 

8 s tupňů Richterovy šká ly,

v okol í podniku se nenachází 

aktivní sopka

v okol í podniku se nachází 

aktivní sopka, podnik je 

ohrožen prachovou bouří

v okol í podniku se nachází 

aktivní sopka, podnik je 

ohrožen horkou lávou a  

prachovou bouří

v minulosti  se nevyskytly 

požáry přírodního původu, 

které by způsobi ly majetkové 

škody

v minulosti  se vyskytly pořáry 

přírodního původu, které se 

mohou š íři t až k podniku 

(lesy, louky); objekt je 

s i tuován v lokal i tě s  

déletrvajícím období sucha a  

extrémních teplot

podnik se nacház v oblasti , 

kde často vznika jí požáry z 

důvodu vysokých teplot, 

sucha a  úderů blesku; jsou 

zde podmínky pro š íření 

požáru k podniku (lesy 

louky); objekt je s i tuován v 

lokal i tě s  déletrvajícím 

období sucha a  extrémních 

teplot

celý technologický systém se 

nachází uvnitř budovy

technologie a  ochranné a  

ji s tící prvky nebo prvky, které 

by v případě s i lného mrazu a  

vysoké vrstvy sněhu přesta ly 

plnit svou funkci , se 

nacházejí na  krytém 

venkovním prostředí 

(přís třešek)

technologie a  ochranné a  

ji s tící prvky nebo prvky, které 

by v případě s i lného mrazu a  

vysoké vrstvy sněhu přesta ly 

plnit svou funkci , se 

nacházejí na  nekrytém 

venkovním prostředí

technologická  zařízení 

nejsou vystavena kyselým 

dešťům (zastřešení, apod.)

technologická  zařízení jsou 

částečně chráněna proti  

korozi  a  nachází se na  

nekrytém venkovním 

prostranství

technologická  zařízení nejsou 

chráněna proti  korozi (nátěr, 

kryt, i zolace), ji ž nyní jsou 

značně zrezivělá  a  nachází se 

na  nekrytém venkovním 

prostranství

kyselé deště

zemětřesení

sopečná 

činnost

požár 

přírodního 

původu (úder 

bleskem)

sněhová 

kalamita



 

 

Příloha č. 2 – Tabulka hodnocení nebezpečí - Antropogenní zdroje rizika 

 

 

 

 

 

Hodnocení přirážka (-) bonus (+) možnost pojištění

velmi nízké nízké střední vysoké katastrofické [1-5] [text] [text] [ano/ne]

sklady

Hořlavé látky (HL)jsou 

umístěné pouze ve 

venkovních prostorách, uvnitř 

objektu se nepoužíva jí

sklady nebo zásobníky HL na 

venkovních prostorách ve 

velkém množství, uvnitř 

budovy se nachází sklady s  

hořlavinami.

nedostačující, nefunkční 

nebo chybějící nucené 

odvětrávání skladovacích 

místností uvnitř objektu, 

nesystematické skladování 

HL, 

nesyystematické a  

nepřehledné uskladňování 

hořlavin, přeprava a  

přečerpávání uvnitř objektu, 

práce za  vysokých teplot,  

špatný přís tup požárních 

vozidel  a  prostředků

skladovací kapacity jsou 

překročené, , nádoby s  

hořlavinami  jsou oodkládány 

uvnitř výrobních prostor nebo 

na dopravních komunikacích 

mezi  sklady a  výrobními  

prostory, přeprava a  

přečerpávání uvnitř objektu, 

nefunkční odvětrávání, práce 

za  vysokých teplot, špatný 

přís tup požárních vozidel  a  

prostředků

výroba
bez použití HL*, objekt je 

za ji š těn EPS

manipulace s  HL*, objekt je 

za jiš těn EPS, dostatečné 

množství has ících přís trojů

manipulace s  HL*, objekt 

není za ji š těn EPS, 

nedostatečné množství 

has ících přís trojů a  jiných 

ochranných zařízení

manipulace s  HL*, provoz 

petrochemického 

průmylového podniku, špatný 

s tav ochranných zařízení, 

koroze, práce za  vysokých 

teplot a  tlaku

v objektu se nevyskytují 

hořlavé látky, výbušné plyny 

ani  plyny pod tlakem*

v objektu se vyskytují  plyny 

pod tlakem*, které nemohou 

samotné vytvářet výbušné 

koncentrace, ovšem při  

požáru a  nás ledném nárustu 

tlaku mohou explodovat 

prostory nebo zařízení, kde 

může vzniknout výbušná 

koncentrace; 

v prostorách, kde se 

manipuluje s  velkým 

množství plynů pod tlakem 

nebo s  výbušnymi  látkami; v 

minulosti  ji ž doš lo k výbuchu;

v objektu se manipuluje s  

velkým množstvím hořlavých 

látek anebo zkapalněných 

uhlovodíkových plynů nebo 

výbušných látek; nejsou 

používány zařízení aktivní či  

pas ivní protivýbuchové 

ochrany ; během 10 let doš lo 

k výbuchu

podnik nepoužívá  NL, které 

mohou způsobit ohrožení 

osob anebo používá  NL, 

které po smísení s  jinou 

chemickou látkou může 

způsobit ohrožení osob v 

areálu

při  úniku NL mohou být 

ohroženi  pouze osoby uvnitř 

areálu

při  úniku NL mohou být 

ohroženi  i  obyvatelé za  

hranicí podniku

Stupeň vystavení nebezpečíZdroje rizik

požár

výbuch

toxický únik



 

 

Příloha č. 3 – Tabulka hodnocení nebezpečí - Vnější zdroje rizika  

 

 

 

 

 

Hodnocení přirážka (-) bonus (+) možnost pojištění

velmi nízké nízké střední vysoké katastrofické [1-5] [text] [text] [ano/ne]

nepřímé ovl ivnění expozice zplodinami  hoření

Přímé ohrožení plameny, 

tepelným zářením a  

zplodinami  z okolních 

objektů

nepřímé ovl ivnění expozice léta jícími  předměty
expozice tlakovou vlnou a  

léta jícími  předměty

expozice tlakovou, tepelnou 

vlnou a  léta jícími  předměty

v bl ízkém okol í se 

nevyskytuje objekt, který 

nakládá s  TL.

v bl ízkém okol í se vyskytuje 

objekt, který používá  nebo 

skladuje TL, které mohou 

způsobit znepříjemnění 

výkonu práce osob v areálu 

podniku (zápach)

v bl ízkém okol í se vyskytuje 

objekt, který používá  nebo 

skladuje TL, které mohou 

způsobit neschopnost výkonu 

práce osob v areálu podniku

v bl ízkém okol í se vyskytuje 

objekt, který používá  nebo 

skladuje TL, které mohou 

způsobit vážné ohrožení 

zdraví osob v areálu podniku

objekt neobsahuje cenné 

ani  snadno přenos itelné 

zboží; objekt je za ji š těn 

mechanicky i  elektronicky 

nebo bezpečnostní s lužbou

objekt obsahuje cenné a  

snadno přenos itelné zboží 

ovšem je za ji š těn mechanicky 

i  elektronicky nebo 

bezpečnostní s lužbou

objekt obsahuje snadno 

přenos itelné zboží; objekt je 

oplocen nebo jinak 

mechanicky zabezpečen

objekt obsahuje cenné a  

snadno přenos itelné zboží, 

peníze v hotovosti ;v 

souvis lostí s  odcizením věci  

může dojít k závažné havári i ; 

objekt je pouze mechanicky 

zabezpečen proti  vloupání

objekt obsahuje cenné a  

snadno přenos itelné zboží, 

peníze v hotovosti ;v 

souvis lostí s  odcizením věci  

může dojít k závažné havári i ; 

Objekt není mechanicky ani  

elektronicky za ji š těn

v minulosti  nedoš lo k 

teroris tickému útoku, objekt 

nespadá do seznamu 

objektů kri tické 

infrastruktury

v minulosti  nedoš lo k 

teroris tickému útoku ani  

sabotáži  v okol í; v objektu se 

shromážďuje v řáeu s tovek 

osob, přičemž by mohlo dojít 

k ohrožení obyvatels tva  ve 

větš ím měřítku (biologické, 

toxické, výbušné, jaderné a j.) 

(objekty kri tické 

infrastruktury)

v minulosti  ji ž doš lo nebo 

mělo dojít k teroris tickému 

útoku nebo sabotáži  v okol í; 

v objektu se shromážďuje v 

řádu tís íců osob, při  čemž by 

mohlo dojít k ohrožení 

obyvatels tva  ve větš ím 

měřítku (biologické, toxické, 

výbušné, jaderné, a j.) 

(Objekty kri tické 

infrastruktury)

Stupeň vystavení nebezpečíZdroje rizik

vloupání, krádež

teroristický útok, válečný 

stav, sabotáž

toxický plyn

výbuch

požár z okolního objektu



 

 

Příloha č. 3 – Tabulka hodnocení nebezpečí - Vnější zdroje rizika (pokračování) 

 

 

 

 

 

 

 

pád letadla bez expozice
nad objektem občas  

prolétávají letadla

objekt se nachází bobl íž 

menš ího letiš tě, a le ne na 

trase přeletu 

obekt se nachází v bl ízkosti  

menš ího letiš tě na  trase 

přeletu

objekt se nachází v bl ízkosti  

velkého letiš tě, letové dráhy 

se nachází nad objektem

železnice
objekt nemá zřízenou 

železniční přepravu

přeprava po železnici  se 

využívá  pouze výjimečně 

(sekundární druh přepravy)

přeprava velkého množství 

materiá lu po železnici , 

intenzivní přeprava

silnice
objekt se nachází v méně 

frekventovaných ul icích

intenzivní doprava v těsné 

bl ízkosti  objektu, 

frekventovaný import a  

export, komunikace v areálu 

se nekříží s  veřejnými  

komunikacemi

intenzivní doprava v těsné 

bl ízkosti  objektu, 

frekventovaný import a  

export, dráhy komunikací v 

areálu se kříží s  veřejnými  

komunikacemi

povodí
k přepravě se lodní doprava 

nevyužívá
občasná lodní přeprava intenzivní lodní přeprava

v minulosti  nedoš lo ke 

s távkám a  jiným nepokojům

ke stávkám v pos ledních 

letech nedoš lo, ovšem 

zaměstnanci  nejsou 

spokojeni  s  pracovními  

podmínkami  a  mzdou

v minulost ji ž nasta lo 

vzbouření jak zaměstnanců, 

tak veřejnosti  kvůl i  

pracovním podmínkám, ŽP

Dodávky surovin od více 

dodavatelů, vlastní 

velkokapacitní sklady

Dodávky pouze od jednoho 

dodavatele, ovšem podnik 

má velkokapacitní sklady

management má za jiš těné 

dodávky surovin pouze u 

jednoho zdroje, 

el. energie přerušení výroby
přerušení výroby, poškození 

výrobku

přerušení výroby, poškození 

výrobku a  zařízení

plynu přerušení výroby
přerušení výroby, poškození 

výrobku

přerušení výroby, poškození 

výrobku a  zařízení

vody přerušení výroby
přerušení výroby, poškození 

výrobku

přerušení výroby, poškození 

výrobku a  zařízení

v minulosti  ještě k zamoření 

škůdci  nedoš lo

v minulosti  se ji ž vyskytlo 

zamoření škůdci  v okol í

v minulosti  se ji ž vyskytlo 

zamoření škůdci  v areálu 

podniku
zamoření škůdci

stávky, nepokoje

ohrožení 

dopravními 

prostředky 

(náraz)

dodávky

dodávky surovin



 

 

Příloha č. 4 – Tabulka hodnocení nebezpečí - Ohroţení ţivotního prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení přirážka (-) bonus (+) možnost pojištění

velmi nízké nízké střední vysoké katastrofické [1-5] [text] [text] [ano/ne]

v bl ízkém okol í podniku 

(s tovky metrů) se nenachází 

žádná vodstva;

podnik se nachází v povodí 

drobných vodních toků; NL je 

zařazena do 3. - 4. kategorie 

nebezpečnosti  pro vodní 

prostředí dle GHS

podnik se nachází v povodí 

významných vodních toků či  v 

bl ízkosti  vodních útvarů 

(rybníky, jezera, vodní nádrže 

nebo mořské pobřeží); NL je 

zařazena do 3. - 4. kategorie 

nebezpečnosti  pro vodní 

prostředí dle GHS

v okol í se nachází vodní 

zdroje I. a  I I . pásma nebo 

vodní toky s  výskytem 

chráněných druhů (pásmo 

CHOPAV); NL je zařazena do 1. 

- 4. kategorie nebezpečnosti  

pro vodní prostředí dle GHS

v okol í se nenachází 

zemědělsky 

obhospodářovaná půda

v okol í se nachází  

zemědělsky 

obhospodářovaná půda; NL 

je  zařazena do 3. - 4. 

kategorie nebezpečnosti  pro 

vodní prostředí dle GHS

v okol í se nachází rozlehlá  

plocha zemědělsky 

obhospodářované půdy; NL je 

zařazena do 1. - 2. kategorie 

nebezpečnosti  pro vodní 

prostředí dle GHS

V okol í objektu se nevyskytují 

významné biotické s ložky 

území

v okol í objektu se nachází 

lesy, sady, vinice či  

chmelnice nebo lokal i ty s  

chovem hospodářských zvířat; 

NL je zařazena do 1. - 4. 

kategorie nebezpečnosti  pro 

vodní prostředí dle GHS

objekt se nachází v okol í 

zvláště chráněného území, 

územního systému 

ekologické s tabi l i ty, 

přírodního a  priori tního 

stanovi�tě; NL je zařazena do 

1. - 4. kategorie 

nebezpečnosti  pro vodní 

prostředí dle GHS

Stupeň vystavení nebezpečíZdroje rizik

voda

půda

biota



 

 

Příloha č. 5 – Tabulka hodnocení nebezpečí - Ostatní zdroje rizika 

 

 

 

Hodnocení přirážka (-) bonus (+) možnost pojištění

velmi nízké nízké střední vysoké katastrofické [1-5] [text] [text] [ano/ne]
zaměstnanci  nejsou 

vystaveni  osobám či  

živočichům, kteří mohou být 

potenciá lním zdrojem 

nákazy; podnik dodává 

pravidelně doplňky s travy, 

zvyšující imunitu 

zaměstnancům, obzvláště v 

době hrozby epidemi í 

zaměstnanci  jsou vystaveni  

osobám, kteří mohou být 

potenciá lním zdrojem nákazy 

(např. letiš tě, lékárny, 

nemocnice, řidiči  MHD, 

školy), podnik dodává 

pravidelně vi tamíny a  jiné 

doplňky s travy 

zaměstnancům

zaměstnanci  jsou pravidelně 

vystaveni  velkému množství 

l idí, kteří mohou být 

potenciá lním zdrojem nákazy 

(např. letiš tě, lékárny, 

nemocnice, řidiči  MHD, školy)

pracovní cyklus , tempo a  

prac. podmínky jsou úměrné 

finančním odměnám a 

spokojenosti  zaměstnanců

monotónie práce, vysoké 

tempo, bez finančních 

odměn, práce v nočních 

hodinách

zaměstnanci  jsou nuceni  

pracovat přes  čas , vysoké 

tempo, bez finančních 

odměn, nevhodné pracovní 

podmínky (hluk, prach, 

osvětlení, apod.)

poodnik má smluvní 

za ji š tění odběru větš iny 

svých produktů či  s lužeb u 

více odběratelů, taktéž je 

odběr za ji š těn přes  

internetový obchod v ČR i  

zahraničí

poodnik má smluvní za ji š tění 

odběru větš iny svých 

produktů či  s lužeb u více 

odběratelů

poodnik má smluvní za ji š tění 

odběru větš iny svých 

produktů či  s lužeb pouze u 

jednoho odběratele

podnik nepoužívá  

nanotechnologie

použití nanomateriá lů nebo 

nanotechnologi í z 

i zolovaných nanočástic; 

vyrobené množství větš í než 1 

tuna za  rok (dle REACH)

použití nanomateriá lů nebo 

nanotechnologi í z 

bioaktivních nebo 

disruptivních nanočástic; 

vyrobené množství větš í než 1 

tuna za  rok (dle REACH)

podnik nenakládá s  cennými  

a  významnými  informacemi  

pro konkurenceschopnost

podnik nakládá s  cennými  a  

významnými  informacemi  pro 

konkurenceschopnost; řídící 

systémy jsou ovládány pouze 

interně; o bezpečnost 

informačních technologi í se 

s tará  specia l i zovaná fi rma

podnik nakládá s  cennými  a  

významnými  informacemi  pro 

konkurenceschopnost; řídící 

systémy jsou ovládány pouze 

interně; zabezpečení 

informačních technologi í 

vlastními  s i lami  a  

specia l i zovaným softwarem

podnik nakládá s  cennými  a  

významnými  informacemi  pro 

konkurenceschopnost; řídící 

systémy jsou ovládány i  

externě (telekomunikace, 

bezdrátové s ítě, po veřejných 

l inkách)

Zdroje rizik Stupeň vystavení nebezpečí

odběratelská 

nespokojenost, panika, 

konflikty a demonstrace 

zaměstnanců

epidemie,pandemie 

lidí, zvířat

informační technologie

nanotechnologie 



 

 

Příloha č. 6 – Vyhodnocení rizika 

 

 

Zdroj rizika přirážka (-) bonus (+) Poznámky

Přírodní události 0 katastrofické nebezpečí 0 0

Antropogenní události 0 katastrofické nebezpečí 0 0

Vnější ohrožení objektu 0 katastrofické nebezpečí 0 0

Riziko poškození ŽP 0 katastrofické nebezpečí 0 0

Ostatní 0 katastrofické nebezpečí 0 0

stupeň ohrožení

Vyhodnocení rizika

Poznámky:


