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ABSTRAKT 

POLÁK, J., Návrh implementace managementu rizik ve společnosti PILSEN STEEL 

s.r.o., Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

metalurgie a materiálového inţenýrství, Katedra kontroly a řízení jakosti, 2011. 78 s. 

 

 

Klíčová slova:  riziko, nebezpečí, řízení rizik, risk management, risk manaţer, 

identifikace a hodnocení rizik 

 

Diplomová práce pod názvem Návrh implementace managementu rizik               

ve společnosti PILSEN STEEL s.r.o. se zabývá zaváděním systému řízení rizik                

v podnikatelském prostředí.  

V teoretické části diplomové práce jsou shromáţděny teoretické poznatky 

z dostupných zdrojů v oblasti risk managementu. Tato část se zabývá popisem 

pojmů, jako jsou nebezpečí a riziko, řízení rizik, risk management, analýza rizik, 

identifikace a hodnocení rizik či prevence rizik. Jsou zde uvedeny i praktické přístupy 

v řízení rizik ve firmách. Dále je zde uveden příklad z praxe vybrané společnosti             

pro srovnání „jak to dělají jinde“.  

Praktická část se zaměřuje na analýzu stávající situace ve společnosti PILSEN 

STEEL s.r.o. s cílem navrhnout systém risk managementu v této společnosti. Pro 

účely zavedení risk managementu ve společnosti je přílohou diplomové práce 

vypracovaná směrnice Řízení rizik. Součástí praktické části je praktické pouţití 

navrţeného systému pro vybranou činnost společnosti.  

Cílem diplomové práce, resp. navrţeného systému řízení rizik je, aby byl 

pouţitelný a uplatnitelný ve skutečné praxi společnosti PILSEN STEEL s.r.o. a tím jí 

přinesl poţadovanou přidanou hodnotu v podobě zvládnutí problematiky řízení rizik. 

 



 
 

ABSTRACT 

POLAK, J., Design of Risk Management Implementation in the PILSEN STEEL s.r.o. 

Diploma thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Metallurgy 

and Materials Engineering, the Department of Quality Management, 2011. 78 p. 

 

Keywords:  risk, hazard, risk control, risk management, risk manager, risk 

identification and assessment. 

 

Diploma thesis entitled "The Proposal for Implementation of Risk Management in 

the Company PILSEN STEEL s.r.o." deals with the implementation of risk 

management system in an entrepreneurial environment.  

In the theoretical part, theoretical knowledge of the available resources of the field 

of risk management is gathered. This part describes terms such as hazard and risk, 

risk control, risk management, risk analysis, risk identification and assessment, and 

risk precaution. Practical approaches to risk management in companies are also 

being presented. Furthermore, example of selected company practices for the 

comparison of "how they do it elsewhere" is shown.  

The practical part is aimed at the analysis of the current situation in PILSEN 

STEEL s.r.o. to design a system of risk management in this company. For the 

purposes of implementation of risk management in the company, developed Risk 

Management guideline is attached in Annex of this Diploma thesis. The practical part 

further contains practical application of the proposed system for the selected 

company activity.  

The aim of the thesis, or the proposed risk management system is to be applicable 

to and exercisable in actual practice of the company PILSEN STEEL s.r.o. and thus 

to produce desired added value in the form of managing the risk control issues. 
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Seznam zkratek 
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TS  technologické směrnice 

UT  ultrazvukový test 

ŢP  ţivotní prostředí 
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ÚVOD 

Stále se zvyšující rychlost změn ve světě podnikání a nejen v něm, stupňující se 

poţadavky zákazníků a globalizace trhů silně přispívají ke skutečnosti, ţe se řízení 

rizik dostává na jedno z předních míst mezi oblastmi managementu v pokrokově 

smýšlejících a do budoucna orientovaných firmách. Svět kolem nás není statický ani 

stabilní a kaţdou činnost provázejí rizika uţ od počátků existence lidstva. Způsob, jak 

přeţít, jak být úspěšný a jak svůj úspěch trvale udrţet, je rizika znát a zvládat je. 

Rizika však nemají vţdy jen negativní dopady, ale mohou také přinášet velký uţitek. 

Vţdyť například vsazením do loterie a působením náhody ve prospěch sázejícího, 

můţe dojít k velkému zisku a v opačném případě negativního působení náhody proti 

sázejícímu, dojde pouze k malé ztrátě. Tento případ je více méně ojedinělý, a proto 

budeme spíše chápat rizika jako moţný negativní vývoj situace, případně skutečnost, 

ţe k očekávanému kladnému vývoji nedojde. Riziko je tedy moţno vyjádřit jako 

ztrátovou funkci, která v bliţší či vzdálenější budoucnosti, větším či menším 

způsobem, ohrozí subjekt, jeho existenci, hospodářské výsledky, postavení na 

trhu, pověst apod. Největší riziko, s výjimkou mimořádných událostí, hrozí kaţdému 

subjektu, ať uţ podnikatelskému či jinému, v souvislosti se změnami. Kaţdá změna 

sebou přináší riziko, ţe poţadovaného výsledku nebude dosaţeno, případně ţe 

v důsledku provedení změny dojde ke zhoršení původního stavu. Řízením rizik se 

snaţíme reagovat na procesy změn, vyrovnávat se stávajícími i budoucími 

poţadavky trhu s cílem minimalizace ztrát a zajištění úspěšné existence. 

Systém řízení rizik je jedním z nejmladších členů skupiny systémů podnikového 

managementu a jedná se o sofistikovaný nástroj, jak rizika zvládat systematickým 

způsobem. Tento systém je vhodné zařadit po bok systémů managementu jakosti, 

environmentálního managementu, managementu bezpečnosti práce, řízení lidských 

zdrojů, řízení změn a mnohých dalších, a vytvořit tak další součást integrovaného 

systému managementu, který bude i nadále pomáhat firmám být úspěšnými. 

Tato diplomová práce si klade za úkol shromáţdit teoretické poznatky v oblasti risk 

managementu z dostupných zdrojů a stanovit tak ucelený rámec pro zpracování 

praktické části. V teoretické části bude uveden příklad z praxe vybrané společnosti 

pro srovnání „jak to dělají jinde“. Praktická část se zaměří na analýzu stávající 

situace ve společnosti PILSEN STEEL s.r.o. s cílem navrhnout systém risk 

managementu v této společnosti.  
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Součástí praktické části bude i vyřešení vybrané oblasti rizik a tedy praktické 

pouţití navrţeného systému. Aby byla tato práce úspěšná, musí být navrţený systém 

pouţitelný a uplatnitelný ve skutečné praxi společnosti PILSEN STEEL s.r.o. a musí 

jí tím přinést poţadovanou přidanou hodnotu v podobě zvládnutí řízení rizik v praxi. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 RIZIKO A NEBEZPEČÍ 

Svět, který nás obklopuje, je plný nebezpečí a nulové riziko v něm prakticky 

neexistuje.  Celý ţivot kaţdého z nás obklopují nejrůznější rizika, která se vyskytují 

při všech vykonávaných činnostech. Celý lidský rod o počátku své existence je 

vystavován rizikům a schopnost jim čelit byla vţdy základní podmínkou přeţití, ale 

zároveň i hnacím motorem rozvoje lidské společnosti. I přes to, ţe vyrovnávání se 

s riziky patří k nejstarším dovednostem lidí, je řízení bezpečnosti z pohledu systémů 

řízení jedním z nejmladších. Důvodem jsou právě permanentní zkušenosti s riziky, 

kdy bylo jejich zvládání stále přítomno ve všech činnostech včetně podnikatelských 

aktivit. Řízení rizik je tak i v současnosti velmi progresivním odvětvím, které má 

přispět k sjednocení všech systémů řízení v jeden celek.  

Definici slova RIZIKO lze postavit jako pravděpodobnost výskytu neţádoucí 

události s negativními následky. „Jde o situaci, kdy ten, kdo se rozhoduje, zná 

všechny moţné důsledky svého rozhodnutí a je schopen určit pravděpodobnost 

kaţdého tohoto rozhodnutí. Důsledky musí být vzájemně nezávislé a součet jejich 

pravděpodobnosti je za daných předpokladů roven jedné.“ [1]  

„Základními oblastmi, v nichţ hovoříme o řízení rizik, jsou především: 

 Přírodní katastrofy a havárie (technologická rizika). 

 Rizika ochrany ţivotního prostředí. 

 Finanční rizika, která mohou mít dílčí podkategorie, jako například: 

o investiční riziko (odhad spolehlivosti a ziskovosti investic), 

o pojišťovací a zajišťovací riziko (odhad rizika, ţe dojde k pojistné 

události). 

 Východiska nové právní úpravy a nové právní instituty 

 Projektová rizika. 

 Obchodní rizika, která mohou mít podkategorie, jako například: 

o marketingové riziko (vytvoření produktu, který nikdo nechce nebo 

kterému obchodní zástupci nerozumí a neví, jak ho prodat), 

o strategické riziko (vytvoření produktu, který uţ nezapadá do obchodní 

strategie podniku), 
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o riziko managementu (ztráta podpory projektu ze strany vedení, vlivem 

změny zaměření nebo změny osob), 

o rozpočtové riziko (nedodrţení rozpočtu, nedosaţení zisku). 

 Technická rizika (riziko u všech typů inţenýrských konstrukcí, včetně materiálů 

a staveb).“ [2] 

Dle obecnějšího pohledu lze rozlišovat následující druhy rizik: 

Systematické riziko – je nediverzifikovatelné riziko spojené s rizikem celého 

posuzovaného systému. 

Nesystematické riziko – je diverzifikovatelné riziko, které je spojené s jednou 

konkrétní akcí. 

Systémové riziko – je riziko kolapsu systému nebo celé oblasti. Toto riziko lze 

chápat, jako míru nestability celého systému. 

Finanční riziko – ve financích riziko představuje pravděpodobnost, ţe návratnost 

investice bude jiná neţ návratnost očekávaná.  

Přírodní riziko – extrémní přírodní procesy, přírodní katastrofy. 

Příklad definice rizika a hrozby v oblasti IT systémů: 

„A risk is the loss potential that exists as the result of threat and vulnerability pairs. 

A number of threats and an evaluation of the areas in which they are threats and a 

measure of concern that each risk exists are listed. A threat is any force or 

phenomenon that could degrade the availability, integrity or confidentiality of an 

Information Systems resource, system or network. One definition is any circumstance 

or event with the potential to cause harm to a system in the form of destruction, 

disclosure, modification of data, and/or denial of use.” [15] 

Volně přeloţeno: „Riziko je ztraceným potenciálem, který vznikl následkem hrozby 

a zranitelnosti. Mnoho hrozeb, které jsou hodnoceny a měřeny, je jiţ zaznamenáno. 

Hrozba je síla, která by mohla znehodnotit dostupnost, integritu a důvěryhodnost 

informačních systémů.“ 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Investice
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1.1 Pojem nebezpečí a zdroj nebezpečí 

 

 

Obr. č. 1: Zdroj nebezpečí 

Nebezpečí = Potenciál způsobit škodu 

Nebezpečí je podmínka, která má potenciál způsobit škodu lidem, škodu na 

majetku nebo škodu na ţivotním prostředí. Uvedený obrázek č. 1 znázorňuje situaci, 

kdy zdrojem nebezpečí je balvan umístěný ve výšce a nebezpečí představuje 

polohová energie tohoto balvanu. Stejně tak se můţe jednat o situaci, kdy nebezpečí 

můţe představovat chemická energie škodliviny, záření nebo elektrický proud. 

Existují různé faktory ovlivňující vnímání nebezpečí. Všechny tyto faktory jsou 

subjektivně vázány na hodnotitele a ovlivňují jeho pohled na nebezpečí. Jsou to 

především: 

 Zkušenost – osoby se zkušeností s nebezpečím jej vnímají jinak neţ 

osoby bez této zkušenosti. 

 Věk – zkušenost je úměrná věku hodnotitele. 

 Dobrovolnost či nedobrovolnost vystavení se nebezpečí – ten, kdo se 

nebezpečí vystavuje dobrovolně, je ochoten vystavit se většímu nebezpečí 

neţ ten, komu je toto nebezpečí vnuceno. 

 Znalost situace – velmi významně ovlivňuje vnímání nebezpečí. 

 Znalost scénáře nebezpečí – znalost průběhu nebezpečí ovlivňuje ochotu 

se mu vystavit. 

Zdroj nebezpečí 
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 Informace o změnách nebezpečí – úvahy o nebezpečnosti situace jsou 

ovlivněny skutečností, zda je v průběhu času nebo pohybu v prostoru 

očekávána informace o vývoji nebezpečí. 

 Trvání expozice vůči nebezpečí – krátkou dobu trvání nebezpečí jsme 

ochotni snášet lépe neţ při očekávání dlouhé doby trvání nebezpečí. 

 Vzdálenost od poslední realizace nebezpečí v prostoru a čase – 

událost uskutečněná v daleké destinaci či vzdálené minulosti ovlivňuje 

vnímání nebezpečí mnohem méně neţ v případě opačném. 

 Bezprostřednost následků – bezprostřední nebezpečí je vnímáno 

mnohem intenzivněji neţ nebezpečí hrozící někdy v budoucnu. 

 Povaha následků – následek můţe být pro postiţeného nepatrný nebo 

také likvidační. 

 Možný způsob smrti – hrozící nebezpečí úmrtí je vnímáno rozdílně podle 

povahy vzniku smrti. Smrt uhořením je vnímána mnohem hůře neţ jiné 

druhy smrti. 

 Pohlaví – vnímání nebezpeční je rozdílné mezi muţi a ţenami. 

 Osobní situace – fyzická nebo psychická kondice, finanční či sociální 

situace a další, velmi významně ovlivňují vnímání nebezpečí. 

 Důvěra a spoléhání – obojí sniţují vnímání a to někdy aţ nebezpečně. 

 Intenzita znepokojení – daná vznikem skutečné nebo moţné události. 

 

„Vnímání nebezpečí lze za různých okolností a samozřejmě s různým cílem 

poměrně snadno ovlivnit různými prostředky.“ [4]. 
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1.2 Pojem riziko 

 

Obr. č. 2: Riziko 

Riziko = Pravděpodobnost x závaţnost nehody (události) 

Riziko je pravděpodobnost vzniku škody. Předpokladem vzniku rizika je existence 

nebezpečí a zároveň existence objektu, který je ohroţen. Také musí existovat nějaká 

pravděpodobnost, ţe k takové události dojde. Příkladem můţe být ohroţený dům na 

obrázku č. 2 s pravděpodobností pádu balvanu. 

Míru rizika neboli jeho velikost lze vyjádřit například maticí rizik, kdy na vodorovné 

ose bude znázorněna závaţnost a na svislé ose pak pravděpodobnost. Na 

posuzovatelích rizik pak bude záleţet, jakou stanoví stupnici rizika. V matici budou 

stanoveny hranice, které budou vymezovat/ tři kategorie: 

 přijatelné riziko 

 podmínečně přijatelné riziko 

 nepřijatelné riziko 

V levém spodním roku matice bude riziko nejniţší a v pravém horním rohu 

nejvyšší. Stupnice rizika a hranice mezi jednotlivými kategoriemi rizik bude rozdílná u 

kaţdého posuzovaného podniku. Důvodem je různý pohled na přijatelnost nebo 

nepřijatelnost. Díky subjektivnímu vnímání je často vnímáno jako významnější riziko 

s velkou závaţností a malou pravděpodobností (pravý spodní rok matice) neţ riziko 

s malou závaţností, ale velkou pravděpodobností (levý horní roh matice). 
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Přijatelné riziko je akceptováno, podmínečně přijatelné riziko je vhodné sníţit a 

nepřijatelné riziko je nutné eliminovat nebo sníţit. Míru rizika je moţné sniţovat třemi 

způsoby: 

 sníţením pravděpodobnosti 

 sníţením závaţnosti nebo 

 sníţením obojího zároveň 

 

Obr. č. 3: Matice rizik 

Lze rozeznávat tři typy rizik: 

 Riziko zaloţené na nejistotě 

 Riziko zaloţené na příleţitosti 

 Riziko zaloţené na ohroţení 
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Obr. č. 4: Typy rizik 

 

A) Rizika zaloţená na nejistotě bývají předem neznámá nebo hodně obtíţně 

kvantifikovatelná. Vztahují se k neočekávaným událostem, jako jsou ţivelné 

události, poţáry či terorismus. 

B) Rizika zaloţená na příleţitosti mají dva aspekty a to jednak riziko spojené 

s nevyuţitím příleţitosti a jednak riziko spojené se špatně vyuţitou příleţitostí. 

Tato rizika nemusí být zjevná a obvykle jsou finanční. Výstup můţe být 

pozitivní či negativní. 

C) Rizika zaloţená na ohroţení jsou spojena se zdroji moţného ohroţení a dělí 

se dále na:  

 fyzické ohroţení 

 chemické ohroţení 

 biologické ohroţení 

 ergonomické  

 psychologické 

„Zdrojem rizika je jakýkoliv faktor, který můţe ovlivnit projekt nebo výkon firmy. 

K riziku dochází, kdyţ tento účinek je jednak nejistý, jednak významný ve svém 

dopadu na projekt, nebo na výkon firmy.“ [6] 
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2 VÝZNAM RIZIK  

Důvodem pro řízení rizik jsou poţadavky z mnoha oblastí. Nejdůleţitější z nich 

jsou: 

 legislativní poţadavky 

 potřeba zvýšení bezpečnosti a pracovních podmínek 

 prevence vzniku ztrát  

 image a podniková kultura 

Legislativní poţadavky se vztahují na kaţdý podnikatelský subjekt a nelze je 

ignorovat. Je na kaţdém podnikateli, jak se s touto problematikou vypořádá. 

Legislativou je regulována nejen oblast rizik, ale také například bezpečnost práce, 

poţární ochrana, nakládání s chemickými látkami, ochrana ţivotního prostředí apod. 

Motivací pro kaţdý podnikatelský subjekt k zavedení systému řízení rizik je zvýšení 

bezpečnosti a pracovních podmínek a také získání stabilnější pracovní síly včetně 

výkonu a menší fluktuace. 

 Havárie nebo nucená odstávka sniţují plnění základní funkce podniku a tou je 

produkce.  Vzniklé ztráty mohou být přímé a nepřímé a paradoxně nepřímé náklady 

bývají obvykle vyšší: 

1. Přímé ztráty: 

a. ztráta produkce 

b. škody na zařízení 

c. ztráty materiálu 

d. odškodnění, pokuty 

2. Nepřímé ztráty: 

a. ztráta trhu 

b. škody na ţivotním prostředí 

c. ztráta image 

d. narušení vztahů v podniku 

“Equally simple is the rationale to apply when considering avoiding actions: if the 

cost of the avoiding action is less than the reduction in the expected cost of the risk 

then it is worthwhile.” [13] 
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Volně přeloţeno: „Je logické akci neprovádět, jsou-li náklady na neprovedení 

akce niţší neţ náklady na sníţení rizika.“ 

 

3 ANALÝZA RIZIK 

Proces analýzy rizik, zejména technologických, vyţaduje dokonalou znalost 

posuzované technologie a to jak uvnitř objektu, tak i vně. Analýza musí pokrýt 

celou šíři reálně moţných havarijních stavů. Musí se zabývat posouzením 

moţných následků na vlastních nebo okolních objektech. Součástí budou časové, 

prostorové a součinnostní vazby. Dobrým zdrojem informací jsou jiţ zpracované 

provozní a havarijní řády nebo dokumentace o dřívějších vzniklých haváriích. 

„The result of the risk analysis process can be used to produce a risk profile which 

gives a significance rating to each risk and provides a tool for prioritizing risk 

treatment efforts. This ranks each identified risk so as to give a view of the relative 

importance.” [14] 

Volně přeloţeno: „Výsledky rizikové analýzy mohou být pouţity k vytvoření 

rizikového profilu ke kaţdému riziku a poskytují nástroj ke stanovení priorit 

zmírňujících akcí. Kaţdému riziku tak přiřadí relativní význam.“ 

Pod analýzu rizik jsou zařazeny následující činnosti: 

1. identifikace rizik 

2. stanovení hodnoty aktiv 

3. identifikace hrozeb a slabin 

4. stanovení závaţnosti hrozeb a míry zranitelnosti 

Na základě hodnocení rizik můţe vedení organizace určit odpovídající kroky a 

priority pro zvládání rizik a pro opatření k jejich eliminaci. Je běţné, ţe se proces 

hodnocení rizik i několikrát opakuje, aby byly postiţeny všechny části posuzovaného 

subjektu. 
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3.1 Základní pojmy analýzy rizik 

Aktivum – je vše, co má pro společnost hodnotu, která můţe být zmenšena 

působením hrozby. Aktiva se dělí na hmotná (nemovitosti, cenné papíry, peníze 

apod.) a nehmotná (informace, znalosti, průmyslová a autorská práva, morálka 

apod.) Při hodnocení aktiva se berou v úvahu následující hlediska: 

1. pořizovací náklady 

2. důleţitost aktiva pro společnost 

3. náklady na překonání případné škody 

4. rychlost odstranění případné škody 

5. další specifická hlediska 

Hrozba – je síla, událost, aktivita nebo osoba s neţádoucími vlivy na bezpečnost 

nebo se schopností způsobit škodu. Hrozbou mohou být např. havárie, poţár, 

zemětřesení, neoprávněný vstup, krádeţ apod. Stav, který vznikne působením 

hrozby, se nazývá dopad hrozby. 

Úroveň hrozby se posuzuje podle následujících základních faktorů: 

 Nebezpečnost - schopnost způsobit škodu na aktivu 

 Přístup - pravděpodobnost, ţe hrozba bude působit na aktivum 

 Motivace - zájem iniciovat hrozbu vůči aktivu 

Zranitelnost – je nedostatek nebo slabina, které můţe hrozba vyuţít a začít 

negativně působit na aktivum. Úroveň zranitelnosti ovlivňují následující faktory: 

 Citlivost - náchylnost k poškození 

 Kritičnost - důleţitost aktiva pro společnost 

Protiopatření – je vše, co bylo navrţeno pro zmírnění působení hrozby, sníţení 

zranitelnosti nebo dopadu hrozby. Protiopatření charakterizuje efektivita a náklady. 
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Riziko – vzniká při působení hrozby na aktivum. Hrozba, která nepůsobí na 

ţádné aktivum, není důleţitá a stejně tak aktivum, které není ohroţeno hrozbou, 

nebude předmětem analýzy rizik. Rozlišujeme tzv. úroveň rizika. Na její velikosti se 

podílí hodnota aktiva, zranitelnost a úroveň hrozby. Při navrhování protiopatření se 

budeme řídit pravidlem, ţe náklady na protiopatření musí být přiměřené hrozící 

škodě. Známe tzv. zbytkové riziko, jehoţ velikost je tak malá, ţe nebudeme 

podnikat ţádná protiopatření. Rozhodující hranicí pro posouzení, zda se jedná o 

zbytkové riziko nebo ještě ne, je tzv. referenční úroveň. 

3.2 Vztahy v analýze rizik 

Aktivum – motivuje útočníka k aktivaci hrozby. Vyznačuje se určitou zranitelností 

a je chráněno protiopatřeními. 

Protiopatření – chrání aktiva, zjišťuje hrozby a omezuje nebo zcela brání jejich 

vlivu na aktiva.  

Hrozba – vyuţije zranitelnosti, překoná protiopatření a působí na aktivum, na 

kterém způsobí škodu. Aby mohla hrozba působit, musí být aktivována, k čemuţ 

vyţaduje zdroje. 

 

Obr. č. 5: Vztahy v analýze rizik 
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V praxi můţeme pouţívat řadu metod pro analýzu rizik, nejčastěji pouţívané 

jsou: 

 Metoda Preliminary Hazard Analysis (PHA, předběţné posouzení 

nebezpečí. Pouţívá se ve fázi koncepčních návrhů či vývoje a má za úkol 

registrovat charakter a pravděpodobnost potenciálních nebezpečí. 

 Metoda What if? (Co kdyţ?) zkoumá moţné neočekávané události, definuje 

nebezpečná místa systému a identifikuje prvky pro metody FMEA a FTA. 

 Metoda Failure Modes and Effects Analysis (FMEA, analýza způsobů 

poškození a účinků) prověřuje moţné příčiny selhání jednotlivých prvků 

zařízení. 

 Metoda Fault Tree Analysis (FTA, analýza stromu poruch) vychází z finální 

poruchy a hledá primární příčiny. 

 Metoda Event Tree Analysis (ETA, analýza stromu událostí) začíná s 

nalezeným případem a hledá sekvence událostí. 

 Metoda Hazard and Operability Analysis (HAZOP, riziková a operační 

analýza) je rozpracováním metody FMEA a zahrnuje nejen příčiny, nýbrţ i 

následky nebezpečných stavů. 

Metody byly vybrány z ČSN EN 31010. [12] 

3.3 Obecný postup analýzy rizik 

Základním pojmem je hranice analýzy rizik. Jde o pomyslnou čáru rozdělující 

aktiva, která do analýzy zahrnuta budou, a která nebudou. Aktiva, která mají vztah 

k cílům managementu, budou leţet uvnitř hranice a ty ostatní budou mimo ni.  

Identifikace aktiv – znamená vytvoření soupisu aktiv všech aktiv leţících uvnitř 

hranice. Identifikace zahrnuje určení názvu aktiva a jeho umístění. 

Stanovení hodnoty a seskupování aktiv – obvyklým posuzovacím klíčem je 

stanovení velikosti škody způsobené zničení či ztrátou aktiva. Jedinečné aktivum je 

takové, které není nahraditelné. Vzhledem ke skutečnosti, ţe je obvykle velké 

mnoţství aktiv, provádíme tzv. seskupování aktiv podle různých hledisek. Těmito 

hledisky mohou být kvalita, cena, účel apod. Takto vytvořené skupiny pak vystupují 

jako jedno aktivum. 
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Identifikace hrozeb – v této etapě se určují hrozby, které připadají v úvahu při 

analýze rizik. Vybírají se podle faktu, zda mohou ohrozit alespoň jedno aktivum. 

Analýza hrozeb a zranitelností – kaţdou hrozbu posoudíme z pohledu kaţdého 

aktiva. Tam, kde se hrozba uplatní, určíme úroveň hrozby a zranitelnost aktiva vůči 

této hrozbě. 

Pravděpodobnost jevu – pro její stanovení musíme určit, zda se jedná o 

náhodný jev či nikoliv, zda patří do určitého intervalu pravděpodobnosti, případně 

zda jej můţeme vyloučit a jaké jsou jeho pravděpodobnostní charakteristiky. 

Měření rizika – výše rizika se posuzuje na základě hodnoty aktiva, úrovně hrozby 

a zranitelnosti aktiva. Co znamená, kdyţ jedna moţnost zahrnuje více rizika nebo 

méně rizika, neţ moţnost jiná? Při analýze rizik často pracujeme s veličinami, které 

nelze přesně změřit a jejichţ velikost spočívá na expertním odhadu specialisty, který 

jej určuje na základě svých zkušeností. Pouţívá výrazy, jako jsou malý, střední, 

velký či stupně 1 aţ 10 apod.  

„Jednotlivec doufá, ţe ke ztrátě nedojde, takţe pravděpodobnost odchylky od 

toho, v co doufáme (a která je měřítkem rizika), se mění přímo s pravděpodobností, 

ţe dojde ke ztrátě.“ [2]  

V případě jednotlivce tedy měříme riziko podle pravděpodobnosti neţádoucí 

odchylky od výsledku, v nějţ doufáme. 

Výpočet velikosti předpokládané ztráty Z (t) v časovém intervalu <0;T0>. 

(1)                    
  

 
 

kde      je funkce rizika v čase, vyjádřená pravděpodobností z intervalu

   <0;1> 

      je fukce ztráta v čase (v praxi často nabývá hodnot 0 nebo 1) 

     je velikost předpokládané ztráty v časovém intervalu <0;T0>, 

kterou se snaţíme optimalizovat, resp. snaţíme se najít její 

minimum 

[2] 
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3.4 Statistické charakteristiky rizika 

Riziku se nelze vyhnout, ale lze riziko analyzovat, změřit jej a s výsledkem 

dále pracovat. Pro změření absolutní výše rizika se pouţívají především 

směrodatná odchylka   a rozptyl   . [2] 

(2)                   
 
    

kde      je rozptyl očekávaných změn charakteristiky (např.výnosu) 

     jsou jednotlivé hodnoty sledované veličiny 

       průměrná hodnota sledované veličiny za určité období 

    jsou jednotlivé stavy systému 

    je počet měření sledované charakteristiky 

     je pravděpodobnost výskytu jednotlivých stavů charakteristiky 

[2] 

Směrodatná odchylka   je dána odmocninou z rozptylu    

(3)        

Riziko je moţné také charakterizovat tzv. koeficientem variace, coţ je poměr 

směrodatné odchylky a průměrné hodnoty sledované veličiny: 

[2] 

(4)        
 

    
        

Čím je koeficient variace vyšší, tím je vyšší riziko. 

[2] 
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4 PREVENCE RIZIK 

Pro zvládnutí rizik je nejdůleţitější podmínkou jejich prevence a minimalizace. 

Následujícími čtyřmi základními principy lze charakterizovat všeobecnou politiku 

prevence technologických rizik: 

 redukce rizika u zdroje, 

 zdokonalování prostředků zásahů a záchrany, 

 informování veřejnosti, 

 plánování územního rozvoje. 

Při projektovém řízení mohou vznikat rizika špatným řízení projektu. Tyto rizika se 

mohou vyskytnout u stavebních prací, u budování programových systémů, případně 

při projektu podnikové inovace. Při hodnocení a řízení rizika projektu opakujeme i 

nepřetrţitě čtyři kroky: 

1. rozpoznání rizika 

2. vyhodnocení rizika 

3. vytvoření rizikových plánů 

4. sledování a řízení rizika 

„Rozeznání nebezpečí, které můţe způsobit průmyslový podnik, hodnocení jeho 

rizik a tomu odpovídající management tvoří mezi tím integrální součást zavedení 

mezinárodních standardů kvality a systémů environmentálního managementu ve 

smyslu udrţitelného rozvoje či řízení podniku.“ [8] 

Pro rozpoznání rizika budeme pouţívat: 

 kontrolu seznamu úkolů a časového plánu 

 diskusi a rozhovory s odborníky 
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Při hodnocení rizika budeme: 

 Určovat úrovně tolerance (co je přijatelné). 

 Přiřazovat jednotlivým rizikům pravděpodobnosti (dle zkušeností z dřívějších 

projektů, podle vyhodnocení stávajícího stavu). 

 Přiřazovat jednotlivým rizikům náklady (ztráty na ušlý zisk, na ztrátu času, na 

ztrátu kvality, atd.). 

 Přiřazovat jednotlivým rizikům priority (podle úrovně tolerance, potenciálních 

nákladů na riziko, pravděpodobnosti, ţe k riziku dojde). 

Vytvoření rizikových plánů znamená: 

 Detekci aktivačních procedur pro jednotlivá rizika (aktivační procedury jsou 

indikátory stavu, ţe došlo nebo můţe dojít k riziku, proto nejlepší aktivační 

procedury s předstihem upozorní na vznikající se problém). 

 Stanovení určitých plánů pro jednotlivá rizika - aktivních, rezervních či 

zmírňujících. Existují tří základní způsoby vytváření rizikových plánů: 

o plán, jak sníţit pravděpodobnost, ţe k problému dojde, 

o plán, jak sníţit dopad rizika, 

o reakce na riziko pomocí rezervního plánu v případě, ţe k problému 

dojde. 

Sledováním seznamu určených poloţek zjišťujeme, zda se neobjevují aktivační 

procedury. Zjistíme-li, ţe tomu tak je, můţeme pouţít rezervní plány. Opakovaně 

vyhodnocujeme rizika. Vţdy, kdyţ se projekt významně odchýlí od plánu, znovu 

stanovíme rizika a přehodnotíme plán řízení rizika. 

 

5 MANAGEMENT RIZIK 

Abychom uspěli v reálném firemním prostředí, musíme se naučit s rizikem ţít. To 

znamená, ţe se naučíme rizika řídit. 

„Management rizik (řízení rizik) je kompletní proces zjištění, kontroly, eliminace a 

minimalizace nejistých událostí, které mohou subjekt ovlivnit.“ [3] 
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Kromě analýzy rizik zahrnuje řízení rizik i další aktivity: 

 výběr protiopatření, 

 analýzu nákladů/přínosů, 

 implementaci protiopatření, 

 testování (komplexní prověřování) protiopatření. 

Nedílnou součástí strategického řízení firmy se stává schopnost rozpoznat a 

účinně řídit rizika. Nevytvoří-li si firmy účinný mechanismus pro řízení rizik, ohroţují 

tím svojí stabilitu, sniţují zájem a důvěru investorů a tím zvyšují náklady na svoje 

financování. 

„Risk management provides the framework for organizations to deal with and to 

react to uncertainty. Whilst it acknowledges that nothing in life is certain, the modern 

practice of risk management is a systematic and comprehensive approach, drawing 

on transferable tool and techniques.“ [23] 

Volně přeloţeno: „Risk management poskytuje organizacím rámec vyrovnat se 

s riziky a reagovat na nejistoty. Zatímco potvrzuje, ţe nic v ţivotě není jistého, 

moderní praxe risk při managementu je komplexní a systematický přístup, navrţený 

na přenositelných nástrojích a technikách.“ 

Předpokladem pro účinné řízení rizik je situace, kdy: 

 jasně definujeme svojí strategie vzhledem k hlavním cílům, a to včetně 

rizikové strategie, 

 funguje komplexní proces řízení rizik, který je podpořen vhodným informačním 

systémem, 

 vedení firmy klade na řízení rizik dostatečný důraz a pověřuje osoby 

odpovědné za řízení rizik, 

 interní kultura funguje a má schopnost se dále rozvíjet a přizpůsobovat novým 

výzvám rizik. 
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Vedení firmy při procesu řízení rizik musí zajistit zejména tyto činnosti: 

1. Analyzovat riziko, monitorovat a měřit jej ve vnějším i vnitřním prostředí 

firmy (stanovat závěry a doporučení pro management firmy). 

2. Definovat cíle v oblasti sniţování rizik firmy (tyto musí korespondovat s 

definovanou rizikovou strategií firmy např., která rizika přehlédnout, která 

rizika sniţovat, jak minimalizovat náklady spojené s aplikací rizikové strategie 

do podmínek růstu firmy, apod.), určit nejvhodnější strategii sniţování rizika 

(např. brát v úvahu i výnosy, které by mohly „vyváţit“ riziko); tato riziková 

strategie (riziková politika) firmy je však manaţerovi řízení rizika často dána 

předem, obvykle je jiţ určena nadřazenou (například podnikatelskou) strategií 

firmy. 

3. Následně stanovit a implementovat nejlepší metody sniţování rizik do 

podmínek své firmy např., určit, zda budou diverzifikovány výnosy, zda 

budou diverzifikováni obchodní dodavatelé, zda riziko zadrţíme, apod. 

4. Vyhodnotit uplatnění rizikové strategie firmy v praxi a následně aplikovat 

zvolenou metodu sniţování rizika. Konkrétní metoda sniţování rizika však 

můţe přinést nová rizika. Za provádění funkcí rizikové politiky firmy nese 

odpovědnost osoba (resp. tým pracovníků), tzv. risk manaţer. Tento manaţer 

úzce spolupracuje s tzv. agentem změny nebo tuto roli agenta změny zároveň 

zastává. 

„Řízení rizik je vědecký přístup k řešení problému rizika, a to cestou jeho 

identifikace a měření, předvídání moţných nahodilých ztrát a navrhování takových 

postupů a metod, které minimalizují výskyt a finanční dopad těch ztrát, které se ve 

firmě objeví.“ [3] 

5.1 Cíle managementu rizika 

Rozhodujícími jsou strategické cíle firmy. Cíle stanovené v oblasti řízení rizik 

pak musí konzistentní s těmito cíly. Nachází-li se firma na hranici přeţití, budou 

strategické cíle firmy zaměřeny na sniţování nákladů v souvislosti s diverzifikací 

odbytu či nákupu. Cíle ve sniţování rizika budou v tomto případě soustřeďovány na 

zajištění nových kontraktů s novými partnery. Bude-li v jiném případě strategií firmy 

kontinuální růst, bude se soustřeďovat na oblasti řízení finančních zdrojů apod.  
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Po identifikaci rizika následuje jeho vyhodnocení, coţ znamená zjištění 

velikosti potenciální ztráty, zjištění pravděpodobnosti výskytu ztráty a 

uspořádání priorit. 

Můţeme stanovit následující členění rizik do jednotlivých skupin na základě 

potenciálního finančního dopadu ztráty: 

 kritické riziko – veškerá ohroţení, jehoţ potenciální ztráty jsou takového 

řádu, ţe vyústí v bankrot firmy, 

 důležité riziko – ohroţení, jehoţ potenciální ztráty nevyústí v bankrot, avšak 

další provoz bude vyţadovat, aby si firma půjčila finanční prostředky, 

 běžné riziko – ohroţení, jehoţ potenciální ztráty mohou být pokryty 

stávajícími aktivy firmy nebo běţným příjmem, aniţ by došlo k nepatřičnému 

finančnímu tlaku. 

5.2 Zlaté pravidlo pro risk management 

„…v současnosti veškeré systémy risk managementu musí respektovat jedno 

základní pravidlo, a tím je rovnováha mezi náklady a přínosy risk managementu, tedy 

konkrétně mezi identifikovaným a hodnoceným rizikem a cenou protiopatření (akce).“ 

[5] 
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Obr. č. 6: Rovnováha mezi rizikem a cenou protiopatření 

 

5.3 Nedostatky managementu rizika 

„Mezi základní nedostatky managementu rizika mnoha firem patří především:  

 Faktory rizika se nevyhledávají, resp. ignorují a management rizika v 

podstatě ve firmě neexistuje.  

 Jsou vybudovány určité sloţky managementu rizika, avšak nejsou 

vzájemně integrovány (např. zcela oddělené ošetřování pojistitelných rizik 

týkajících se majetku a finančních rizik bez jednotné rizikové politiky firmy).  

 Management rizika se soustřeďuje pouze na rizika a opomíjí se stejným 

způsobem zabývat i příleţitostmi (schopnost rychle vyuţít příleţitosti 

závisí na jejich včasné identifikaci a přípravě).  

 Způsoby integrace rizika do klíčových strategických rozhodnutí firmy jsou 

neadekvátní.“ [9] 
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“The ultimate common mode failure would be a failure of risk management itself. 

A weak risk management approach is effectively the biggest risk in the 

organization. “[22] 

Volně přeloţeno: „Běţné selhání můţe být selhání samotného risk 

managementu. Slabý systém řízení rizika je největší riziko v organizaci.“ 

5.4 Statické a dynamické riziko 

Dalším významným rozlišením rizik je dělení na statické a dynamické riziko. 

Dynamická rizika mají příčinu ve změnách v okolí firmy i ve firmě samotné, vycházejí 

ze dvou mnoţin faktorů. První mnoţina jsou faktory vnějšího prostředí: politika, 

ekonomika, průmysl, konkurence, spotřebitelé. Tyto změny nelze na úrovni firmy 

v uvedených faktorech obvykle řídit či významně ovlivňovat (lze se pouze přizpůsobit 

a vyuţít nové situace ve prospěch firmy). Faktory vnějšího prostředí mohou, být 

příčinou finančních (či jiných) ztrát firmy. 

Statická rizika zahrnují jiný druh ztrát, jejichţ příčiny se nenacházejí v ekonomice, 

ale například spočívají v přírodních nebezpečích nebo v nepoctivosti jednotlivců. 

Patří sem buď zničení majetku, nebo změna jeho vlastnictví důsledkem nepoctivého 

jednání nebo selhání lidského faktoru. Statické ztráty se v čase objevují s jistým 

stupněm pravidelnosti, a proto jsou předvídatelné. Proto lze statická rizika pojistit 

snadněji neţ rizika dynamická. Na rozdíl od dynamických rizik však nepředstavují 

statická rizika pro společnost přínos. 

Z důvodů, kdy mohou dynamická rizika postihnout velké mnoţství 

jednotlivců a jejich pravidelnosti, jsou hůře předvídatelná neţ rizika statická.  

5.5 Čistá a spekulativní rizika 

Dalším a velice uţitečným rozlišením rizik je členění na rizika čistá a 

spekulativní. Spekulativní riziko znamená, ţe existuje moţnost ztráty nebo 

zisku. Typickým příkladem spekulativního rizika je podnikání, kde vedle naděje na 

úspěch existuje reálné nebezpečí neúspěchu.  
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Dobrým příkladem spekulativního rizika můţe být hazardní hra. Při ní hráč 

dobrovolně přistupuje na riziko s nadějí na zisk. Ten, kdo vsadí nějaký obnos na 

výsledek sázkové hry, je připraven čelit moţnosti ztráty i moţnosti zisku. (Pokud se 

nebude jednat z principu o hru podvodnou; například hráč ve hře Skořápky má ve 

skutečnosti nulovou šanci na výhru, nejedná se tedy o spekulaci, dokonce ani o čisté 

riziko, ale o podvod.) 

Manaţerská rozhodnutí ve firmě patří mezi další faktory, které podmiňují vznik 

ztrát a které jsou základem spekulativního rizika. Management kaţdé firmy přijímá 

rozhodnutí o tom, co a jak se bude vyrábět, o financování výroby a obchodování s 

výrobky. Pokud bude cena výrobků či sluţeb trhem akceptována, firma dosáhne 

zisku. Pokud ne, bude firma ve ztrátě. 

Při snaze o vytvoření zisku čelí podnikatel nebo kapitalista spekulativním rizikům. 

Investované prostředky mohou být ztraceny, pokud nebude produkt přijat trhem za 

cenu, která pokryje náklady, ale toto riziko je vyvaţováno předpokládaným ziskem. 

Oproti tomu pojem čistého rizika je pouţíván k označení takových situací, které 

přinášejí pouze moţnost ztráty nebo ztráty ţádné. „Jedním z nejlepších příkladů 

čistého rizika je moţnost ztráty vlastnictví majetku. Osoba, která zakoupí například 

automobil, od počátku čelí moţnosti, ţe můţe dojít k jeho poškození nebo zničení. 

Moţné výsledky jsou ztráta nebo ţádná ztráta. Pokud se ale bude jednat o 

podnikatele, který zakoupil automobil nikoliv pro cesty své rodiny na chatu, ale za 

účelem dosahování zisku, pak je moţným výsledkem i zisk a z rizika čistého se stává 

opět riziko spekulativní.“ [3] 

5.6 Proces informování o riziku 

Proces informování o riziku je samostatnou částí analýzy rizik. „Podniky nejsou 

uzavřeny ve vakuu; mají mnoho různých vlastníků s různými názory a taktéţ 

z pohledů jiných podniků mohou být vnímány různě. Informování o riziku znamená 

diskutovat o výsledcích procesu hodnocení rizika a řízení rizika se zainteresovanými 

osobami, a to jak uvnitř, tak vně podniku.“ [7] 
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Tento proces informování o rizicích lze rozdělit do následujících bodů: 

 Vzájemné informování mezi experty – vyţaduje ustanovení jednotného 

jazyka a jednotné struktury pro uskutečnění výměny výsledků expertíz 

rizika. 

 Experti informují management – vyuţití ustanovených komunikačních 

cest uvnitř organizace. 

 Management informuje veřejnost – předávání informací o rizicích vně 

organizace. 

 

6 NĚKTERÉ PRAKTICKÉ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ RIZIKA VE FIRMĚ 

Existují tři základní pravidla v oblasti řízení rizik, které nám umoţňují řadu rizik 

odstranit, popřípadě jejich sníţit vliv. Tato pravidla znějí: 

 Neriskuj více, neţ kolik si můţeš dovolit ztratit. 

 Uvaţuj o pravděpodobnostech. 

 Neriskuj mnoho pro málo. 

6.1 Neriskuj více, neţ kolik si můţeš dovolit ztratit 

Toto pravidlo znamená, ţe s některými riziky se něco dělat musí. Pokud 

nechceme dané riziko sniţovat a firma zadrţuje moţnost ztráty, která z tohoto rizika 

vyplývá, pak se rozhodování o riziku zuţuje na určení těch rizik, která nemohou být 

zadrţena. 

Je důleţité, posuzovat rizika z pohledu maximální potenciální ztráty, kterou by 

tato rizika mohla způsobit. Některé ztráty mohou být katastrofální a jiné zase 

nohou mít pouze okrajový efekt. Většina běţných rizik se bude ale nacházet někde 

mezi uvedenými extrémy, a proto je bude nutné přesněji identifikovat.  

Heslo „neriskuj více, neţ kolik si můţeš dovolit ztratit“ se vztahuje k volbě 

strategie přístupu k riziku (nejčastěji vyjádřené například přiměřenými náklady, 

které vyplývají z moţné ztráty). 
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6.2 Uvaţuj o pravděpodobnostech 

Schopnost určit pravděpodobnost výskytu ztráty je velkou výhodou při 

řízení rizika. Tato skutečnost je však běţně přehlíţena a management firem zajímá 

spíše tvrdost ztráty v případě jejího výskytu neţ to, nakolik je reálné, ţe ke ztrátě 

dojde. 

V případě, ţe je pravděpodobnost ztráty malá, obvykle management zajímá 

potenciální tvrdost ztráty, coţ je zřejmě záleţitost psychiky. Podobně jako 

v případě rozhodování na základě potenciální tvrdosti ztráty, napomáhá znalost 

pravděpodobnosti výskytu ztráty k nalezení optimálního řešení. Pouţití této znalosti 

je však omezeno na ty situace, v nichţ případná rozhodnutí nejsou v rozporu s 

prvním pravidlem řízení rizik: „neriskuj více, neţ kolik si můţeš dovolit ztratit“. 

6.3 Neriskuj mnoho pro málo 

Toto pravidlo v podstatě tvrdí, ţe mezi náklady na převod rizika a hodnotou, 

která připadne převodci, by měl existovat přiměřený vztah. Riziko by nemělo být 

zadrţeno v situaci, kdy je moţná ztráta vysoká a pojistné je relativně malé.  

 

Paradigma risk managementu 

Na závěr teoretických podkladů k této diplomové práce uvedu citát ze zahraniční 

literatury: „In thinking about a shifting paradigm for risk management, the recipe for 

boiling a frog is instructive. If you drop a frog into a pan of boiling water, it will jump 

out. But if put the frog in a pan of cold water and gradually raise the temperature, the 

frog will stay in until the water boil, not realizing that its paradigm is shifting. In a 

similar fashion, the risk management paradigm has been shifting gradually for some 

organizations. Some of them may not have recognized the paradigm shift and 

advantages of new perspective on risk management.”[24] 
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Volně přeloţeno: „Při zamyšlení se nad posouváním paradigmatu risk 

managementu je recept na uvaření ţáby poučný. Kdyţ dáte ţábu do hrnce s vařící 

vodou, ona vyskočí z hrnce ven. Kdyţ jí ale dáte do hrnce se studenou vodou a 

pomalu zvyšujete teplotu, ţába zůstane a uvaří se, protoţe nepoznala, ţe se 

paradigma posunulo. Stejně tak i paradigma risk managementu se pro některé 

organizace postupně posunulo. Někteří moţná nepoznali, ţe k posunu paradigmatu 

a výhod nových perspektiv risk managementu došlo.“ 

 

7 RISK MANAGEMENT VE FIRMĚ PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, a.s. 

(PRAKTICKÝ PŘÍKLAD) 

Pro srovnání, jak je Risk management zajišťován v jiné firmě, jsem si vybral 

Plzeňský Prazdroj (firma). Uvedená firma sice podniká v potravinářském průmyslu a 

tedy naprosto rozdílném oboru oproti společnosti PILSEN STEEL s.r.o., ale na 

druhou stranu je tato firma také velká společnost stejně jako společnost PILSEN 

STEEL s.r.o.  

Plzeňský Prazdroj je vedoucí pivovarnickou společností ve střední Evropě. 

Vykazuje největší výstav v ČR a je největším českým exportérem piva do více neţ 50 

zemí celého světa. Na českém trhu je Plzeňský Prazdroj se svými značkami Pilsner 

Urquell, Gambrinus, Radegast a Velkopopovický Kozel na prvním místě v objemu 

prodeje piva. Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem mezinárodní skupiny SABMiller plc, 

druhé největší světové pivovarnické společnosti. Vlajkovou loď mezinárodního 

portfolia skupiny představuje značka Pilsner Urquell. 

Risk management je v Plzeňském Prazdroji zajišťován týmem manaţerů, který se 

skládá ze zástupců jak vrcholového vedení, tak středního a niţšího managementu. 

Strukturu tohoto týmu znázorňuje schematicky obrázek č. 7. 
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Obr. č. 7: Struktura týmu Risk managementu v Plzeňském Prazdroji (PP) 

Hlavní osobou v tomto sytému je Risk manaţer, který řídí systém risk 

managementu ve firmě. Ostatní členové mají své specifické role. Zástupce 

vrcholového vedené spravuje především strategická rizika, zahrnující převáţně 

rizika ohroţující přímo existenci firmy.  

Zástupci středního managementu spravují rozpočty pro eliminaci rizik ve firmě a 

nakonec specialisté spolupracují s risk manaţerem na vyhledávání, hodnocení a 

eliminaci rizik na úrovni taktických a operativních rizik.  

Systém řízení rizik je nastaven podle směrnice pod názvem „Organizace řízení 

rizik“. Tato směrnice je členěna do 6 - ti oddílů pod názvy: 

1. Shrnutí 

2. Definice 

3. Odpovědnosti 

4. Shrnutí instrukcí 

5. Související dokumentace 

6. Přílohy 
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V oddílu 4. je pak uveden celý postup řízení rizik ve firmě popsaný následujícími 

body: 

4.1. Cíle a zásady řízení rizik v PP, a.s 

4.2. Popis procesu řízení rizik 

4.3. Výstupy z krizového řízení 

4.4. Identifikace rizik 

4.5. Hodnocení rizik 

4.6. Registr rizik 

4.7. Stanovení indexu nepřijatelného rizika 

4.8. Zmírňující akce 

4.9. Audit 

4.10. Vedení záznamů 

Firma Plzeňský Prazdroj ve svém systému rozlišuje tři úrovně rizik: strategické, 

taktické a operativní. Jejich provázanost ukazuje obrázek č. 8. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8: Členění rizik v PP 

K eliminaci či omezení vlivu rizik slouţí tzv. zmírňující akce. Mezi tyto akce patří 

především investiční akce, ale i další běţná opatření vedoucí k omezení nebo 

úplnému odstranění rizika. Podle stavu, zda byla zmírňující akce jiţ provedena či 

nikoliv, firma rozlišuje rizika ošetřená a neošetřená. Firma pro hodnocení rizik 

pouţívá matici ve formátu 3 x 3. 

 
Cíle Riziko 

Zmírňující akce 

Strategick

é 

Taktické 

Operativní 
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Pravděpodobnost 

 

Vysoká 

  
Vysoký index  

rizika 

Střední 

  

Střední index  

rizika 

 

Nízká 

 

Nízký index 

rizika 

 

  

                                                           0    14                    28                     42  

  Dopad                    Nízký          Střední             Vysoký        

Obr. č. 9: Matice indexu rizika v PP 

Výstupem z hodnocení rizik je tzv. Registr rizik. Za jeho vedení odpovídá 

manaţer rizik. Pouţívá se k zaznamenání rizik ve všech třech úrovních. Základní 

podobu registru, resp. jeho hlavičku ukazuje obrázek č. 10. 

 

Obr. č. 10: Hlavička Registru rizik 

Tým řízení rizik, resp. Komise risk managementu hodnotí všechna identifikovaná 

ohroţení. Ke kaţdému riziku se určí vlastník rizika a stanoví se index rizika. Pro 

všechna rizika s vyšším indexem se pro daný fiskální rok stanoví nejen vlastníci, ale i 

zmírňující akce. Tyto akce jsou zařazeny do systému plánování rozpočtu a řízení 

výkonu. Jejich vlastník je odpovědný za jejich implementaci. Zmírňující akce jsou 

vedeny v Registru zmírňujících akcí uvedeném v obrázku č. 11. 
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Riziko Druh rizika Index 

neošetřeného 

rizika 

Vlastník rizika Podrobnosti 

zmírňující akce 

Odpovědnost Datum realizace Poznámka 

xxxxx strategické 88 XY aaaaaa XZ 12/20xx cccc 

    bbbbb XY 10/20xx dddd 

 

Obr. č. 11: Hlavička Registru zmírňujících akcí 

Sledování implementace zmírňujících akcí je zajištěno pomocí interního auditu. 

Interní audit však sleduje celkový systém řízení firmy. Jako kaţdý audit, se i audit 

zmírňujících akcí zabývá plněním opatření z předchozích auditů. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

8 SPOLEČNOST PILSEN STEEL s.r.o. 

8.1 Představení společnosti  

Metalurgicko - strojírenský závod PILSEN STEEL s.r.o. je firma s dlouholetou 

tradicí a silnou pozicí na domácím i zahraničním trhu. Zabývá se výrobou výkovků a 

odlitků s vysokou čistotou a přesně stanoveným chemickým sloţením z oceli a litiny 

vlastní produkce. 

PILSEN STEEL s.r.o. plní zakázky a poţadavky nejnáročnějších zákazníků na 

výrobu hrubě i finálně opracovaných rozměrných, tvarově sloţitých odlitků, výkovků, 

a také ingotů s vysokou kvalitou vnitřní struktury a chemického sloţení.  

Výrobní potenciál a tradice společnosti PILSEN STEEL s.r.o. vychází z know-how 

firem ŠKODA, Kovárny, s.r.o. a ŠKODA, Hutě, Plzeň, s.r.o., které se v roce 2007 

sloučily v jediný celek metalurgicko - strojírenské společnosti PILSEN STEEL s.r.o. s 

logickým tokem výroby, širokým rozsahem produkce originálních výrobků a stále se 

rozvíjejícím odborným a technickým zázemím.  

Jiţ od dob zakladatele plzeňské Škodovky, pana Emila Škody, ctí zaměstnanci 

společnosti PILSEN STEEL s.r.o. čtyři hlavní hodnoty platné v ocelářství a těţkém 

strojírenství: 

 Kvalitu      

 Stabilitu  

 Tradici  

 Odpovědnost 

 

 

 

                        Obr. č. 12: Emil Škoda 
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Společnost PILSEN STEEL s.r.o. jiţ přes 140 let navazuje na úspěchy svých 

předchůdců v celosvětovém měřítku a dále pokračuje v rozvoji uznávaných hodnot v 

duchu dynamiky 21. století. 

Společnost je vnitřně členěna na následující provozy: 

Ocelárna 

Díky prvotřídnímu vybavení je společnost schopna vyrábět rozličné druhy oceli té 

nejvyšší kvality. Výrobní cyklus se skládá z několika technologických operací 

zahrnujících přípravu vsázky, tavbu, rafinaci a odlévání. Výroba oceli se realizuje ve 

dvou elektrických obloukových pecích (EOP) s celkovou roční kapacitou 150 000 tun 

a zařízení pro sekundární metalurgii ASEA – SKF. Tekutý kov se odlévá do litinové 

formy (Ingoty) nebo do pískové formy (Odlitky). 

Provoz Ocelárna vyrábí spodem odlévané polygonální ingoty o hmotnosti do 250 

tun a ingoty kruhové o max. hmotnosti 46 tun. Základní materiály pro výrobu oceli 

jsou ocelový šrot, tříděný recyklovatelný odpad, různé druhy surového ţeleza a 

legovací přísady. Primární tavba probíhá v elektrické obloukové peci a ocel je 

následně zušlechťována v pánvi ASEA. Tato metoda umoţňuje dosáhnout 

následující limitní hodnoty: 

fosfor  max. 0.007%  

síra   max. 0.005% (0.002%)  

vodík  max. 1.0 ppm  

kyslík  max. 25 ppm 

dusík max. 50 ppm 

Mikročistota oceli je garantována na stupni K4 (DIN 50602), max. 40 (20).  
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Slévárna 

PILSEN STEEL s.r.o. vyrábí vysoce kvalitní ocelové a litinové odlitky dle 

specifikace zákazníka aţ do hmotnosti 180 tun. Produktové portfolio je určeno pro 

různá průmyslová odvětví. 

Klíčové konkurenční výhody provozu Slévárna: 

 Široký výrobní sortiment  

 Schopnost navařování hrdel na skříně turbín  

 Simulace zbytkového pnutí v odlitku  

 Substituce svařence odlitkem  

 Maximální mnoţství tekuté fáze 350 tun 

 

Kovárna 

Společnost PILSEN STEEL s.r.o. vyrábí výkovky o hmotnosti od 1 tuny do 80 tun. 

V prosinci roku 2004 se díky instalaci nového manipulátoru k „Malému lisu“ zvýšila 

přesnost techniky kování. 

Klíčové konkurenční výhody provozu Kovárna: 

 výrobní linka špičkové světové kvality pro těţké klikové hřídele  

 široké výrobní kapacity, které uspokojí zákazníka a minimalizují obchodní 
riziko  

 klíčová pozice na světovém trhu hlavních hřídelí větrných elektráren 

 

Společnost disponuje kovacími lisy o tlaku 33 MN, 120 MN (rozteč mezi sloupy 

činní 6 000 mm)  

Všechny vyrobené výkovky prohází tepelným zpracováním. K tomuto jsou 

používány: 

 Horizontální pece s maximálními rozměry: 9 x 6,5 x 4 m. 

 Vertikální pece s maximálními rozměry: průměr 2,2 m, hloubka 24 m. 

 Vozokomorová pec o délce 22 m.   
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Tepelné zpracování probíhá také ve vodních a olejových nádržích o 

maximálních rozměrech:  

 Vertikálně: průměr 4 m, hloubka 24 m 

 Horizontálně: 8 x 9 x 10 m  

  

Zkoušení výsledků tepelného zpracování je prováděno v testovací laboratoři 
a to: 

 Testem pevnosti od 20˚ C do 650˚ C  

 Testem vrubové houţevnatosti od -110˚ C do 20˚ C 

 

Společnost disponuje testovacími zařízeními pro provádění testu pevnosti, testu 

vrubové houţevnatosti, testu tvrdosti. Dále provádí NDT testování: UT Krautkrämer, 

elektromagnetický test, penetrační test, baroskopický test. Další testy jako je např. 

creepový test a další jsou prováděny v kooperaci s firmou ŠKODA VÝZKUM s.r.o. 

 

Obrábění 

PILSEN STEEL pouţívá více neţ 80 strojů s individuálním charakterem pro různé 

výkovky, coţ zajišťuje dokončení kaţdého výrobku v nejvyšším stupni kvality. 

Opracování je prováděno ve dvou stupních a to jako Hrubování – opracování na 

hrubo (s přídavkem materiálu pro další opracování) nebo Na hotovo. 

Hrubování je prováděno na následujících strojích: 

 Soustruhy  

 Karusely  

 Horizontky  

 Soustruhy  

 Brusky  

 Horizontky  

 Hlubokovrtací stroje  
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Výrobkové portfolio společnosti PILSEN STEEL s.r.o. tvoří následující 

strojní součásti: 

 Klikové hřídele 

 Společnost PILSEN STEEL s.r.o. je jeden z největších světových výrobců 

velkých klikových hřídelí pro 4 - taktní dieselové motory, kompresory a pumpy. Ve 

společnosti byla vyrobena největší existující monobloková kliková hřídel na světě 

(dieselový motor 12V64 o hmotnosti 32 tun). Tento výrobek vyţaduje špičkovou 

jakost oceli stejně jako kvalitní obráběcí vybavení. 

 Hřídele pro větrné elektrárny 

 Společnost má největší podíl na trhu ve výrobě hřídelí pro větrné elektrárny 

všech velikostí. Dodává je finálně opracované včetně nátěru. Mezi zákazníky patří 

všichni hlavní výrobci větrných elektráren na světě. Tyto hřídele vyrábí a dodává od 

samotného vzniku tohoto oboru.  

  Rotory   

 Jedním z klíčových výrobků jsou rotory pro parní turbíny a generátory. S 

vynikající kvalitní ocelí a vertikálním tepelným zpracováním je společnost schopna 

uspokojit potřeby i těch nejnáročnějších zákazníků. Vyrábí nejen všechny běţné 

rotorové jakosti oceli, ale i zvláštní materiály pro superkritické pouţití.  

  Válce  

  Kované pracovní a opěrné válce jsou dalším výrobkem, který bezpodmínečně 

potřebuje velmi vysokou kvalitu oceli. Pro kaţdou válcovnu je důleţité, aby pouţité 

válce vyráběly co moţná nejvíce milionů tun válcované oceli a proto jsme 

preferovaným dodavatelem pro mnoho zákazníků na tomto trhu.  

  Lodní hřídele 

  Také loďařské společnosti oceňují kvalitu a včasné dodání lodních hřídelí ze 

strany společnosti. Není problém vyrobit vrtulové hřídele a mezihřídele dlouhé aţ 22 

m, hrubované či finálně opracované. Kaţdý rok dodává společnost mnoho takových 

hřídelí, například pro světově největší loděnici - Hyundai Heavy Industry. Společnost 

PILSEN STEEL  s.r.o. je certifikována všemi hlavními přejímacími společnostmi.  
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  Všeobecné strojírenství 

  Společnost PILSEN STEEL  s.r.o. můţe vyrábět téměř jakýkoliv výkovek o 

hmotnosti 1 - 80 tun pro všechna průmyslová odvětví. Je schopna vyrobit například 

výkovky pro elektrické motory, oil & gas, excentrické hřídele pro válcovny, 

mechanické lisy a všechny další výkovky pro potřebu průmyslu.  

 Energetika   

  Společnost dodává odlévané komponenty pro přední světové výrobce parních, 

plynových a vodních turbín. Výrobní portfolio zahrnuje turbínové skříně včetně 

přivaření hrdel, sací ventily, nosiče lopatek, náboje, věnce a lopatky pro vodní 

elektrárny.   

  Bloky motorů, kompresory, pumpy a převodovky   

  Jedním z hlavních oborů, na které se PILSEN STEEL s.r.o. v oblasti odlitků 

zaměřuje, jsou bloky motorů, skříně kompresorů, pump a převodovek. Jedná se 

zejména o litinové odlitky, často velice náročné na rozměrovou přesnost.  

  Tvářecí stroje   

  PILSEN STEEL s.r.o. je jedním z největších výrobců velkých odlitků pro těţké 

strojírenství. Dodává díly pro válcovny, těţké lisy, buchary a mnoho dalších aplikací. 

Je největší výrobce ocelových odlitků o hmotnostech 80 - 160 t v Evropě.  

  Obráběcí stroje   

  Společnost je odborníkem na základní odlitky (stojany, loţata, upínací desky) 

pro velké obráběcí stroje. Dodává odlitky pro těţké soustruhy, frézky, vrtačky a 

všechny další druhy velkých obráběcích strojů.  

  Ostatní stroje   

  PILSEN STEEL s.r.o. je schopna vyrobit téměř jakékoli odlitky z oceli a ţeleza o 

hmotnosti v rozsahu 1 – 180 tun pro všechny průmyslové aplikace. Dodala například 

více neţ 400 tun ocelových odlitků pro kolo Millenium umístěné v Londýně.   

 Modely   

  Společnost vlastní největší modelářskou dílnu v Evropě, která je schopná vyrobit 

jakýkoliv model bez ohledu na jeho velikost, délku nebo tvar.  
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 Ingoty 

PILSEN STEEL s.r.o. nabízí ingoty pro další kování nebo válcování. Je schopna 

vyrobit ingoty aţ do 200 tun.  

Parametry oceli:  

S < 0.005% P < 0,01%  

O < 20 ppm H < 1 ppm 

 Jaderné strojírenství 

PILSEN STEEL s.r.o. má dlouholetou tradici a zkušenosti s výrobou pro klasickou 

i jadernou energetiku. Pro jadernou energetiku byly v minulosti vyráběny kompletní 

tlakové nádoby typu VVER 440 MW a VVER 1000 MW. V současné době je v 

provozu celkem 14 bloků o výkonu 440 MW ( Pakš, Bohunice, Dukovany a 

Mochovce). Dva bloky 1000 MW jsou v Temelíně, kde se počítá s dokončením 

dalších 2 bloků v létech 2013 – 2015. Mezi výrobky pro jadernou energetiku je nutno 

rovněţ započítat nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké rotory včetně dílů pro 

kompletaci turbosoustrojí a výrobu výkovků i odlitků pro primární i sekundární okruhy. 

Dalšími výrobky jsou lité i kované nádoby pro vyhořelý jaderný odpad. 

Všechny uvedené výrobky s rezervou splňují mezinárodně stanovené poţadavky 

na vysokou spolehlivost a bezpečnost provozu 

 Kované tyče a černé (neopracované) výkovky 

PILSEN STEEL s.r.o. dodává kované tyče od průměru 0,25 m aţ do 1,2 m, max. 

délka 6 m (pro průměr 1,2 m) menší průměry aţ do 19 m. Dodává tyče jak v 

kovaném, tak opracovaném stavu dle přání zákazníka. 

 Údaje o společnosti byly pouţity z jejích oficiálních internetových stránek.[16] 
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8.2 Organizační sloţky společnosti 

 

Obr. č. 13: Organizační struktura společnosti 

 

 Orgány společnosti 

a) Valná hromada 

b) Dozorčí rada 

c) Rada jednatelů 

 

Statut a působnost Valné hromady a Dozorčí rady určuje Zakladatelská listina 

společnosti. Způsob jednání dozorčí rady určuje schválený jednací řád Dozorčí rady. 

Zakladatelská listina společnosti mimo jiné vymezuje: 

a) Postavení, počet a jmenování jednatelů 

b) Působnost jednatelů 

c) Rozhodování jednatelů 

d) Povinnosti jednatelů 

e) Odměňování jednatelů 
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Jednatelé jsou povinni se při své činnosti řídit rozhodnutím Rady jednatelů. Na 

jednatele společnosti jako statutárního zástupce společnosti se kromě povinností, 

práv a odpovědností vztahují zásady uvedené v Zakladatelské listině a ve Smlouvě o 

výkonu funkce. 

 Vedení společnosti 

Vedení společnosti tvoří: 

- jednatelé 

- generální ředitel 

- vedoucí provozů 

- vedoucí úseků přímo podřízených GŘ 

 

Jednatele společnosti jmenuje a odvolává Valná hromada společnosti. 

Generálního ředitele společnosti jmenuje a odvolává rada jednatelů po předchozím 

souhlasu Dozorčí rady. Zástupce Generálního ředitele jmenuje a odvolává Rada 

jednatelů na návrh Generálního ředitele společnosti. Jmenování i odvolání je vydáno 

písemnou formou Rozhodnutím Generálního ředitele společnosti. Pracovníky v přímé 

podřízenosti Generálního ředitele jmenuje a odvolává Rada jednatelů na návrh 

Generálního ředitele společnosti. Jmenování nebo odvolání musí předcházet souhlas 

Dozorčí rady. Jmenování i odvolání je vydáno vţdy písemnou formou Rozhodnutím 

Generálního ředitele společnosti. Zástupce vedoucích provozů jmenuje do funkce a z 

funkce odvolává Rada jednatelů na návrh vedoucího příslušného provozu. 

Jmenování i odvolání je vydáno vţdy písemnou formou Rozhodnutím Generálního 

ředitele společnosti. Vedoucí útvarů a oddělení jsou ustaveni do funkce vedoucími 

provozů nebo úseků. Záznam o zastávané funkci je veden v popisu práce 

příslušného vedoucího útvaru nebo oddělení. 
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 Organizační jednotky společnosti 

Základní organizační jednotky ve společnosti jsou: 

- provozy 

- úseky přímo řízené Generálním ředitelem 

- útvary 

- oddělení 

Provoz je základní výrobní a organizační jednotka ve společnosti zajišťující 

procesy v oblastech: technická příprava výroby, výroba, technická kontrola, prodej a 

ekonomika provozu. Provoz je řízen vedoucím provozu, který je přímo podřízen 

Generálnímu řediteli společnosti. Úsek je organizační jednotka, zajišťující specifické 

odborné činnosti v rámci celé společnosti. Jednotlivé úseky řídí vedoucí úseků, kteří 

jsou přímo podřízeni Generálnímu řediteli společnosti. Útvary jsou organizační 

jednotky přímo podřízené vedoucím provozů nebo úseků. Oddělení jsou organizační 

jednotky přímo podřízené vedoucím útvarů. 

 

8.3 Řídící dokumenty společnosti 

 

Obr. č. 14: Pyramida řídících dokumentů 

 

 Zakladatelská listina 

Zakladatelská listina je základním řídícím dokumentem nejvyšší platnosti. 

Rozhodování o jejích změnách je v působnosti Valné hromady společnosti. 
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 Organizační řád společnosti 

Organizační řád společnosti je základní organizační norma, která upravuje vnitřní 

uspořádání společnosti, stanovuje působnosti jednotlivých organizačních jednotek a 

pracovníků přímo podřízených Generálnímu řediteli a určuje jejich činnosti a 

odpovědnosti. Organizační řád společnosti zpracovává úsek MJL ve spolupráci s 

ostatními organizačními jednotkami společnosti. Organizační řád společnosti vydává 

Generální ředitel společnosti na základě schválení Rady jednatelů po předchozím 

souhlasu Dozorčí rady. 

 Příručky kvality 

Příručka kvality (PK) je dokument vypracovaný na základě poţadavků ISO 9001, 

který popisuje systém managementu kvality ve společnosti a základní procesy se 

vztahem ke kvalitě. Příručka kvality – Výroba pro jaderný průmysl (PK - JP) je 

dokument vypracovaný na základě poţadavků předpisů ASME a RCC-M, který 

popisuje systém zajištění kvality ve společnosti a základní procesy se vztahem ke 

kvalitě při výrobě pro jaderný průmysl. Příručky kvality zpracovává úsek MJL a 

podpisem schvaluje generální ředitel společnosti. 

 Organizační normy společnosti 

Zpracovávají odborné úseky a útvary ve spolupráci s úsekem MJL. Organizační 

normy autorizuje svým podpisem vedoucí úseku zpracovatele normy a schvaluje 

Generální ředitel společnosti. Schválení Podpisového řádu společnosti, ve kterém 

jsou uvedeny finanční limity, podléhá předchozímu souhlasu Dozorčí rady a Valné 

hromady. Organizační normy určují a popisují odborné činnosti, povinnosti a 

odpovědnosti jednotlivých organizačních jednotek uvnitř společnosti. Jsou závazné 

pro všechny zaměstnance společnosti, kteří jsou povinni se  s nimi seznámit po jejich 

distribuci. Originály dokumentů jsou uloţeny v úseku MJL. Distribuce probíhá 

elektronickou cestou (pro zaměstnance, kteří nejsou uţivateli sítě řídí distribuci jejich 

nadřízený) a je detailně popsána v ON 01 – Řízení dokumentů a záznamů. 
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 Předpisy BOZP a ekologie (BP, EK), ostatní dokumenty SMK 

Předpisy BOZP zpracovává bezpečnostní technik nebo jím pověřený externí 

specialista, ekologické směrnice zpracovává ekolog společnosti. Vypracované 

dokumenty jsou autorizovány zpracovatelem, přezkoušeny bezpečnostním 

technikem resp. ekologem a schvalovány buď vedoucím provozu, kterého se 

dokument týká, nebo v případě dokumentů platných pro celou společnost generálním 

ředitelem společnosti. Úsek MJL je po schválení umístí na Intranet. Originály 

dokumentů v tištěné podobě jsou uloţeny v úseku MJL. Způsob prokazatelného 

seznámení zaměstnanců s předpisy BOZP a ekologie stanovuje bezpečnostní 

technik (ekolog), který prověřuje jejich plnění. Řízení ostatních dokumentů systému 

managementu kvality (QS, QP, TS, QZ a QK) je popsáno v ON 01 – Řízení 

dokumentů a záznamů. 

 Rozhodnutí Generálního ředitele společnosti 

Návrh RGŘ zpracovávají vedoucí úseků přímo podřízených GŘ. Návrh předají do 

úseku MJL, který přidělí evidenční číslo, návrh finalizuje a předkládá GŘ. Před 

předáním ke schválení GŘ je návrh RGŘ parafován zpracovatelem. RGŘ podepisuje 

Generální ředitel společnosti nebo v jeho nepřítomnosti zástupce a jsou závazná pro 

všechny zaměstnance společnosti. Tato RGŘ určují řešení konkrétních problémů a 

situací vzniklých uvnitř společnosti. Originály jsou uloţeny v úseku MJL. Distribuce 

probíhá prostřednictvím sítě Intranet. Vedoucí organizačních jednotek jsou povinni 

seznámit podřízené zaměstnance s jednotlivými Rozhodnutími Generálního ředitele 

a kontrolovat jejich plnění. 

 Pokyny pracovníků v přímé podřízenosti Generálního ředitele 

Vydávají vedoucí pracovníci v přímé podřízenosti Generálního ředitele. Originály 

jednotlivých Pokynů uchovává a řídí sekretariát zpracovatele, který oznamuje vydání 

Pokynu dotčeným útvarům a úseku MJL. Pokyny vedoucích provozů jsou platné jen 

pro daný provoz, Pokyny ostatních pracovníků v přímé podřízenosti generálního 

ředitele platí v celé společnosti, pokud není stanoveno jinak. 
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 Informace o legislativních změnách 

Úsek MJL zajišťuje informace o legislativních změnách a má k dispozici aktuální 

verze platných zákonů. Informace o nově vydaných zákonech, které souvisí s 

činností společnosti, jsou ukládány do sítě intranet. Dle poţadavků jednotlivých 

vedoucích organizačních jednotek provádí úsek MJL distribuci jednotlivých zákonů a 

předpisů. Organizační řád společnosti, příručky kvality, organizační normy, směrnice 

systému managementu kvality (QS, QP, TS, QK, QZ), dokumenty bezpečnosti práce 

a ekologie (BP, EK), Rozhodnutí Generálního ředitele společnosti, Pokyny a 

informace o legislativních změnách jsou umístěny na Intranetu. 

Údaje o organizační struktuře společnosti a řídících dokumentech společnosti 

byly pouţity z Organizačního řádu společnosti. [17] 

9 STÁVAJÍCÍ STAV V OBLASTI ŘÍZENÍ RIZIK VE SPOLEČNOSTI PILSEN 

STEEL s.r.o. 

Oblast řízení rizik není v současnosti ve společnosti zajišťována jako jeden celek 

s jednotnou metodikou, ale je zajišťována samostatně pro jednotlivé oblasti, ve 

kterých se rizika vyskytují. Jde o oblasti Ekologie, Požární ochrany a Bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. Pro kaţdou oblast existuje samostatná směrnice, která 

ukládá všem zaměstnancům společnosti jejich povinnosti. 

9.1 Ekologie 

Oblast ekologie je ve společnosti řešena pomocí interní směrnice ON 13 – 

Ochrana ţivotního prostředí. [18] 

 Účel směrnice 

Společnost svojí podnikatelskou činností přispívá značnou měrou ke znečišťování 

ţivotního prostředí. Provozování výrobních zařízení produkuje nebezpečné i ostatní 

odpady, látky znečišťující ovzduší a odpadní vody. Všechny činnosti, které 

společnost provádí, jsou přesně vymezeny zákonnými předpisy, vyhláškami města, 

kraje či vlastníka pozemků. Povinnosti vyplývající z těchto předpisů jsou podrobně 

zpracovány ve směrnicích, které jsou podřízené tomuto řídícímu dokumentu. 
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Zaměstnanci jsou povinni chovat se a pracovat tak, aby jejich činnost měla co 

nejmenší negativní vliv na ţivotní prostředí. 

 Oblast platnosti 

Tento řídící dokument stanoví systém zabezpečování ochrany ţivotního prostředí 

ve společnosti PILSEN STEEL s.r.o. Platí pro všechny provozy, úseky, útvary, 

střediska a zaměstnance společnosti a pro všechny externí firmy vykonávající 

smluvní činnost v areálu společnosti. Protokol o seznámení externích firem 

vykonávajících smluvní činnost v areálu společnosti s povinnostmi vyplývajícími z 

této normy a z jí podřízených dokumentů je uveden na příslušném tiskopisu. Tento 

protokol musí být přílohou smluv uzavíraných na činnosti prováděné v areálu 

společnosti - pracovník společnosti uzavírající smlouvu s externí firmou, jejíţ 

zaměstnanci se budou pohybovat po areálu společnosti PILSEN STEEL s.r.o., je 

povinen uvedený protokol ke smlouvě přiloţit. 

 Řízení ochrany ŽP 

Ochrana ŢP ve společnosti je řízena touto ON a jí podřízenými dokumenty, které 

popisují odpovědnosti, povinnosti a pravomoci při: 

 nakládání s odpady 

 nakládání s obaly 

 ochraně ovzduší 

 ochraně spodních a povrchových vod 

 nakládání s chemickými látkami 

Tyto činnosti korespondují s jednotlivými oblastmi ochrany ŢP, jak je stanovuje 

legislativa ČR. 

 Odpadové hospodářství 

Povinnosti v této oblasti ochrany ŢP stanovuje EK/80/01. Tato směrnice popisuje 

vznik odpadů, třídění odpadů dle druhu a kategorie, shromaţďování odpadů, 

odstraňování odpadů, odstranění odpadů smluvními partnery, vedení evidence 

odpadů, podklady pro vedení evidence, evidenci nebezpečného odpadu a další 

povinnosti zaměstnanců společnosti stanovené legislativou z této oblasti ochrany ŢP.  
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 Nakládání s obaly 

Povinnosti nakládání s obaly a zapojení společnosti do systému sdruţeného 

plnění zajišťovaného společností EKO-KOM stanovuje EK/80/04. 

 Ochrana ovzduší 

Tato oblast ochrany ŢP se zabývá převáţně provozováním zdrojů znečišťování 

ovzduší. Povinnosti stanovené legislativou ČR v této oblasti upřesňuje EK/80/02. 

Tato směrnice se zabývá povinnostmi obsluhy zdrojů znečišťování ovzduší, ekologa 

společnosti, energetika společnosti, pracovníků ekonomického úseku, vedoucího 

výroby provozů Ocelárna, Slévárna a Kovárna, ekonoma provozů Ocelárna, 

Slévárna a Kovárna a vedoucího útvaru INV/Správa majetku. Je zde stanoven 

systém obchodování s emisemi CO2, povinnosti stanovené jednotlivým pracovníkům 

z provozu Ocelárna, ekonomického úseku a ekologovi společnosti.  

 Ochrana vod 

Povinnosti stanovené v této oblasti ochrany ŢP stanovuje EK/80/03. Tato 

směrnice určuje s jakými vodami je ve společnosti nakládáno, kdo sleduje mnoţství 

jejich odběru, povinnosti zaměstnanců nakládajícími s vodami a zejména pravidla pro 

zajištění ochrany kvality spodních a povrchových vod při nakládání s nebezpečnými 

látkami. 

 Nakládání s chemickými látkami 

Nakládání s chemickými látkami řeší místní provozní bezpečnostní předpis pro 

nakládání s chemickými látkami BP/80/04. Tento dokument je součástí dokumentů 

z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale pro svojí úzkou návaznost na 

ochranu kvality spodních a povrchových vod je uveden i zde. Tento dokument 

stanovuje povinnosti při nakládání s chemickými látkami, zejména při jejich 

skladování, manipulaci a pouţívání. 
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9.2 Poţární ochrana 

Oblast poţární ochrany je popsána v interní směrnici BP/80/06 - Organizace 

zabezpečení poţární ochrany. [19] 

 Úvodní ustanovení 

Tento pracovní pokyn „Organizace zabezpečení poţární ochrany“ je zpracován v 

souladu se zákonem ČNR č. 133/85 Sb. o poţární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o PO) a v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. o 

poţární prevenci (dále jen vyhláška PO). 

Vztahuje se na všechny zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru nebo jiném 

pracovněprávním vztahu k PILSEN STEEL s.r.o., dále na zaměstnance externích 

firem vykonávajících činnost v objektech společnosti a přiměřeně na osoby, které se 

s vědomím společnosti zdrţují na jejích pracovištích.  

Toto organizační zabezpečení PO se přiměřeně vztahuje i na zaměstnance 

PILSEN STEEL s.r.o., kteří pracují na cizích pracovištích v rámci akcí na základě 

uzavřených smluv. 

 Organizační struktura zabezpečení požární ochrany 

Odpovědnost za plnění povinností na úseku poţární ochrany v PILSEN STEEL 

s.r.o. má statutární orgán společnosti (zákon o PO – § 2, odst. 2). 

Dokumentaci poţární ochrany zpracovává a vede externí odborně způsobilá 

osoba v PO (dále jen OZO v PO) na základě uzavřené smlouvy mezi externím 

dodavatelem a PILSEN STEEL s.r.o. (zákon o PO § 15 vyhláška PO § 27, odst. 1). 

Na základě této smlouvy zajišťuje OZO v PO úkoly v oblasti PO, které jsou ve 

smlouvě obsaţeny. 

Dokumentace o PO je uloţena u OZO v PO nebo technika PO. 
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Kontrolní činnost ve smyslu zákona o PO § 5, odst. e) a vyhlášky PO § 12 a 13 

provádí preventisté PO, kteří jsou touto činností pověřeni generálním ředitelem 

PILSEN STEEL s.r.o. Kontrolu pracovišť PILSEN STEEL s.r.o. provádí minimálně 

jednou za půl roku technik PO nebo OZO v PO. 

Na pracovištích se zvýšeným poţárním nebezpečím s nejméně třemi 

zaměstnanci jsou ustaveny preventivní poţární hlídky (zákon o PO § 13, odst. 1a). 

Jejich úkolem je dohlíţet na dodrţování předpisů o poţární ochraně obsaţených 

zejména v poţárním řádu pracoviště a v případě poţáru postupovat dle „Poţární 

poplachové směrnice“ a „Pokynů pro činnost preventivní poţární hlídky“. 

Pověřenými osobami k vydávání příkazu na práce se zvýšeným poţárním 

nebezpečím (svařování, pálení apod.) jsou vedoucí zaměstnanci PILSEN STEEL 

s.r.o. zodpovědní za pracoviště nebo prostor, ve kterém se mají práce provádět. 

9.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Tato oblast je rozebrána v interní směrnici ON 11 – Bezpečnostní řád. [20] 

 Účel směrnice 

Z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je účelem 

stanovit postupy pro aplikaci platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP 

a jejich prováděcích směrnic do podmínek společnosti PILSEN STEEL s.r.o. (dále 

jen společnost), s ohledem na provozované činnosti. Předmětem tohoto dokumentu 

je zabezpečit jednotný postup při plnění úkolů BOZP a prosazování bezpečnosti 

práce ve společnosti a zajistit neustálé zlepšování systému BOZP. 

Z hlediska zajištění ochrany osob a hmotného i nehmotného majetku je účelem 

stanovit pravidla zabezpečující ochranu osob a majetku ve společnosti a stanovit 

činnosti a pravomoci pracovníků bezpečnostní sluţby. 
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 Oblast platnosti 

Tato organizační norma se vztahuje na všechny zaměstnance, kteří jsou 

v pracovním poměru nebo jiném pracovně právním vztahu ke společnosti PILSEN 

STEEL s.r.o., jakoţ i na zaměstnance externích firem vykonávajících činnosti v 

objektech společnosti a přiměřeně na osoby, které se s vědomím společnosti zdrţují 

na jejích pracovištích. Tato organizační norma je závazná pro všechny pracovníky 

společnosti v povinnostech v ní uvedených. 

9.4 Řízení rizik 

Oblast řízení rizik je uvedena v interní směrnici BP/80/08 - Dokumentace 

vyhledání a hodnocení rizik včetně stanovení opatření. [21] 

 Účel směrnice 

Dokumentace vyhledání a hodnocení rizik slouţí k předání potřebných informací 

zaměstnancům s cílem zajistit bezpečný výkon jejich práce. 

 Oblast platnosti a způsob seznamování 

Tento dokument se vztahuje na všechny zaměstnance, kteří jsou v pracovním 

poměru nebo jiném pracovně právním vztahu ke společnosti PILSEN STEEL s.r.o., 

jakoţ i zaměstnance externích firem vykonávajících činnosti v objektech společnosti 

a přiměřeně na osoby, které se s vědomím společnosti zdrţují na jejích pracovištích. 

Tato směrnice je součástí vstupního školení zaměstnanců tzn., ţe s ním musí být 

nově nastupující zaměstnanec seznámen před nástupem do práce. 

Tato směrnice je součástí periodického školení zaměstnanců a zaměstnanci 

s ním musí být opakovaně seznámeni min. 1x za 12 měsíců. 
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10 NASTAVENÍ SYSTÉMU RISK MANAGEMENTU VE SPOLEČNOSTI 

PILSEN STEEL s.r.o. 

Před tvorbou samotného systému risk managementu si znovu zrekapitulujeme co 

je jeho náplní: 

 vyhledávání aktivních a pasivních nebezpečí 

 hodnocení rizika 

 rozhodování o zmírňujících opatřeních 

 zjišťování rizikového zatíţení organizace 

 zvládání rizik 

 sledování vývoje potenciálně nebezpečných jevů 

K zavádění systému risk managementu vybízejí následující skutečnosti:  

 sníţení nákladů na eliminaci, přenesení či realizaci rizika 

 sníţení stávajících celkových nákladů 

 ulehčení práce interním i externím auditorům 

 získání konkurenční výhody 

 zvyšování kvality rozhodovacích procesů ve společnosti 

 spolehlivější plánování 

 lepší práce s odpovědnostmi, pravomocemi, resp. kompetencemi 

 

Postup při nastavování systému 

10.1 Tvorba směrnice pro řízení rizik ve společnosti 

Tato směrnice bude základním dokumentem ve společnosti, který bude ve 

společnosti stanovovat systém řízení rizik, jejich identifikace, hodnocení a 

navrhování zmírňujících akcí. Bude členěna v logické posloupnosti činností při řízení 

rizik. 
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V její první části bude uveden účel, pro který je směrnice zpracovávána a 

oblast platnosti. Bude zde popsána idea celé problematiky a výčet zaměstnanců 

společnosti, kterých se působnost směrnice dotkne.  

Další část vysvětlí pojmy pouţívané v dalším textu směrnice. Těmito pojmy jsou: 

 Riziko, Pravděpodobnost, Dopad, Registr rizik, Index ohroţení, Index 

nepřijatelného rizika, Hodnocení rizik, Neošetřené riziko, Ošetřené riziko a 

Registr dopadů 

V další části bude vhodné stanovit odpovědnostní rámec pro směrnicí dotčené 

zaměstnance společnosti. Pro přehlednost budou tyto odpovědnosti, resp. pravomoci 

zpracovány formou matice. 

Následující část směrnice se bude zabývat samotným postupem managementu 

rizik. Tento postup bude rozdělen do následujících kroků: 

 stanovení cílů při řízení rizik ve společnosti 

 rozdělení úrovní rozlišovaných rizik 

 popis zmírňujících akcí 

 popis samotného procesu řízení rizik 

 proces identifikace rizik 

 proces hodnocení rizik 

 tvorba registru rizik 

 definice indexu nepřijatelného rizika 

 proces navrhování zmírňujících akcí 

 proces informovanosti o rizicích 

Vypracovaná směrnice pod názvem Řízení rizik je přílohou A k této diplomové 

práci. 
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10.2 Vizualizace systému řízení rizik 

Pro tento účel byl vypracován vývojový diagram uvedený na obrázku č. 15. Tento 

vývojový diagram nezahrnuje celý risk management, ale pouze část zabývající se 

identifikací, hodnocením a eliminací rizik. Existuje mnoho dalších činností, které 

by tento vývojový diagram minimálně zdvojnásobily, ale také znepřehlednily. Mezi 

tyto činnosti patří strategické rozhodování na nejvyšší úrovni řízení společnosti, 

vnitropodnikové vztahy, systém řízení společnosti, organizační struktura, zajišťování 

finančních prostředků, vyhodnocování ekonomického přínosu zmírňujících opatření 

apod.  

Další vizuální pomůckou v systému řízení rizik je Matice zodpovědností uvedená 

na obrázku č. 16. Matice popisuje jednotlivé činnosti v systému řízení rizik a 

jednotlivým zainteresovaným stranám přiděluje role. Tyto role jsou: Odpovídá, 

Spolupracuje a je Informován.  
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Obr. č. 15: Vývojový diagram systému řízení rizik 
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Obr. č. 16: Matice odpovědností 

 

10.3 Identifikace a hodnocení rizik 

Rizika jsou identifikována kaţdým zaměstnancem společnosti. Rizika jsou 

zaznamenávána a shromaţďována v bezpečnostních zprávách, zprávách od 

zaměstnanců, zápisech z rady jednatelů zápisech z porad vedení. Tyto rizika je třeba 

ohodnotit, resp. provést hodnocení jejich dopadu. Hodnocení provádí tým, svolávaný 

risk manaţerem. K hodnocení je třeba stanovit jednotný postup, který je 

zaznamenám v následujícím Návodu k hodnocení rizik. 
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NÁVOD PRO HODNOCENÍ RIZIK 

Výsledkem hodnocení rizik je Index rizika. Jde o hodnotu, která vypovídá o 

přijatelnosti či nepřijatelnosti rizika pro společnost. Na jejím základě se bude vedení 

společnosti rozhodovat, zda riziko zmírňovat nebo zda je pro ni přijatelné. Získaná 

hodnota po její lokalizaci v níţe uvedené matici, jiţ sama o sobě vypovídá o 

přijatelnosti rizika. Společnost ale navíc vyhlašuje tzv. Index nepřijatelného rizika, 

se kterým je hodnota vypočteného indexu porovnávána. 

 

Obr. č. 17: Matice posuzování rizik 
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Index rizika vypočteme dle následujícího vzorce: 

(5) Index rizika = Pravděpodobnost vzniku x předpokládaný Dopad rizika 

 

Pravděpodobnost vzniku rizika  

Pravděpodobnost vzniku je dána pravděpodobností, se kterou můţe daný dopad 

nastat. Hodnocení pravděpodobnosti vyplývá ze zkušeností hodnotitelů a informací o 

hodnocení rizik. Nabývá hodnot I, II a III (hodnoty odpovídají hodnotám 1, 2 a 3). 

Hodnotu I přidělíme v případě, ţe se událost můţe přihodit jen výjimečně. Při 

hodnotě II je moţné, ţe se událost přihodí a v případě, ţe je velmi pravděpodobné či 

zcela jisté, ţe událost nastane, přidělí hodnotitel hodnotu III. 

 

Dopad rizika 

Dopad rizika vyjádříme následujícím vztahem: 

 

(6) Dopad rizika = 3 x finanční dopad + 3 x dopad na dobré jméno 

společnosti + 2 x dopad na výkonnost + 1 x dopad na ţivotní prostředí 

+ 2 x dopad na bezpečnost a zdraví zaměstnanců + 3 x dopad na 

obavy hlavních zainteresovaných stran 

Číselné hodnoty 1, 2 a 3 u jednotlivých hodnotících kriterií jsou tzv. „váhy“. 

Jako pomůcka pro subjektivní hodnocení jednotlivých kritérií byly do směrnice 

uvedené v příloze A vytvořeny hodnotící tabulky. Zde budou jednotlivá kriteria 

popsána. 

Hodnocení dopadu rizika 

Dopady rizika hodnotíme v následujících oblastech: 

 Finance 

 Dobré jméno společnosti 

 Výkonnost/činnost 

 Ţivotní prostředí 

 Bezpečnost a zdraví zaměstnanců 

 Obavy hlavních zainteresovaných stran (stakeholders) 
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 Dopad do finanční oblasti 

 Hodnotitel se bude zamýšlet, v jakém rozsahu zasáhne dopad rizika na 

hospodaření firmy. Hranice jsou 2% EBITA pro hodnotu 1, 2% aţ 10% pro hodnotu 2 

a více neţ 10% pro hodnotu 3. 

 

 Dopad na dobré jméno společnosti 

Zde se bude hodnotitel zamýšlet nad dobou, po kterou můţe dopad rizika 

ovlivňovat nahlíţení veřejnosti na společnost a v jakém rozsahu. Při malém a 

krátkodobém negativním vlivu v řádu několika dní, přidělí hodnotitel 1. Hodnotu 2 

přidělí v případě, ţe menší negativní publicita bude působit dlouhodoběji nebo 

krátkodobě, ale s velkým vlivem. Velký a dlouhodobý vliv dopadu na vnímání 

společnosti v očích veřejnosti udá hodnotiteli důvod přidělit dopadu hodnotu 3. 

 

Dopad na výkonnost společnosti 

Nesplnění strategických nebo operativních cílů společnosti v rozsahu do 2%, či 

zpoţdění klíčového projektu aţ o 3 měsíce nebo zastavení výroby na 1 den, je důvod 

přidělit dopadu hodnotu 1. Při nesplnění cílů v rozsahu 2% aţ 5%, zpoţdění projektu 

aţ o 6 měsíců či zastavení výroby na dobu aţ 1 měsíce přidělí hodnotitel dopadu 2. 

Vyšší nesplnění cílů, zpoţdění projektu nebo zastavení výroby je důvodem přidělit 3. 

 

Dopad na životní prostředí 

Mírné ohroţení ţivotního prostředí je důvodem přidělit dopadu hodnotu 1. 

Hodnotu 2 přidělí hodnotitel při dopadu se středním ohroţením ţivotního prostředí a 

při závaţném ohroţení přidělí samozřejmě hodnotu 3. 
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Dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Nebezpečí vzniku menších poranění je důvodem k přidělení hodnoty 1 pro dopad 

v oblasti BOZP. Závaţná poranění s dlouhodobým léčením jsou důvodem pro 

přidělení 2. Hodnotu 3 přidělí hodnotitel, hrozí-li trvalé poškození zdraví jako jsou 

amputace končetin či poškození zraku nebo sluchu nebo dokonce i smrt. 

 

Dopad na obavy stakeholders 

Zainteresovaná osoba - stakeholder je: „Osoba nebo organizace, která můţe mít 

vliv na rozhodnutí nebo činnost, můţe být jimi ovlivňována nebo se můţe vnímat, ţe 

je rozhodnutím nebo činností ovlivňována.“ [10] 

 Vyvolá-li očekávané událost omezené obavy zainteresovaných stran, můţe 

hodnotitel přidělit dopadu hodnotu 1. Jsou-li tyto obavy významnějšího charakteru, 

musí uţ přidělit hodnotu 2. Při značných obavách stakeholders přidělí hodnotu 3. 

 

10.4 Tvorba Registru rizik 

Identifikovaná a ohodnocená rizika je nutné někam zaznamenat a to tak, aby bylo 

moţné s riziky a jejich hodnocením dále pracovat a aby byl v kaţdém okamţiku 

přehled o aktuálním stavu systému řízení rizik ve společnosti. K těmto účelům bude 

vytvořen Registr rizik. Tento registr má podobu tabulky, která bude obsahovat 

následující údaje, jejichţ výčet tvoří hlavičku registru. 

 

 

Obr. č. 18: Registr rizik 
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10.5 Stanovení indexu nepřijatelného rizika 

Aby bylo moţné rizika posuzovat vzhledem k dopadům na společnost a objektivně je 

řídit, je nutné stanovit jakýsi porovnávací limit. Tímto limitem je index nepřijatelného rizika. 

Jde o číslo, se kterým je srovnávána vypočtená hodnota indexu rizika. V okamţiku, kdy je 

vypočtená hodnota vyšší neţ hodnota indexu nepřijatelného rizika, jde o tzv. riziko 

neakceptovatelné a je tedy nutné přijmout zmírňující opatření. Index nepřijatelného rizika je 

přijímán vţdy na další kalendářní rok a schvaluje jej Rada jednatelů spolu s generálním 

ředitelem. Hodnotu indexu navrhuje risk manaţer ve spolupráci s týmem pro podporu řízení 

rizik. 

10.6 Zmírňující akce 

Zmírňující akce jsou jakékoliv činnosti vedoucí ke sníţení dopadu rizika na společnost. 

Můţe jít o investiční akce, opravy, ale také školení zaměstnanců apod. Ve společnosti jsou 

začleněny do procesu tvorby Byznys plánu na další kalendářní rok. Vlastník rizika je přímo 

zodpovědný za implementaci schválených zmírňujících akcí. Vlastník rizika je: „Osoba nebo 

entita s odpovědností a pravomocí řídit riziko.“ [11] 

Pro účely řízení zmírňujících akcí je veden Registr zmírňujících akcí v následující 

podobě: 

 

Obr. č. 19: Registr zmírňujících akcí 

 

10.7 Prošetřování plnění zmírňujících akcí 

Kaţdé provedené opatření musí být pravidelně přezkoumáváno. Proto je kontrola plnění 

opatření ke zmírnění dopadu rizik na daný kalendářní rok zahrnuta do interního auditu ISO 

9001. V případě neplnění těchto opatření je vystaven List neshody a uloţen termín ke 

zjednání nápravy. 
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10.8 Vedení záznamů 

 Oba registry, jak Registr rizik, tak Registr zmírňujících akcí, vede Risk manaţer. Registry 

jsou vedeny ve formátu MS Excel. Jejich umístění musí být přístupné všem zaměstnancům, 

a proto jsou umístěny na intranetu společnosti. Přístup do těchto registrů má kaţdý 

zaměstnanec společnosti s uţivatelským účtem, ale práva pro změnu údajů v registrech má 

pouze risk manaţer. 

 

11 PRAKTICKÉ VYUŢITÍ SYSTÉMU RISK MANAGEMENTU VE 

SPOLEČNOSTI PILSEN STEEL s.r.o. 

Systém managementu rizik je trvalý a periodický proces zakomponovaný do 

systému řízení společnosti. Pro ověření funkčnosti výše navrţeného systému, bude 

tento systém pouţit pro identifikaci a hodnocení rizik vybrané oblasti činnosti 

společnosti PILSEN STEEL s.r.o. Pro tento názorný příklad byla vybrána typická a 

pro společnost zásadní činnost – Výroba oceli na elektrických obloukových 

pecích.   

11.1 Identifikace rizik při vybrané činnosti 

Pro tuto činnost byly pouţity interní předpisy a bezpečnostní zprávy a 

v neposlední řadě praktické zkušenosti zpracovatele této diplomové práce.  Byla 

identifikována následující rizika: 

 popálení obsluhy rozstříknutou taveninou 

 protečení pláště pece 

 vznik poţáru výbuchem strusky 

 ulomení elektrody při manipulaci s víkem pece 

 zatíţení nákladů na výrobu zvýšením ceny nakupovaného šrotu 

 zatíţení nákladů na výrobu zvýšením ceny elektrické energie, 

 porucha stávající odsávací stanice, nebezpečí uloţení pokuty 

 nebezpečí vyrobení špatné tavby v důsledku nekvalitních surovin 

Identifikovaná rizika byla zatříděna do Registru rizik. 
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11.2 Sestavení Registru rizik 

 

Obr. č. 20: Registr rizik vyplněný pro „Výrobu oceli na EOP“ 

Výše uvedená tabulka znázorňuje praktický příklad pouţití Registru rizik pro 

ohodnocení identifikovaných rizik v tomto případě pro vybranou činnost – Výroba 

oceli na elektrických obloukových pecích. Vyhledaná rizika nejsou v ţádném případě 

všechna, ale jde pouze o demonstrativní výběr rizik zahrnujících všechny 

posuzované oblasti, tj. Finanční oblast, Oblast ţivotního prostředí, Oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Jinou oblast. V tabulce je uvedenou riziko 

vzniku poţáru, kdy jde o Oblast poţární ochrany a riziko vyrobení radioaktivní tavby, 

kdy jde o riziko z Oblasti radiační ochrany. 

Pro rok 2011 byl stanoven Index nepřijatelného rizika roven hodnotě 30. 

Na základě zmírňujících akcí uvedených v Registru rizik můţeme sestavit 

Registr zmírňujících akcí. V tomto registru budou všechna rizika, která si vyţádají 

investiční opatření a jejich index neošetřeného rizika je vyšší nebo roven hodnotě 30. 
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11.3 Sestavení Registru zmírňujících akcí 

 

Obr. č. 21: Registr zmírňujících akcí pro „Výrobu oceli na EOP“ 

V tomto okamţiku nastává postup uvedený v Příloze č. 1 – Popis procesu řízení 

rizik vypracované směrnice pro Řízení rizik. Budeme pokračovat bodem 4, tzn., ţe 

sestavený Registr rizik spolu s Registrem zmírňujících akcí pro Výrobu oceli na EOP 

bude předloţen Radě jednatelů ke schválení. Schválené Registry budou následně 

zařazeny do programu projednávání Byznys plánu na rok 2012. Po jejich projednání 

a hlavně zajištění finančních prostředků na implementaci v roce 2012 dojde k jejich 

realizaci. 

Proces vyhledávání rizik je „nekonečným“ procesem a proto se budou všechny 

jednotlivé kroky systému řízení rizik neustále opakovat, aby trvale docházelo ke 

sniţování dopadů rizik ve společnosti, aby bylo dosahováno plánovaných 

hospodářských výsledků a byl zachován proces trvalého zlepšování vycházející ze 

systému řízení jakosti. 
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá systémem řízení rizik. V první části se uvedené 

problematice věnuje na teoretické bázi a v jejím závěru pak prakticky vyuţívá 

navrţený systém řízení rizik ve společnosti PILSEN STEEL s.r.o.  

V teoretické části bylo popsáno, co je riziko a co nebezpečí. Rizika byla 

rozdělena podle různých kritérií, např. podle oblasti dopadu na systémová rizika, 

finanční rizika nebo rizika přírodního charakteru. Byl vysvětlen pojem zdroj 

nebezpečí a jeho souvislost se vznikem rizika. Na rizika bylo nahlíţeno z pohledu 

přijatelnosti pro vlastníka rizika, tzn., zda je riziko přijatelné či nepřijatelné nebo i 

podmínečně přijatelné. Bylo vysvětleno, ţe kaţdé riziko má hlavně finanční efekt, 

který je většinou negativní z pohledu hospodaření firem. 

Dalším krokem teoretické části byla analýza rizik. Tato procedura se skládá ze 

čtyř částí a to z identifikace rizik, stanovení hodnoty aktiv, identifikace hrozeb a slabin 

a stanovení závaţnosti hrozeb a míry zranitelnosti. Zabýval jsem se vztahy v analýze 

rizik, kdy proti sobě stály zdroje rizik a aktiva. Byly zde uvedeny metody vhodné pro 

provádění analýzy rizik. Pro úspěšné provádění analýzy rizik zde byl uveden obecný 

postup této analýzy. Aby bylo moţné rizika či jejich pravděpodobnost vzniku 

kvantifikovat byly zde uvedeny výpočtové vzorce veličin jako je velikost 

předpokládané ztráty, směrodatná odchylka a rozptyl nebo koeficient variace. 

V další části jsem se zabýval prevencí rizik a přes ni jsem se dostal 

k managementu rizik. Management rizik jiţ konkretizuje dříve popsaná témata a 

vkládá je do kontextu řízení firem v podnikatelském prostředí. Kapitola se zabývá cíly 

managementu rizika, zmiňuje zlaté pravidlo pro risk management či rozebírá 

nedostatky managementu rizika. Dále jsou osvětleny pojmy statické a dynamické 

riziko, čisté a spekulativní riziko a proces informování o riziku. 

Následují praktické příklady přistupování k řízení rizika ve firmách. Jsou zde 

uvedeny tři pravidla pro oblast řízení rizik – Neriskuj více, neţ kolik můţeš ztratit; 

Uvaţuj o pravděpodobnostech; Neriskuj mnoho pro málo. Na závěr je uvedeno 

paradigma risk managementu. 
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Pro uvedení praktického příkladu vyuţívání metod risk managementu byla 

vybrána společnost Plzeňský Prazdroj. Nejedená se sice o stejný typ výroby, jako ve 

společnosti PILSEN STEEL s.r.o., pro kterou je zpracována praktická část diplomové 

práce, ale jde o velkou společnost s obdobným typem řízení a tedy s podobnými 

problémy.  

V úvodu praktické části diplomové práce byla podrobně představena společnost 

PILSEN STEEL s.r.o. včetně jejích provozů, výrobkového portfolia, systému řízení, 

organizačních sloţek a systému řídících dokumentů. Byl zde rozebrán stávající stav 

v oblasti řízení rizik. Bylo konstatováno, ţe stávající rizika jsou systematicky 

vyhledávána pouze v oblasti BOZP a nepřímo se jimi zabývá i oblast řízení ochrany 

ţivotního prostředí a poţární ochrany. 

V předposlední části diplomové práce jsem navrhl systém risk managementu pro 

společnost PILSEN STEEL s.r.o. Pro účely zavádění systému řízení rizik ve 

společnosti bylo vypracováno: 

 směrnice pro řízení rizik ve společnosti 

 popis procesu řízení rizik ve společnosti 

 návod pro identifikaci a hodnocení rizik ve společnosti 

 sestavení Registru rizik 

 sestavení Registru zmírňujících akcí 

Vytvořené postupy a dokumenty byly pouţity v poslední části diplomové práce, 

kdy byla vybrána klíčová činnost pro společnost PILSEN STEEL s.r.o., kterou je 

výroba oceli na elektrických obloukových pecích. Výsledkem tohoto praktického 

vyuţití navrţeného systému řízení rizik jsou sestavené tabulky s Registrem rizik a 

Registrem zmírňujících akcí pro vybranou činnost. 
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Navrţený systém řízení rizik ve společnosti bude v budoucnu zařazen a 

implementován do systému řízení společnosti, zaloţeném na principech moderních 

způsobů řízení firem, ke kterým existují podpůrné systémy, jako jsou systém řízení 

jakosti dle ISO 9001 či ve společnosti připravovaný systém řízení ochrany ţivotního 

prostředí dle ISO 14001. Implementace nebude snadná, protoţe systém vyhledávání 

a hodnocení rizik tak, jak je navrţen v této diplomové práci, přináší do společnosti 

nový způsob zamýšlení se nad problémy a bude nutné si jej nejprve osvojit na všech 

úrovních řízení společnosti i mezi řadovými zaměstnanci. Teprve potom můţe být 

systém úspěšný a bude přinášet poţadovaný finanční efekt pro společnost. 
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1. Úvod 

Společnost PILSEN STEEL s.r.o. (dále jen „společnost“) si plně uvědomuje svou 

odpovědnost vůči svému majiteli a ostatním zainteresovaným stranám. Z tohoto důvodu se 

snaţí chovat odpovědně a předvídavě, a proto je ve společnosti tímto dokumentem zaveden 

a rozvíjen systém řízení rizik. Tento systém slouţí společnosti k eliminaci a zvládání 

negativních jevů, které na společnost při její činnosti působí a také umoţňuje vyuţívat rizika 

jako příleţitost ke zlepšení. 

 

2. Účel 

Účelem této směrnice je stanovit organizaci a způsob řízení rizik včetně jejich 

identifikace a hodnocení. Současně je závazným dokumentem pro identifikaci rizik a 

hodnocení rizik ve společnosti. Rizika jsou identifikována v souvislosti s činnostmi, které 

probíhají ve společnosti (operační rizika), dále v souvislosti s krátkodobými cíli (taktická 

rizika) a se strategickými cíli (strategická rizika). Pro eliminaci rizik jsou ve společnosti 

přijímány „zmírňující akce“, které se provázáním řízení rizik a řízení výkonnosti pravidelně 

dostávají do cílů jednotlivých úseků, provozů a útvarů pro sledované období. Pro podporu 

řízení rizik je ve společnosti jmenován „risk manaţer“, jehoţ úkolem je rizika vyhledávat, 

hodnotit a navrhovat zmírňující akce. Pro tyto účely je oprávněn ţádat zaměstnance na 

všech úrovních řízení společnosti o spolupráci. Výstupy z těchto činností je povinen 

předkládat vedení společnosti. Risk manaţer má právo svolávat „tým pro podporu řízení 

rizik“. 

Tato směrnice se týká také řízení rizik ve specifických oblastech nebo procesech, jako 

jsou např. ochrana ţivotního prostředí či systém bezpečnosti práce, apod. Nejdůleţitější 

rizika z těchto oblastí nebo procesů jsou zahrnuta do „Registru rizik“ vedeného risk 

manaţerem. 

 

3. Oblast platnosti 

Směrnice je závazná pro všechny zaměstnanci společnosti. Směrnice je platná a účinná 

ode dne odsouhlasení vydavatelem dokumentu. Podléhá změnovému řízení. 
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4. Pojmy 

Riziko – potenciální (moţné) situace, které svými parametry negativně působí na aktiva 

společnosti, zdraví, ţivoty lidí, ţivé organismy, ţivotní prostředí, a na dosahování cílů 

společnosti. Riziko je kombinací pravděpodobnosti a dopadu. 

Pravděpodobnost – pravděpodobná četnost vzniku dopadu rizika (kolikrát můţe dojít ke 

vzniku skutečného dopadu rizika za stanovené období). 

Dopad – předpokládané škody, které mohou nastat společnosti při skutečném dopadu rizika. 

Registr rizik – seznam identifikovaných rizik s uvedením pravděpodobnosti jejich vzniku a 

předpokládané výši jejich dopadu. 

Index ohroţení – dosaţené bodové hodnocení součinu pravděpodobnosti a dopadu 

v metodice hodnocení rizik. 

Index nepřijatelného rizika – index ohroţení, který překročil určenou mez a k němuţ byla či 

budou podniknuta zmírňující opatření v daném období. Stanovuje se vţdy na dobu určitou. 

Hodnocení rizik – proces, pomocí něhoţ se určuje závaţnost rizika pro společnost. 

Neošetřené riziko – kombinace pravděpodobnosti vzniku ohroţení a výše dopadu ohroţení 

bez zohlednění preventivních a/nebo následných opatření.  

Ošetřené riziko – kombinace pravděpodobnosti vzniku ohroţení a výše dopadu ohroţení při 

zohlednění preventivních a/nebo následných opatření. 

Registr dopadů – seznam skutečných dopadů rizik ve společnosti. 

Tým pro podporu řízení rizik – tým sestavený risk manaţerem ze zástupců provozů, úseků 

či útvarů. 

Zmírňující akce – opatření různého charakteru (investice, oprava, školení, apod.), které 

sníţí dopad rizika  

 

 



 

Řízení rizik 

č.: ON 20 Rev./Zm.: 1/- Platí od: 1. 6. 2011 List:  5/ 17 

 

74010/003d 

5. Odpovědnosti 

Generální ředitel – odpovídá za fungování a rozvoj systému řízení rizik ve společnosti. Tuto 

odpovědnost deleguje na ředitele pro organizaci a řízení. 

Odborní ředitelé – odpovídají za řízení rizik ve svých úsecích a útvarech. Provádějí 

identifikaci strategických rizik v souvislosti se strategickým plánováním. Odpovídají za plnění 

preventivních a nápravných opatření (zmírňujících akcí) pro ošetření rizik. Zavádějí do 

systému běţného řízení relevantní výstupy ze systému řízení rizik. 

Risk manaţer – odpovídá za hodnocení identifikovaných rizik ve společnosti, vede registr 

rizik a registr zmírňujících akcí, metodicky řídí proces řízení rizik ve společnosti. Má právo 

svolávat jednání za účelem identifikace a hodnocení rizik ve společnosti.  

Tým pro podporu řízení rizik – provádí identifikaci a hodnocení rizik ve společnosti a 

v jednotlivých provozech či útvarech. Jednotliví členové týmu zajišťují sběr informací o 

taktických a operativních rizicích ve svých útvarech a předávají je týmu k hodnocení. Je 

poradním orgánem generálního ředitele a provádí pravidelné přehodnocování registru 

ohroţení. Vede jej risk manaţer.  

Všichni vedoucí zaměstnanci – odpovídají za řízení rizik stanovených systémem řízení 

rizik a plnění zmírňujících akcí v rámci svých provozů či útvarů relevantních pro danou 

úroveň řízení. 

Všichni zaměstnanci – upozorňují na případná ohroţení své nadřízené popř. risk 

manaţera. 

Další odpovědnosti jsou stanoveny v tabulce „Popis procesu řízení rizik“ (viz. Příloha č. 1). 
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6. Matice odpovědností 

 

Tab. č. 1: Matice odpovědností 

 

7. Řízení rizik 

7.1 Cíle a zásady řízení rizik ve společnosti 

Hlavním cílem je podpořit dosaţení strategických a taktických cílů společnosti neustálým 

sniţováním rizik (ohroţení) na přijatelnou úroveň a zároveň vyuţitím rizik jako příleţitostí 

k dalšímu rozvoji společnosti a dosaţení konkurenčních výhod. 

Rizika se dělí na 3 úrovně: strategické, taktické a operativní. Strategické riziko souvisí 

se strategickými cíly společnosti, taktické s taktickými (krátkodobými) cíly a operativní 

s běţnou činností společnosti. 
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Ke sníţení moţného dopadu rizik nebo sníţení pravděpodobnosti výskytu dopadu rizika 

se pro nepřijatelná rizika podnikají tzv. „zmírňující akce“. Princip je popsán na následujícím 

schématu. 

 

Obr. č. 1: Funkce zmírňujících akcí 

 

7.2 Popis procesu řízení rizik 

Do systému řízení rizik jsou začleněni všichni zaměstnanci společnosti na všech 

úrovních řízení i běţní zaměstnanci. Proces je stanoven touto směrnicí a zasahuje 

do řízení společnosti na všech úrovních. Obecné schéma řízení rizik je 

zaznamenáno ve Vývojovém diagramu uvedeném na Obr. č. 2. Jednotlivé kroky 

procesu řízení rizik jsou uvedeny v tabulce „Popis procesu řízení rizik“  

(viz. Příloha č. 1). 
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Obr. č. 2: Vývojový diagram procesu řízení rizik
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7.3 Získávání podkladů pro řízení rizik 

Risk manaţer svolává minimálně jednou ročně tým spolupracovníků ve sloţení dle 

posuzované problematiky. Podkladem k jejich jednání jsou závěry z porady vedení, 

rozhodnutí Rady jednatelů, bezpečnostní zprávy či jiné dokumenty vzniklé na základě 

vyhledávání rizik. Tým vyhodnotí moţné dopady vyhledaných rizik, ohodnotí jednotlivá 

sledovaná kritéria a navrhne zmírňující akce. Výstup z jednání týmu je zaznamenán do 

Registru rizik. Zprávu o vedení registru rizik a návrhy zmírňujících akcí předkládá risk 

manaţer Radě jednatelů ke schválení. 

 

7.4 Identifikace rizik 

Riziko můţe identifikovat jakýkoli zaměstnanec společnosti. Po identifikaci rizika 

informuje zaměstnanec svého nadřízeného. Nadřízený okamţitě e-mailem informuje 

o identifikovaném ohroţení risk manaţera. Risk manaţer odpovídá za pravidelnou 

identifikaci a hodnocení rizik. Dle potřeby svolává tým spolupracovníků, se kterým 

identifikovaná rizika ohodnotí a navrhne zmírňující akce. Dalším zdrojem 

identifikovaných rizik jsou bezpečnostní zprávy, zápisy z porad či jiné interní 

dokumenty. 

7.5 Hodnocení rizik 

Hodnocení rizik se provádí pomocí metodiky vícekriteriální analýzy. Tato metodika je 

popsána v Příloze č. 2. Hodnocení je zaloţeno na týmové spolupráci jednotlivých členů týmu 

pro podporu řízení rizik metodicky vedeného risk manaţerem. Týmem jsou hodnocena 

ohroţení ve stavu neošetřeného rizika a také ohroţení po zohlednění existujících 

preventivních a/nebo následných opatření, to znamená ošetřeného rizika. 

Pro posouzení přijatelnosti rizika kvantifikované Indexem rizika slouţí následující matice. 

Pravděpodobnost dopadu rizika je hodnocena jako nízká (I), střední (II) a vysoká (III). Dopad 

rizika je moţné kvantifikovat v rozmezí 0 - 42. Ohroţení v intervalu 0 - 14 je klasifikováno 

jako kategorie I (nízké), 12 - 18 II (střední) a 28 – 42 III (vysoké).
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Obr. č. 3: Matice posuzování rizik 

7.6 Registr rizik 

Ohodnocení ohroţení se zaznamenává do tzv. Registru rizik, za jehoţ vedení je 

odpovědný risk manaţer. Registr se pouţívá k zaznamenání rizik na třech úrovních, tj. 

strategická, taktická a operativní. Základní podoba registru je stanovena v následující 

tabulce. Do tabulky se musí vţdy uvést datum poslední aktualizace. 

 

Tab. č. 1: Vzor Registru rizik
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7.7 Stanovení indexu nepřijatelného rizika 

Risk manaţer ve spolupráci s týmem řízení rizik hodnotí všechna identifikovaná 

ohroţení. Pro kaţdé identifikované riziko se stanoví vlastník rizika. Pro kaţdý kalendářní rok 

navrhne tým pro podporu řízení rizik výši indexu rizika, která je pro společnost nepřijatelná. 

Pro všechna ohroţení s vyšším indexem se v daném roce stanoví zmírňující akce. 

Stanovená hodnota indexu nepřijatelného rizika podléhá souhlasu generálního ředitele a 

Rady jednatelů. 

7.8 Zmírňující akce 

Zmírňující akce jsou ve společnosti začleněny do procesu tvorby Byznys plánu na další 

kalendářní rok. Vlastník rizika je přímo zodpovědný za implementaci schválených 

zmírňujících akcí. Zmírňující akcí můţe být taktéţ vzdělání a příprava zaměstnanců na 

řešení krizových situací.  

Pro účely řízení zmírňujících akcí je veden Registr zmírňujících akcí v následující 

podobě: 

 

Tab. č. 2: Vzor Registru zmírňujících akcí 

 

7.9 Prošetřování plnění zmírňujících akcí 

Kontrola plnění opatření ke zmírnění dopadu rizik uloţených rozhodnutím Rady 

jednatelů a zařazená do Byznys plánu na daný kalendářní rok je zahrnuta do interního auditu 

ISO 9001. V případě neplnění těchto opatření je vystaven List neshody a uloţen termín ke 

zjednání nápravy. 
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7.10 Vedení záznamů 

Oba registry, jak Registr rizik, tak Registr zmírňujících akcí, vede Risk manaţer. Formát 

těchto registrů je MS Excel a umístění souborů s registry je na intranetu společnosti ve 

sloţce \\Filesrv\data\PER\RM\Registry. Přístup do těchto registrů má kaţdý zaměstnanec 

společnosti s uţivatelským účtem, ale práva pro změnu údajů v registrech má pouze risk 

manaţer. 

 

8. Přílohy 

Příloha č. 1 – Popis procesu řízení rizik 

Příloha č. 2 – Návod pro identifikaci a hodnocení rizik 

 

 

 

file://Filesrv/data/PER/RM/Registry
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NÁVOD PRO IDENTIFIKACI A HODNOCENÍ RIZIK 

Identifikace a hodnocení ohroţení ve společnosti PILSEN STEEL s.r.o. se provádí 

pomocí vlastní metodiky hodnocení. Získané výsledky hodnocení nelze pouţít absolutně, ale 

slouţí k vzájemnému porovnání závaţnosti hodnocených ohroţení (moţných rizik) pro 

společnost. Metodika hodnocení pouţívá bodové hodnocení moţných dopadů a četnosti 

výskytu jednotlivých ohroţení (rizik). Bodové hodnocení jednotlivých druhů dopadů a jejich 

pravděpodobnosti je přiřazováno týmem pro podporu řízení rizik v čele s risk manaţerem. U 

strategických rizik je toto hodnocení validováno Radou jednatelů a GŘ. Výsledkem 

hodnocení rizik je Index rizika., který je součinem reálného dopadu a pravděpodobnosti 

vzniku. 

 

Index rizika vypočteme dle následujícího vzorce: 

 

(1) Index rizika = Pravděpodobnost vzniku x předpokládaný Dopad rizika 

Pravděpodobnost vzniku je dána pravděpodobností, se kterou můţe daný dopad 

nastat. Hodnocení pravděpodobnosti vyplývá ze zkušeností hodnotitelů a informací o 

hodnocení rizik. 

Dopad rizika vyjádříme následujícím vztahem: 

 

(2) Dopad rizika = 3 x finanční dopad + 3 x dopad na dobré jméno společnosti + 2 x 

dopad na výkonnost + 1 x dopad na ţivotní prostředí + 2 x dopad na bezpečnost a 

zdraví zaměstnanců + 3 x dopad na obavy hlavních zainteresovaných stran 

Číselné hodnoty 1, 2 a 3 u jednotlivých hodnotících kriterií jsou tzv. „váhy“. Jako 

pomůcka pro subjektivní hodnocení jednotlivých kritérií slouţí následující tabulky. 
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Pravděpodobnost vzniku rizika  

 

Tab. č. 1: Hodnocení pravděpodobnosti vzniku rizika 

Hodnocení dopadu rizika 

Dopady rizika hodnotíme v následujících oblastech: 

 Finance 

 Dobré jméno společnosti 

 Výkonnost/činnost 

 Ţivotní prostředí 

 Bezpečnost a zdraví zaměstnanců 

 Obavy hlavních zainteresovaných stran (stakeholders) 

 

Dopad do finanční oblasti 

 

Tab. č. 2: Hodnocení finančního dopadu 
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Dopad na dobré jméno společnosti 

 

Tab. č. 3: Hodnocení dopadu na dobré jméno společnosti 

Dopad na výkonnost společnosti 

 

Tab. č. 4: Hodnocení dopadu na výkonnost společnosti 
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Dopad na životní prostředí 

 

Tab. č. 5: Hodnocení dopadu na ţivotní prostředí 

Dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

 

Tab. č. 6: Hodnocení dopadu na bezpečnost a zdraví zaměstnanců 

 

Dopad na obavy stakeholders 

 

Tab. č. 7: Hodnocení dopadu na obavy hlavních zainteresovaných stran 
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