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Anotace: 
PROCHÁZKA, T. Rizika přerušení provozu následkem požáru. 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011.  

 

Diplomová práce charakterizuje podstatu pojištění přerušení provozu z pohledu risk 

managementu. Zabývá se příčinami a faktory ovlivňujícími výši škody a dobu přerušení 

provozu následkem poţáru. Přibliţuje způsob stanovení přímých a následných škod z pohledu 

HZS ČR a porovnává ho s přístupy pojišťoven. Rozebírá principy a postupy pouţívané pro 

hodnocení poţárního rizika a rizika přerušení provozu následkem poţáru ve významných 

pojišťovacích institucích. Součástí řešení této problematiky je autorem navrţená metodika pro 

posouzení rizika přerušení provozu následkem poţáru pro pouţití v risk managementu České 

pojišťovny a.s. včetně aplikace na modelovém příkladu. 

 

Klíčová slova: riziko, nebezpečí, poţární komplex, maximální pravděpodobná/moţná škoda, 

řízení rizik, přerušení provozu 

 

Annonation: 

PROCHÁZKA, T. Risks of Interruption in Operation as a Consequence of fire. 

 

This thesis characterizes basic principles of business interruption insurance from the risk 

management point of view. This work deals with causes and factors, which influence the 

extent of loss and the time of business interruption caused by fire. Determination of direct and 

indirect losses from the point of view of HZS ČR are compared with approaches of selected 

insurance companies. Principles and procedures used in major insurance companies for 

evaluation of fire risk and the risk of business interruption caused by fire are analyzed in this 

thesis. An important part of this work is a new methodology for risk assessment of business 

interruption caused by fire proposed by the author. This methodology is applied on a model 

example and proposed for use in risk management of Česká pojištovna a.s. 
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Úvod 

Výrobní, ale také nevýrobní podniky jsou vystaveny různým rizikům. Většina podniků 

chápe riziko jako něco, co můţe ohrozit jeho pověst, hospodářské výsledky, postavení na 

trhu, a dokonce existenci. Snaţí se proto přijmout taková opatření, která tyto důsledky 

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

speciálních oborů. Nejinak tomu je i v pojišťovnictví, protoţe právě pojišťovny se nacházejí 

v centru „obchodu s riziky“, kdyţ v rámci sluţby za „poplatek“ přebírají riziko od klienta. 

Hlavní úkol pro risk management v pojištění (dále jen RM) je identifikace a hodnocení 

rizik s cílem ochránit pojišťovnu před ztrátami v případě moţných škodních událostí a tak 

systematicky zkvalitňovat portfolio společnosti. [7]   

Historicky nepropracovanější risk management se týká nebezpečí poţáru. České 

pojišťovnictví velmi dobře pochopilo, ţe je nutné se vydat evropskou cestou a Česká asociace 

pojišťoven (ČAP) vydala řadu překladů směrnic CEA (Evropská asociace pojišťoven). Ty 

jsou velmi důleţitým vodítkem pro práci při posuzování poţárního rizika. [7]   

V poslední době se ukazuje, ţe u průmyslových podniků velké škody pro pojišťovnu 

vyplývají z novějšího pojištění „přerušení provozu“, kdy pojišťovna hradí hrubý ušlý zisk po 

škodě způsobené pojištěným nebezpečím (nejčastěji poţárem). Pracovníci RM musí zejména 

u komplikovaných výrob, se vzájemně propojenými jednotkami pochopit jejich význam, 

provázanost, zranitelnost, nahraditelnost a finanční dopady pro klienta a pojišťovnu, které 

mohou nastat v případě přerušení provozu. To vyţaduje systematické a komplexní posouzení 

rizika a odhad škody, která můţe pro pojišťovnu v důsledku přerušení provozu nastat. Pro 

tento účel je ţádoucí postupovat konzistentně v rámci oddělení RM a podle určitých principů 

a pravidel v podobě metodiky, která ale v RM České pojišťovny a.s. (dále jen ČP) není 

podrobněji zpracována, coţ bylo pro mě motivací se touto problematikou zabývat.  

Z uvedených skutečností vyplynula potřeba řešení diplomové práce, jejímţ cílem je po 

rozebrání problematiky pojištění pro případ přerušení provozu i rozboru metod pro hodnocení 

poţárního rizika a rizika přerušení provozu následkem poţáru, navrhnout vhodnou metodiku. 
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Vysvětlení používaných pojmů 

Riziko 

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

činnosti. Rizikem v této práci chápu kaţdý důsledek činnosti, který můţe vyústit v jakýkoliv 

druh nepříznivých okolností, které mohou být v konečném důsledku definovány finanční 

ztrátou (např. majetková ztráta v důsledku poţáru, výbuchu, zemětřesení, povodně, vichřice), 

která definuje výši finanční částky potřebnou k nápravě vzniklé škody, případně pro nápravu 

následných škod (např. škody z přerušení provozu). 

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

nejlépe předvídat, posuzovat a následně i omezovat. Kaţdý by si měl jeho existenci uvědomit 

a připustit. Obecně a subjektivně můţeme rozumět tomu, co je to riziko, ale neexistuje 

univerzální definice. 

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

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

Pravděpodobnost vzniku škody je třeba uvaţovat v daném časovém intervalu, například rok. 

Matematicky lze vyjádřit vztahem: R = D x P 

kde R – riziko, 

      D – výše škody,  

      P – pravděpodobnost vzniku škody. 

Škoda vyjadřuje definovanou majetkovou újmu. Obvykle je škoda vyjádřena v měnových 

jednotkách. Jindy je vyjádřena počtem zmařených lidských ţivotů, počtem vadných nebo 

zničených výrobků, mnoţstvím kontaminované zeminy a podobně. Škoda závisí na scénáři a 

je to náhodná veličina. 

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

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

okolností, nebo moţnost zisku nebo ztráty při investování/podnikání. 

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

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

maximální moţné škodě a r pravděpodobnosti). [7]   
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Maximální možná škoda 

Pojistitelé a zajistitelé se podílejí na jednotlivých pojištěních takovým způsobem, který 

oběma umoţňuje maximální zisk a pravděpodobnost ztráty udrţuje tak, aby instituce nebyla 

ohroţena bankrotem. K dosaţení tohoto cíle je pro ně podstatné najít optimální cestu mezi 

rizikem a ziskem. 

Pojistná částka vyjadřuje maximální moţné plnění pojišťovny, tj. převzatý závazek. V 

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

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

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

předpokládané maximální moţné/pravděpodobné škody. 

Proto základním parametrem stanoveným při prohlídce pojišťovaných podniků je odhad 

škody, která můţe nastat za stanoveného katastrofického scénáře. Účelem je provést takový 

odhad, který by definoval maximální moţnou/pravděpodobnou škodu. Tu pracovníci risk 

managementu odhadují ze zavedených bezpečnostních opatření, jejich místních úprav, postoje 

managementu podniku k zabezpečení provozu a vkládání prostředků do bezpečnostní 

problematiky i podle informovanosti zaměstnanců o provozních nebezpečích a metodách 

jejich sniţování, případně o postupu omezujícím rozvinutí škodní události nebo krátce, podle 

zjištěné bezpečnostní kultury. Velikost rizika pro pojišťovnu můţe být vyjádřena řadou 

pojmů, např. MPL (maximum probable loss) – maximální pravděpodobná škoda, MPL 

(maximum possible loss) – maximální moţná škoda, PML (probable maximum loss) – 

pravděpodobná maximální škoda, PML (possible maximum loss) – moţná maximální škoda a 

EML – (estimated maximum loss) odhadovaná maximální škoda. Kaţdý znamená něco trochu 

jiného a pracovníci risk managementu je v některých případech omylem zamění nebo 

nesprávně pouţijí. Obvykle se postupuje podle definic LIRMA (London Insurance and 

Reinsurance Market Association), určující hodnotu MPL jako konzervativní odhad a EML 

jako realistický odhad. Definice těchto maximálních škod jsou uvedeny dále. 

Nejčastěji se odhadují maximální škody pro případ poţáru, jedná se o standardní 

metodiku na rozdíl od jiných nebezpečí, kdy je odhad škody obtíţnější (povodeň, vichřice, 

závaţná průmyslová havárie podle zákona č. 59/2006 Sb. apod.). Pro účel posouzení je 

nejprve potřeba rozdělit posuzovaný areál na dílčí celky, tzv. poţární komplexy (dále jen PK), 

mezi kterými nedojde k přenosu poţáru. V případě, ţe pojišťovaného zastupuje pojišťovací 

makléř, tak by měl dodat informaci o rozdělení pojišťovaného majetku na poţární komplexy.  
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PK je pojišťovací pojem, který je pouţíván pouze v pojišťovnictví, není pouţit v 

terminologii poţární ochrany v ČR.  

PK představuje seskupení objektů, u nichţ se vzhledem k malým vzájemným odstupům 

předpokládá moţné šíření poţáru z jednoho objektu na druhý a který je oddělen od okolního 

majetku vzdálenostmi, případně takovými protipoţárními zábranami, které bez jakéhokoliv 

zásahu vţdy zabrání rozšíření poţáru mimo hranice PK. Zajišťovny s pojišťovnami si definují 

minimální odstupové vzdálenosti pro stanovení PK. 

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

10 m, ale u budov vyšších neţ 10 m se poţaduje odstup, který se rovná výšce vyššího objektu, 

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

budov se poţaduje i pro sklady hořlavých kapalin. U skladů nebo výroben výbušnin, pokud 

neexistují speciální opatření, je minimální vzdálenost od ostatních budov nebo staveb 30 m. 

[7]   

Konzervativní odhad maximální možné škody 

Konzervativní odhad neboli MPL (Maximum Possible Loss) – Maximální moţná škoda  

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

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

poţárním komplexu, kterou lze očekávat jako důsledek jednoho poţáru nebo jako důsledek 

jiného pojištěného rizika, kde šíření poţáru je závislé pouze na fyzických konstrukčních 

překáţkách, nedostatku hořlavého materiálu nebo dokonalém oddělení poţárních komplexů.  

MPL můţe být stanoveno podle podmínek definovaných v seznamu faktorů A. 

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

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

Faktory A - při odhadování MPL poţárního komplexu by měly být uvaţovány následující 

faktory: 

 velikost, výška a tvar oblasti potenciálně vystavené jedinému poţáru nebo výbuchu, 

 konstrukce střechy stěn a podlah, 

 přítomnost hořlavých obkladů, stěn, stropů a přepáţek, 

 poţární zatíţení, 

 pouţívání nebezpečných postupů a látek a jejich oddělení, 

 citlivost obsahu na poškození kouřem, teplem, vodou, 

 nebezpečí výbuchu z jakékoliv příčiny, 

 nebezpečí koroze způsobené plyny a kapalinami. 
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Faktory B - faktory, které by neměly být uvaţovány při odhadu MPL: 

 členění do poţárních úseků, 

 nepřítomnost obvyklých iniciačních zdrojů zapálení, 

 existence nebo instalace poţárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků 

poţární ochrany, 

 úroveň managementu a údrţby. [7]   

Realistický odhad maximální možné škody 

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

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

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

jako důsledek poţáru, pokud je tento poţár řídícím faktorem nebo jako důsledek jiného 

pojištěného rizika, kde se předpokládá, ţe automatická poţární ochrana a lidský faktor 

správně zareagují, a ţe nedojde k opoţděnému příjezdu jednotek poţární ochrany. [7]   
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Charakteristika pojištění přerušení provozu z pohledu risk 

managementu    

Podstata pojištění přerušení provozu 

Přerušení nebo omezení provozu podniku z důvodu věcné škody na majetku např. 

následkem poţáru, můţe způsobit značné finanční ztráty, které často aţ několikanásobně 

převyšují přímou hmotnou škodu na samotném majetku. Léta budovaná prosperující 

společnost se v jednom okamţiku můţe dostat do váţných finančních problémů a tím do 

ohroţení své existence. Pro řešení této situace se nabízí pojištění přerušení provozu. Jedná se 

tedy o pojištění, které kryje tzv. následné škody, coţ znamená, ţe zabezpečuje náhradu 

finanční újmy vzniklé v důsledku přerušení provozu, k němuţ dochází kvůli poškození 

pojištěného majetku (např. výrobní linky).  

Na obrázku 1 je znázorněn příklad ztráty hrubého zisku v podniku, ke které můţe dojít 

např. po rozsáhlém poţáru nebo jiné události, z kterého je patrné, ţe se obrat podniku plně 

obnoví po čtyřech měsících, přestoţe obnova provozu trvala tři měsíce. 

 

Obr. 1 Příklad ztráty hrubého zisku v podniku 
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Hlavní důvody pro sjednávání pojištění přerušení provozu jsou: 

 pokrytí finančních ztrát vzniklých během přerušení činnosti podniku, 

 zachování kreditní schopnosti podniku na krytí finančních závazků, 

 udrţení kvalifikovaných pracovníků po dobu obnovy provozu. 

Důleţité je si uvědomit, co kryje a nekryje pojištění přerušení provozu v rámci obratu 

podniku, coţ je znázorněno na obrázku 2.  

 

Obr. 2  Obrat podniku 

 

Z obrázku vyplývá, ţe toto pojištění kryje ušlý zisk z vyráběného zboţí nebo ze zboţí, 

které je předmětem obchodu nebo se jedná o poskytované sluţby a stálé náklady, které by 

podnik vynaloţil v průběhu přerušení provozu, aby bylo moţné po obnovení zařízení uvést 

provoz do činnosti v původním rozsahu, co nejdříve.  

Do stálých nákladů lze zejména zahrnout:  

 mzdy zaměstnanců,  

 základní poplatky (voda, plyn), 

 leasingové splátky, splátky půjček a úvěrů, 

 nájemné za prostory slouţící k podnikání, ale také ušlé nájemné, 

 vícenáklady.  

Vícenáklady mohou představovat: 

 nájem provizorních provozoven, strojů a zřízení, 

 přepravu do provizorního místa pojištění, 

 náklady za úklid a úpravy provizorních provozoven, 

 náklady spojené s vyšší směnností,  

 zvýšené náklady na ostrahu, 

 zvýšené náklady na reklamu, telefony, správní poplatky apod. 
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Tyto vícenáklady nesmí mít negativní dopad na celkovou úroveň ztrát podniku.  

Pojištění přerušení provozu nekryje tzv. variabilní náklady, které jiţ po přerušení provozu 

nenabíhají:  Jedná se o náklady na: 

 za suroviny, materiály, pomocné látky apod., 

 opravy a údrţbu, 

 energie spojené s výrobou, 

 dopravu výrobků, 

 obalový materiál, 

 slevy určené zákazníkovi, 

 subdodavatelské sluţby,  

 pojistné a poplatky závislé na obratu, 

 spotřební daně,  

 vývozní cla, 

 obchody s nemovitostmi, 

 majetkové sankce (např.  penále, pokuty, manka). 

 

Pojistnou částku si stanovuje klient nikoliv pojišťovna, lze jí charakterizovat níţe 

uvedeným vztahem: 

 

pojistná částka = hrubý zisk = zisk + stálé náklady = obrat - variabilní náklady 

 

 Základ pro stanovení pojistné částky tvoří provozní zisk a stálé náklady podniku, 

souhrnně označované jako hrubý zisk. Pojistná částka by měla odpovídat takové výši stálých 

nákladů a zisků, jakou by podnik nahospodařil při normálním provozu. Při stanovení pojistné 

částky se vychází z účetních výkazů a obvykle z hodnot uplynulých 12 měsíců před 

uzavřením pojistné smlouvy. Je nutné vzít v úvahu, ţe se pojistná hodnota v průběhu pojištění 

můţe měnit na rozdíl od pojistné částky, proto je nutné počítat s očekávaným vývojem, aby 

nedošlo k podpojištění. Je tedy v kompetenci a odpovědnosti klienta jakou výši pojistné 

částky si stanoví. V případě, ţe je zprostředkovatelem pojištění makléřská pojišťovací 

společnost, pak většinou klientovi nabídne sluţbu pro stanovení její optimální výše. 
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Stručný přehled historického vývoje a trend 

Zpočátku šlo o pojištění následných škod, které se odškodnily procentem pojistné částky, 

toto pojištění bylo moţnou součástí např. pojištění poţárního, ale také námořního. V druhé 

polovině 20. století došlo k významnému rozvoji, kde se pojištění přerušení provozu 

vyskytuje v různých podobách. Především se jedná o pojištění pro případ přerušení provozu 

ze ţivelních rizik, dále pak o zvláštní druhy pojištění např. pro případ strojního přerušení 

provozu, zpoţdění stavby a montáţe apod.  

Na našem území se pojištění přerušení provozu začíná plnohodnotně rozvíjet a nabízet po 

roce 1990, kdy začal vznikat liberální trh s pojištěním. V tabulce č. 1 uvádím stručný přehled 

významných událostí, které se vztahují k historii pojištění pro případ přerušení provozu podle 

zajišťovací společnosti Swiss Re. [4]   

Tab č. 1:  Přehled vývoje pojištění přerušení provozu [4]   

Rok Událost 

1797 

Anglická společnost Minerva Universal začala s prvním pojišťováním 

následných škod v podobě nákladů a ztrát příjmů spojených s pojistnou 

událostí. 

1817 
Německá společnost Hamburger Generalfeuerkasse pojišťuje ztrátu 

nájemného k poţárnímu pojištění. 

1821 
V Anglii se pojišťuje ušlý zisk (time loss policy). Jedná se o odškodňování 

ztrát formou denního nebo týdenního plnění. 

1857 
Ve Francii jsou pojišťovány následné ztráty v důsledku poţáru jako pevné 

procentuelní odškodné započítané z pojistné částky. 

1899 
Ludovig McLIellan z Glasgow ve Skotsku vyvinul britský systém pojištění 

ušlých zisků, kde klíčovým parametrem je obrat. 

1906 
Ve Švédsku je zavedeno pojištění přerušení provozu zaloţené na britském 

modelu. 

1910 
V Německu se pojišťuje přerušení provozu ve strojírenství. 

1938 
V USA je zavedena forma pojištění přerušení provozu zaloţená na hrubém 

zisku. 

1939 
V Anglii a Irsku jsou navrţeny standardní definice přerušení provozu známé 

také jako “standardní pojistka”, které tvoří základ tzv. britského systému. 

1956 
V Německu se samostatně pojišťuje přerušení provozu v důsledku poţáru. 

1989 
Asociace britských pojistitelů vydává doporučené definice přerušení 

provozu. 

2000 
Po větší závislosti na počítačových technologiích a teroristickém útoku na 

WTC je kladen větší důraz na pojištění přerušení provozu. 
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V ČR je pojištění pro případ přerušení provozu z pohledu nabízených druhů a rozsahu 

krytí srovnatelné se zeměmi v EU, na našem území ho má sjednáno přibliţně 11% 

společností, je to méně neţ např. v USA, kde je to 30 %. V ČR lze za poslední roky vidět 

zlepšující se trend v navyšování počtu uzavřených pojistných smluv. [18] 

Z celkového pohledu je ale zřejmé, ţe toto pojištění je spíše vnímáno jako doplňkové a 

také ještě nedoceněné. Zřejmě to souvisí s přístupem vedení firem, kteří si neuvědomují, ţe 

hlavní rizika nejsou pouze ve značných přímých škodách, ale také ve škodách následných. 

Z tohoto pohledu je zajímavý závěr analýzy společnosti Generali PPF Holding (GPH), která 

provedla rozbor škod v neţivotním pojištění od roku 2000 do roku 2010, z kterého vyplývají,  

ţe poţáry měly za následek škody v celkové částce 50 miliónů euro. Největší část z toho tvoří 

škody na majetku a následné přerušení provozu. Např. poţár českého průmyslového podniku 

vyrábějícího zdravotnický materiál způsobil škodu za 15,2 milionů euro. V Polsku zase 

„pouhá“ prasklina na keramické součástce v peci na tavení skla způsobila, ţe se roztavené 

sklo rozlilo po hale, způsobilo poţár a další rozsáhlé škody. Tato událost z roku 2007 měla za 

následek přerušení provozu na několik měsíců a škoda dosáhla 6,5 miliónů euro. V 

Rumunsku oheň poškodil v roce 2004 zásoby, zařízení a budovu továrny na výrobu příze, 

zapříčinil následné přerušení provozu a způsobil škodu za 4,2 miliónů euro. [13] 

Požadované podmínky pojistitelů pro vstup do pojištění 

Níţe uvádím nejčastější poţadované podmínky ze strany pojistitelů pro sjednání pojištění 

přerušení provozu: 

 pro pojištění přerušení provozu musí být sjednáno pojištění majetku, 

 pojistník je vlastníkem pojištěného provozu,  

 vést účetní záznamy (např. vedení podvojného účetnictví, průkazná evidence výši 

trţeb a vynaloţených nákladech), 

 účetní podklady, smlouvy o nájmu apod. musí být uchovány tak, aby v případě 

pojistné události nedošlo k jejich zničení, 

 informovat pojistitele o změnách rizika, 

 informovat pojistitele o změnách právního subjektu, 

 na společnost nesmí být vyhlášen konkurz nebo nesmí být v likvidaci,  

 informovat pojistitele o škodě, 

 řídit se pokyny pojistitele ve věci řešení následků pojistné události, 

 uvědomit Polici ČR (PČR), došlo-li k protiprávnímu jednání, 

 provést obnovu majetku a činností bez zbytečného prodlení. 



20 
 

Likvidace škody 

Výchozím dokumentem pro likvidaci škody je znění pojistné smlouvy. Určí se počátek a 

konec období přerušení provozu a zohlední se případné sezónní období a trendy vývoje 

hospodaření společnosti. Pojistné plnění se počítá podle níţe uvedeného základního vztahu tj. 

rozdíl předpokládaného obratu a skutečně dosaţeného obratu za období přerušení provozu 

krát míra hrubého zisku obvykle za posledních 12 měsíců před pojistnou událostí mínus 

spoluúčast, která je ujednána v pojistné smlouvě. 

. 

l = [(O1 – O2 ) x m] - s 

 

kde l – pojistné plnění 

      O1 – předpokládaný obrat během přerušení provozu  

      O2 – skutečně dosaţený obrat během přerušení provozu 

       m  – míra hrubého zisku  před přerušením provozu 

       s – spoluúčast        

 

Míru hrubého zisku m stanovíme podle matematického vztahu: 

 

o

hz
m  

kde m – míra hrubého zisku 

       hz – hrubý zisk 

        o – obrat 

Při výpočtu pojistného plnění se vychází z účetních podkladů, konkrétních výrobních 

kalkulací pro danou výrobu, kapacitních parametrů jednotlivých zařízení a vzniklých 

vícenákladů. V případě velkých škod obvykle pojistitel vyuţívá sluţeb externích společností 

specializující se na likvidaci pojistných událostí. Pojišťovna můţe sníţit pojistné plnění za 

zvětšení finanční ztráty během přerušení provozu způsobené následujícími skutečnostmi:  

 neobvyklými událostmi během přerušení provozu (např. rozhodující odběratel přestal 

odebírat zboţí tím pádem se zvýšila finanční ztráta pojištěného), 

 úředně nařízenými omezeními obnovy a provozu (např. pojištěný nesplnil poţadavky 

Inspektorátu bezpečnosti práce na instalaci nového zařízení v provozu, coţ mělo za 

následek prodlouţení přerušení provozu a zvětšení finanční ztráty), 

 nezajištění včasné obnovy (např. opoţděné objednání nového technologického 

zařízení). 
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Příčiny přerušení provozu 

Příčiny přerušení provozu v podniku můţeme rozdělit do dvou skupin z pohledu jejich 

výskytu a to na vnitřní a vnější příčiny, kde je třeba zohlednit i faktory ovlivňující dobu 

přerušení provozu. 

Vnitřní příčiny  

Vnitřní příčiny přerušení provozu existují uvnitř podniku formou přímé škody na 

samotném majetku např. výrobní lince s následkem poţáru nebo výbuchu, coţ můţe vést 

k závaţné havárii a velké následné škodě.  

Vnitřní příčiny lze dělit na příčny: 

 na samotných zařízeních,  

 v odchylkách od normálních provozních podmínek,  

 v chybách člověka a organizačních chybách. [10] 

Příčiny poruch na zařízení  

Příčinami poruch na zařízeních můţe být: 

 nevhodné zajištění proti vnitřnímu přetlaku, teplotě, vnějším vlivům, korozivním 

látkám apod., 

 mechanické porušení nádob a potrubí (koroze, vnější ráz), 

 poruchy pomocných zařízení (čerpadla, kompresory, míchadla), 

 poruchy řídicích systémů (čidla, řídící jednotky, počítače), 

 poruchy bezpečnostních systémů (ventily, membrány, inertizační systémy), 

 poruchy svárů a přírub. 

Poruchám na zařízení lze předcházet jejich vhodnou volbou a údrţbou. [10] 

Příčiny v odchylkách od normálních provozních podmínek 

Níţe uvedené příčiny mohou být způsobeny odchylkami od normálních provozních 

podmínek. Jedná se o: 

 poruchy v monitorování rozhodujících parametrů (tlak, teplota, průtok), 

 poruchy v normální dodávce chemických látek, 

 poruchy pomocných zařízení (nedostatečné chlazení, přívod páry, elektriky, 

stlačeného vzduchu apod.), 

 poruchy při najíţdění a odstavování procesů v zařízení, 

 tvorba vedlejších produktů, zbytků nebo nečistoty (vznik neţádoucí vedlejší reakce). 
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Příčiny těchto odchylek lze eliminovat zajištěním spolehlivého řízení procesů 

(automaticky nebo manuálně) a to provozními postupy na odpovídající úrovní, revizemi a 

systematickou inspekční kontrolu. [10] 

Chyby člověka a organizační chyby 

Všechny výrobní procesy v důsledku řídí provozní personál, u kterého nelze vyloučit 

jeho chyby v důleţitých situacích. Níţe uvádím některé z nejběţnějších chyb: 

 chyby operátora (např. chybným stisknutím jiného tlačítko nebo otevření nesprávného 

ventilu), 

 vypnutý bezpečnostní systém kvůli častým planým poplachům, 

 záměna nebezpečných látek, 

 komunikační chyby, 

 nevhodná oprava nebo údrţba, 

 neodborná práce s otevřeným ohněm (např. svařování). 

Tyto chyby lze do určité míry omezit pečlivým výběrem zaměstnanců a jejich výcvikem 

s přesnými pracovními instrukcemi. [10] 

Vnější příčiny 

Níţe uvádím zdroje vnějších příčin, které mohou způsobit přerušení provozu v podniku. 

přerušení dodávek vstupních produktů/surovin, energií (elektřina, plyn, voda apod.) od 

dodavatelů, 

 ţivelné události (např. povodeň, vichřice), 

 teroristický úrok, 

 rozhodnutí akcionářů společnosti, 

 politická atmosféra v zemi, 

 epidemie,  

 a další. 

Faktory ovlivňující dobu přerušení provozu 

Výše škody z přerušení provozu závisí především na době, která je potřebná pro obnovu 

výroby podniku do operační připravenosti, tj. doby, kdy společnost opět dosahuje obvyklých 

finančních výsledků. Níţe uvádím nejčastější faktory, které tuto dobu ovlivňují: 

 rozsah škody (částečné poškození nebo totální poškození výroby),  

 doba pro záchranné a sanační práce,   
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 typ provozu (sériová či paralelní výroba) a jeho substitovatelnost,  

 dostupnost náhradních výrobních budov,  

 dostupnost náhradních dílů, termín jejich dodání a čas potřebný k výměně 

poškozených zařízení, 

 náhrada poškozených vstupních surovin a produktů,  

 meteorologická situace pro obnovu výroby, 

 povolení k obnovení výroby, 

 kvalitní plán pro znovuobnovení provozu (např. Business Continuity Planning, 

Disaster Recovery Planning), 

 citlivost výstupních produktů na sezónnost a důvěryhodnost zákazníků. 

Typy provozu  

Za významné z pohledu faktorů, které ovlivňují dobu a výši škody z přerušení provozu 

povaţuji fyzické uspořádání a typ výroby v podniku, kterou obecně můţeme rozlišovat na 

sériovou a paralelní. V praxi je obvyklá jejich kombinace. 

 

Sériová výroba 

Na obrázku 3 uvádím příklad sériové výroby po jednotlivých výrobních operacích, kde 

lze vidět, ţe kaţdý ze šesti strojů je nutný pro výrobu hotového výrobku.  

Obr. 3 Zapojení strojů do série 

 

 
 

 

Na obrázku 4 je patrné, ţe porucha jednoho ze strojů povede k úplnému zastavení výroby.  

 

Obr. 4  Vliv poruchy stroje 
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Zranitelnost výroby při sériovém zapojení je znázorněno na obrázku 5, kde jsou tři linky, 

a kaţdá z nich vyrábí jinou část výrobku a na výstupu se kompletují do hotového produktu. 

 

Obr. 5 Sériové zapojení třech linek s finální montáží do hotového výrobku 

 
 

Na obrázku 6 je znázorněna porucha jednoho ze strojů, která vede k zastavení finální 

montáţe. 

 

Obr. 6 Vliv poruchy stroje 
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Paralelní výroba 

V případě paralelní výroby lze výpadek jednoho stroje nahradit zvýšenou produkcí 

dalších strojů. Míra substituce absolutně závisí na aktuálním vyuţití ostatních strojů, resp. 

výrobních zdrojů. Pokud kaţdý stroj nevyrábí na 100%, pak lze výpadek strojů substituovat v 

intervalu od 0 do100 %. 

Na obrázku 7 je příklad paralelní výroby a vliv poruchy jednoho stroje, který je 

plnohodnotně nahrazen stroje dalším.  

 

Obr. 7 Paralelní výroba a vliv poruchy stroje 
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Opatření pro minimalizaci ztrát 

V současné době je kaţdá společnost vystavena velkému mnoţství různých rizik a 

moţných ohroţení, jejichţ projevy dokáţou zcela zlikvidovat její pracně budované postavení. 

Pro tyto situace slouţí plány kontinuity, které jsou vhodným nástrojem pro minimalizaci ztrát 

a zajištění fungování klíčových technologií.  

Průzkum makléřské společnosti Marsh 

Společnost Marsh studovala jak oblast řízení rizik vnímá 1200 vedoucích pracovníků 

společností s obratem přes 5 miliónů EUR z 12 zemí střední a východní Evropy. 

Na obrázku 8 je uvedena struktura zkoumaného vzorku podle druhu provozované 

činnosti, kde nejvíce zastoupenými sektory jsou zpracovatelský průmysl a těţební průmysl, 

které představují 422 podniků tj. 35,16% dotazovaných společností, po nich následuje 

velkoobchod a maloobchod s 333 podniky, coţ odpovídá 27,75%.  

 

Obr. 8  Struktura zkoumaného vzorku dle počtu podniků 
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Výsledky průzkum jsou na obrázku 9, kde je patrné, ţe 240 tj. 20% ze všech zkoumaných 

společností utrpělo v posledních třech letech vysokou finanční ztrátu a pouze 180 z nich po 

této zkušenosti vypracovalo plán řízení rizik s cílem minimalizovat negativní dopady pro 

případ, ţe by znovu došlo k mimořádné události.  

Ze zbývajících 960 společností tj. 80%, které dosud vysokou finanční ztrátu 

nezaznamenalo, vypracovalo plán řízení rizik pro případ omezení nebo přerušení provozu 

pouze 192. Závěry průzkumu hovoří o tom, ţe dříve neţ tyto společnosti zavedou plán řízení 

rizik, budou muset samy utrpět významnou finanční újmu, a to i přesto, ţe neocenitelnou 

hodnotu takového plánu dokládají zkušenosti společností, které jiţ ztrátu utrpěly. [11] 

 

Obr. 9 Výsledky z průzkumu 960 společností [11] 

 

 

Pro vypracování plánů řízení rizik pro případ mimořádných událostí, se v soukromém 

sektoru nejčastěji pouţívá disciplína Business Continuity Management (BCM), kterou stručně 

popisuji v kapitole 5.2. 

Business Continuity Management  

Business Continuity management (BCM), neboli řízení kontinuity podnikání, představuje 

pohled na řízení organizace s důrazem na předcházení a řešení mimořádných událostí. 

Hlavním cílem BCM je stanovit preventivní opatření, která musí být přijata, aby nedošlo 
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k závaţnému ohroţení podniku a opatření pro minimalizaci negativních dopadů na jeho 

procesy a celkový chod v případě, ţe dojde k mimořádné události. 

Samotný cyklus BCM se skládá ze čtyř části. Na počátku je nezbytné provést analýzu 

procesů, které v organizaci probíhají, určit jejich provázanost a stanovit priority jednotlivých 

činností pro chod podniku. Na tento krok navazuje vhodná strategie, která stanoví optimální 

postup pro zachování základní činností a schopností při vzniku mimořádné události, během 

jejího řešení i při likvidaci následků. Následně je moţné tuto strategii začlenit do směrnic a 

pokynů organizace, které budou slouţit k rychlému a efektivnímu rozhodování odpovědného 

managementu. Posledním krokem je prověřování těchto postupů a jejich aktualizace. [13] 

Jedním z vhodných doporučení, jak budovat systém řízení kontinuity činnosti, je standard 

BS 25999 Standard for Business Continuity Management, který je vydán ve dvou částech: 

 BS 25999-1:2006 Zásady provádění Business Continuity Managementu (Code of 

practice for business continuity management), 

 BS 25999-2:2007 Specifikace Business Continuity Managementu. (Specification for 

business continuity management). [14] 

Plány pro zachování kontinuity podnikání 

Ve světě je pouţíváno více typů plánů kontinuity podnikání.  Dále stručně popisuji 

nejčastěji pouţívané v USA. 

Continuity of Operations Plan  

Continuity of Operations Plan (COOP) se pouţívá k obnovení podnikání v náhradním 

místě k tomu, aby do 30 dnů probíhala obnovená činnost v normálních podmínkách. Jedná se 

o plán kontinuity činností provozu. Tento plán je záleţitostí vrcholového řízení na rozdíl od 

plánu druhého, tj. BCP (Business Continuity Plan), ve kterém jsou úkoly pro všechny řídící 

pracovníky, klíčové zaměstnance i ostatní personál. V případech, ve kterých není třeba 

přemístění podnikání na nové náhradní místo se plán COOP nepouţívá, tj. ke zvládnutí 

situace postačují plány další. 

Business Continuity Plan  

Business Continuity Plan (BCP), tj. plán kontinuity podnikání, který se pouţívá k 

zajištění přeţití podnikání v případě, ţe nějaká mimořádná událost má nepřijatelné dopady na 

podnikání. BCP obsahuje postupy celého řídícího aparátu/managementu, klíčových 

zaměstnanců i ostatního personálu, pro zvládání dopadů moţných mimořádných událostí (tj. 
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likvidaci škod, ztrát a újmy) a na obnovu činností do původního stavu. Vztahuje se na klíčové 

procesy, které jsou důleţité pro obnovu podnikání v krátkém čase, tj. nezahrnuje 

střednědobou a dlouhodobou obnovu zařízení a činností. To znamená, ţe do jeho sféry patří 

především rychlá obnova informačních systémů, které obsahují základní informace nutné pro 

podnikání. BCP se zpracovává předem proto, aby při snaze rychle obnovit základní činnosti 

došlo k minimu konfliktů, které by proces obnovení základních činností přibrzďovaly. 

Disaster Recovery Plan  

Disaster Recovery Plan (DRP), tj. plán obnovy po mimořádných událostech. DRP se 

sestavuje pro katastrofické případy, tj. pro případ výskytu extrémních nepřijatelných dopadů, 

u kterých je třeba střednědobá a dlouhodobá obnova území a objektů. Pozornost je především 

soustředěna na obnovu informačních systémů do takového stavu, který zajistí, ţe po skončení 

nouzové situace lze obnovit činnost na alternativním místě.  Dochází často k překrytím s 

plány pro nepředvídané události zpracovávané pro IT.  

Business Resumption Plan  

Business resumption Plan (BRP) se specializuje na obnovu podnikání po nouzové situaci. 

Navazuje úzce na BCP a DRP, které obsahují obnovu kritických prvků, funkcí a procesů v 

organizaci.  BRP obsahuje opatření, která vychází z moţných situací, jeţ mohou po 

očekávané mimořádné události nastat a z moţných zdrojů, jejichţ dostupnost se oceňuje. Ve 

své podstatě představuje plán přeţití a zotavení se z nejhorší situace. 

Crisis Communications Plan  

Crisis Communications Plan (CCP) se zabývá postupy komunikace uvnitř a vně 

organizace pro případ mimořádné události. Jde v něm o zkrácení doby narušení činností 

důleţitých pro podnikání, který způsobila mimořádná událost a o přípravu podmínek pro 

znovuzahájení činností podporujících podnikání. Zabývá se těmi oblastmi, které přesahují 

záleţitosti podniku samého a ovlivňují obyvatelstvo. Obvykle je součástí BCP. V jeho rámci 

jsou určeny osoby,  které odpovídají na otázky veřejnosti, které jsou spojené s odezvou 

podniku na mimořádnou událost. Obsahuje šablony tiskových zpráv a postupy, které stanoví 

jak a kdy rozšířit určité zprávy a informace personálu a veřejnosti. 

Occupant Emergency Plan  

Occupant Emergency Plan (OEP) je nouzový plán pro zaměstnance a obsahuje postupy 

odezvy, které provádí zaměstnanci a jiní uţivatelé v případě, ţe dojde k potenciálnímu 
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ohroţení zdraví a bezpečnosti lidí, ţivotního prostředí a majetku při výskytu ţivelních a 

jiných mimořádných událostí.  Je specifický pro dané místo, tzn. respektuje podmínky v 

daném území, konstrukci objektů a jiné místní podmínky. Je to vnitřní nouzový plán 

podporující podnikání, který je přílohou BCP. [9] 
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Řízení rizik z pohledu risk managementu 

Hlavní činnost risk managementu 

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

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

můţe být posuzování rizika realizováno opakovaně pro kontrolu rizika nebo v případě 

nepříznivého škodního poměru. O posouzení rizika můţe poţádat zaměstnanec úseku 

zajištění, kdyţ je posouzení vyţadováno zajišťovnou. Dále můţe o posouzení poţádat 

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

přizvání pracovníka risk managementu ke škodě, na základě dohody mezi útvary likvidace a 

risk managementem, jejímţ účelem je rozšířit informovanost risk managementu o příčinách a 

rozsahu moţných škod (toto by mělo být automatické, ale ve většině pojišťoven tato 

spolupráce není optimální). 

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

výstupu je nezbytně nutné, aby ţadatel předal materiál týkající se daného klienta (makléřskou 

rizikovou zprávu, výpis z obchodního rejstříku, informace o rozloţení majetku, strukturu 

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

Posouzení rizika vypracované pracovníkem risk managementu slouţí k úpravě základní 

pojistné sazby k zajištění a ke sniţování rizik u klientů. Riziková zpráva by měla 

obsahovat: 

 identifikaci a zhodnocení rizika, 

 návrh systémových opatření a doporučení pro sníţení rizika, 

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

pojišťovny, vţdy s přesnou definicí). 

 

Hlavní činnosti risk managementu lze shrnout do níže uvedených bodů: 

 získání a udrţení kvalitního portfolia v pojištění velkých rizik, 

 identifikaci a zhodnocení rizika, 

 společné prohlídky vybraných rizik se zástupci zajistitele, vypracování rizikové 

zprávy pro zajistitele (v anglickém či německém jazyce), 

 činnost s útvary likvidace pojistných událostí – prohlídky po škodách, 

 příprava a realizace školení v risk managementu pro potřeby zaměstnanců 

pojišťovny.[7]    
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Metodologie řízení rizika 

V pojišťování průmyslových podniků proces řízení rizik můţeme rozdělit do pěti 

základních fází spočívající v identifikaci, kvantifikaci a hodnocení rizika, v jeho sniţování, 

kontrole a financování. Kaţdá fáze má svůj obsah a výsledkem je rozhodnutí. Řízení rizik je 

znázorněno na obrázku 10. 

Obr. 10  Schéma řízení rizik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikace rizika 

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

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

skutečností zjištěných z prohlídky identifikovat nejrizikovější místa a procesy, jako jsou např. 

práce s otevřeným ohněm či takové části procesních zařízení, ve kterých se nacházejí látky, 

kde technologické teploty dosahují hodnot blíţících se nebo dokonce překračující teplotu 

vznícení zpracovávané látky. 

Kvantifikace a hodnocení rizika 

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

dopad můţe mít realizace těchto rizik na finanční situaci daného subjektu. Pro kaţdé riziko je 

třeba stanovit jeho pravděpodobnost, respektive frekvenci výskytu (odhad, jak často z něj 
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můţe vzniknout škoda) a intenzitu škody (finanční vyjádření její moţné výše). Kalkuluje se 

s maximální moţnou škodou, která můţe být realizací rizik způsobena.  

Pravděpodobnostní míra rizika u průmyslových podniků se provádí na základě analýzy 

rizika zaloţené na zkušenosti a to z posuzovaní obdobných technologií. Účelem je provést 

takový odhad, který by definoval maximální moţnou škodu za určitých podmínek. Tyto 

podmínky dokáţe zkušený risk manaţer odhadnout z obecného stavu bezpečnostních 

opatření, dodatečné úpravy těchto opatření zvyšující jejich účinnost, postoje managementu 

podniku k zabezpečení provozu a vkládání objemu prostředků do bezpečnostní problematiky 

a v neposlední řadě podle informovanosti zaměstnanců o provozních nebezpečích a metodách 

jejich omezování, případně o postupu omezujícím rozvinutí škodní události. 

Snižování rizika 

Tato fáze představuje definování systémových opatření a návrhu doporučení pro sníţení 

rizika pracovníkem risk managementu na základě vyhodnocení rizika. 

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

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

smlouvy zavazuje k jejich splnění pojistné smlouvy nebo pokud tato opatření pojistník 

nesplní, pojišťovna nebude vyplácet případné škody.  

Doporučením se rozumí rady pro sníţení rizika, ale jejich akceptace je na uváţení 

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

dopisem) prezentována klientovi a jejich neakceptování pojistníkem nemá ţádný přímý vliv 

na pojistný vztah, ale můţe ovlivňovat pojistnou sazbu. Pokud nejsou opatření prezentována 

klientovi v pojistné smlouvě, přecházejí tyto automaticky mezi doporučení. 

Kontrola rizika 

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

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

sledovány upisovatelem, který podle okolností rozhoduje o způsobu, jakým je realizace 

kontrolována (např. nová prohlídka, zaslání podkladů apod.).  

Financování rizika 

Jde o velmi důleţitou fázi. Jedná se o to, zda krýt rizika z vlastních zdrojů nebo přenést 

rizika na specializovanou instituci, zabývající se pojistnou ochranou. V případě pojišťovny na 

zajišťovnu. [7]   



34 
 

Rozbor principů a metod používaných v pojišťovnictví 

Pro provedení rozboru principů a metod pouţívaných v pojišťovnictví pro hodnocení 

poţárního rizika a rizika přerušení provozu bylo osloveno celkem pět významných 

společností. Z pojišťoven s celosvětovou působností se jedná o společnosti Zurích Financial 

Services Ltd a FM Global, dále pak pojišťovací společnost GPH (Generali PPF Holding), 

která působí ve střední a východní Evropě. Z tuzemského trhu byla vybrána ČP, která patří k 

předním pojistitelům průmyslových rizik a ze zajišťoven světová zajišťovací společnost  

Swiss Re.  

Zurich Financial Services ltd 

Švýcarská pojišťovací společnost Zurich Financial Services Ltd (dále jen Zurich) je třetí 

největší pojišťovací instituce na světě s dlouholetou historií. Zaměstnává přibliţně 60 tis. 

zaměstnanců a nabízí komplexní pojištění přes 170 poboček po celém světě. Mám silné 

postavení v Severní Americe a Evropě, a rostoucí pozici v Asii, Středním východu a Latinské 

Americe. 

V roce 1976 zaloţila dceřinou společnost Zurich Risk Engineering zabývající rizikovým 

inţenýrstvím v pojišťovnictví, jejímţ posláním je systémově posuzovat průmyslová rizika ve 

vysoké kvalitě pouţívaných standardů. Dnes disponuje rozsáhlou škálou metodik pro 

posuzování rizik v neţivotním majetkovém pojištění, které jsou vytvořené na základě 

dlouhodobých zkušeností a ve větší míře se opírají se o standardy definované normami 

NFPA. V této společnosti postupem času vznikla globální síť rizikových manaţerů, která dnes 

čítá přes 1000 vyškolených odborníků. Tato společnost nabízí své sluţby široké veřejnosti, ať 

uţ ve formě školení, seminářů a hodnocení rizik u třetích stran. 

V ČR pojišťovna Zurich pojišťovala podnikatelská rizika od roku 1996 do 2003, kde 

v českém prostředí aplikovala jiţ propracovaný a osvědčený standard pro hodnocení 

poţárního rizika. Pro tento účel byla pouţívána metoda, ve které se hodnotí čtyři parametry, 

které můţeme chápat jako čtyři rizikové oblasti: 

 Protection (poţární ochrana),  

 Construction, Access, Location (konstrukce staveb, přístup, plošné uspořádání), 

 Risk Management, Commitment and Control (řízení rizika managementem 

společnosti), 

 Loss Trend Probability (pravděpodobnost škod).  
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Kaţdá z těchto rizikových oblastí se hodnotí číslicemi od 4 do 1 (viz tab. 2), kde číslice 4 

znamená “výborné riziko“ (Excellent), coţ představuje nejniţší riziko a 1 velmi “špatné 

riziko“ (Poor), coţ představuje nejvyšší riziko. 

Tab č. 2:  Stupnice rizikových oblastí 

 

 

 

 

 

 

Součet jednotlivých číslic pak v tabulce č. 3 udává celkové hodnocení poţárního rizika. 

Příklad celkového hodnocení uvádím v tabulce č. 4. 

 

Tab č. 3:  Stupnice celkového hodnocení 

 

 

 

 

 

 

Tab č. 4:  Příklad celkového hodnocení 

Parameters Grading Points 

Protection      

Excellent 

    

Good 

    

Fair 
    Poor 4 

Construction, Access, Location     

Excellent 

    

Good 

    

Fair 
    Poor 2 

Risk Management, Commitment and 

Control 
    

Excellent 

    

Good 

    

Fair 
    Poor 3 

Loss Trend Probability     

Excellent 

    

Good 

    

Fair 
    Poor 2 

Grading by Points  Good 11 

 

V kaţdé rizikové oblasti existuje skupina faktorů, které pracovník RM zohledňuje při 

posouzení poţárního rizika a je na něm jakou váhu jednotlivým faktorům přiřadí.  

Hodnocení - počet 

bodů 

Hodnocení 

rizikového faktoru 

4 Excellent 

3 Good 

2 Fair 

1 Poor 

Celkový počet 

bodů 

Celkové hodnocení 

poţárního rizika 

14 – 16 Excellent 

10 – 13 Good 

6 – 9 Fair 

4 – 5 Poor 
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V oblasti Protection se především posuzuje přítomnost, typ a funkčnost vyhrazených 

poţárně bezpečnostních zařízení (např. elektrická poţární signalizace, zařízení pro odvod 

tepla a kouře, stabilní hasicí zařízení) s ohledem na poţární zatíţení a majetkovou hodnotu v 

posuzovaném objektu. Dále sem patří protivýbuchová ochrana, čas dojezdu jednotek poţární 

ochrany do místa předpokládaného poţáru a jejich akceschopnost, zvláště kdyţ se jedná o 

jednotku hasičského záchranného sboru podniku.  Prověřují se také kapacity vnitřních a 

vnějších zdrojů poţární vody. 

Oblast Construction, Access, Location představuje hodnocení rizika z pohledu poţární 

bezpečnosti, tzn. rozdělení objektů do poţárních úseků, typ konstrukcí, poţárních uzávěrů a 

jejich mezní stavy a poţární odolnost, ochranu protipoţárními nátěry/nástřiky/obklady, 

odstupové vzdálenosti mezi objekty, podmínky pro účinný a bezpečný protipoţární zásah 

jednotkami poţární ochrany a bezpečnou evakuaci osob z hořící nebo poţárem ohroţené 

stavby. Dále zhodnocení moţností šíření poţáru a zplodin hoření uvnitř a mimo objekt a 

posouzení poţárního nebezpečí v okolí. 

Risk Management, Commitment and Control je skupina faktorů zaměřená na systém 

řízení bezpečnosti v podniku, tzn. jakým způsobem podnik provádí identifikaci nebezpečí, 

analýzu a hodnocení rizik, řízení objektu nebo zařízení a jejich změnu, jakým způsobem je 

připraven na přerušení či omezení provozu v případě mimořádné události (Business 

Continuity Plan, Disaster Recovery Plan), jak má nastavenou kontrolu dodrţování interních 

směrnic a předpisů, zda-li provádí vnitřní audit nastaveného systému apod.  

Poslední oblast Loss Trend Probability představuje posouzení míry pravděpodobnosti 

škody, která by mohla nastat v případě poţáru/výbuchu na základě vyhodnocení skutečných 

nebo potencionálních zdrojů “škod“, které se v podniku nacházejí. Pracovník RM zkoumá 

jejich řízení, ale také moţnost ”domino efektu”. V této oblasti se vyhodnocuje také 

pravděpodobnost totální škody, která by mohla nastat pro klienta a pojišťovnu. [1] 

Rizikové faktory, které se týkají výše uvedených oblastí uvádím v původním anglickém znění 

v příloze č. 1.  

Co se týče posuzování rizika přerušení provozu následkem poţáru, tak z výše uvedených 

oblastí je patrné, ţe některé faktory toto riziko jiţ zohledňují. Nejedná se ale o komplexní 

přístup, z kterého by bylo moţné určit zranitelnost výroby a scénář s maximální škodou.  

Pouze pro účel stanovení maximální moţné škody byla zpracována metoda, kterou 

v jednodušším provedení uvádím v tabulce č. 5.  
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Tab č. 5:  Kroky pro stanovení maximální možné škody z přerušení provozu následkem požáru 

1 Určí se klíčové výrobky nebo jejich skupiny a k nim objem hrubého zisku v %. 

2 
Stanoví se doby přerušení provozu ke všem klíčovým výrobním operacím (pokud 

se uvaţované operace stanou v důsledku nehody nečinné) a k nim se určí část 

ohroţeného hrubého zisku a čas nutný pro obnovu operací. 

3 Na základě analýzy rizik se stanoví různé realistické scénáře mimořádných 

událostí a jimi ovlivněných výrobních operací pro odhad maximální moţné škody. 

4 Pro kaţdý scénář se určí maximální moţná škoda tj. celkový ušlý zisk a stálé 

náklady a čas nutný pro obnovu výroby.  

 

Česká pojišťovna a.s. 

Česká pojišťovna a.s. (dále jen ČP) je univerzální pojišťovna s bohatou a dlouholetou 

tradicí v oblasti ţivotního i neţivotního pojištění. V současné době patří k největším 

pojišťovacím institucím na pojistném trhu v ČR.  Jak jiţ bylo zmíněno společnost je členem 

finanční skupiny GPH. Risk management v ČP vznikl v roce 2001.  

V ČP se pouţívá pro posuzování poţárního rizika metodika s obecnou platností, která 

vychází z filozofie metodiky Zurich pojišťovny (viz. kapitola 7.1.). V této metodice se shodně 

posuzují čtyři rizikové oblasti, ale zásadní rozdíl je ve stupnici pro hodnocení rizikových 

faktorů, kde kaţdá z rizikových oblastí se hodnotí číslicí od 1 (výborný) aţ po 5 (špatný) a 

v překrytí číselných intervalů pro celkové hodnocení rizika, který umoţňuje zavést 

subjektivní názor hodnotitele rizika. Suma jednotlivých číslic pak udává hodnotu ze které 

můţe vyjít pracovník risk managementu pro vlastní posouzení (viz. tab. 6). Jednotlivé 

hodnotící faktory pro dané oblasti uvádím v příloze č. 2. [7] 

Tab č. 6:  Stupnice pro hodnocení požárního rizika 

 

  S tupn ice  –  r i z ik ové  ob l as t i           S t upn i ce  –  ce lk ov é  hod no cen í  

Hodnocení - počet 

bodů 

Hodnocení 

rizikového faktoru 

 Celkový počet 

bodů 

Celkové hodnocení 

rizika 

1 Výborný  4 – 8 1 - Výborný 

2 Nadprůměrný  7 – 11 2 - Nadprůměrný 

3 Průměrný  10 – 14 3 - Průměrný 

4 Podprůměrný  13 – 17 4 - Podprůměrný 

5 Špatný  16 – 20 5 - Špatný 
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Co se týče posuzování rizika přerušení provozu následkem poţáru, tak pro tento účel  

nebyla zpracována samostatná metodika. V interní směrnici je pouze doporučený následující 

postup: 

 zajistit popis a rozdělení výroby po jednotlivých budovách, 

 zjistit hrubý zisk z hlediska pojištění rozdělený dle budov, poţárních komplexů, 

výrobních linek, 

 zjistit údaje o klíčových částech výroby, 

 zjistit závislost na dodavatelích a odběratelích, 

 zjistit moţnosti minimalizace přerušení provozu (náhradní výrobní kapacity apod.), 

 zjistit plánování znovuobnovení výroby (Business Continuity Planning). [1] 

Generali PPF Holding  

V roce 2007 vznikla pojišťovací společnost Generali PPF Holding (dále jen GPH) 

spojením české finanční skupiny PPF a italské pojišťovací společnosti Generali. Dnes je GPH 

třetí největší evropskou pojišťovací institucí. Do této skupiny patří všechny pobočky 

společnosti Generali ve střední a východní Evropě a také Česká pojišťovna a.s. 

V této společnosti je oddělení zvané Loss Control Engineering (dále jen LCE), které pro 

mezinárodní pojišťovací obchody pouţívalo metodu zaloţenou na filozofii Zurich pojišťovny 

(viz. kapitola 7.1.). V této metodě bylo ale pozměněno celkové hodnocení poţárního rizika 

tak, aby se jednotlivé číselné intervaly překrývaly, aby hodnotitel rizika mohl subjektivně 

rozhodnout, zda-li poţární riziko bude v niţším nebo vyšším stupni (např. Fair nebo Good), 

analogicky jako v přístupu ČP (viz. kapitola 7.2.).  

V roce 2011, v době zpracování této diplomové práce, začali pracovníci LCE 

spolupracovat s Zurich pojišťovnou za účelem vyvinutí metodiky pro hodnocení poţárního 

rizika a rizika přerušení provozu,  ve které se za sebou kvantifikuje 24 rizikových faktorů (viz. 

tab. 7) kaţdý podle odlišné stupnice a s jinou váhou. Výsledkem je opět celkové hodnocení 

poţárního rizika. [15] 

Tab č. 7: Seznam rizikových faktorů pro hodnocení požárního rizika [15] 

Risk Factors Rizikové faktory - volný překlad  

Hazard Analysis Úroveň analýzy nebezpečí. 

Control Of  Process Hazards Řízení procesních nebezpečí. 

Electrical Systems Elektrické napájecí zdroje. 

Heating/Cooling Vytápění/chlazení. 
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Hot Work/Contractor 

Controls 

Práce s otevřeným ohněm a kontrola dodavatelských sluţeb 

v této oblasti. 

Flammable Liquids/gases Hořlavé kapaliny a plyny. 

Incidental hazards Další nebezpečí uvnitř podniku. 

Explosion Výbuchy. 

Yard Storage Venkovní sklady. 

Employee Safety Training Školní zaměstnanců v prevenci. 

Preventive Maintenance Preventivní údrţba. 

Site Security Ochrana majetku z pohledu krádeţe. 

Fire Detection System Automatické detekce poţáru. 

First Aid Fire Fighting 

Equipment 
Hasicí přístroje, vnitřní hydranty apod. 

Fire Team Poţární hlídky. 

Fire water Supply Zdroje poţární vody. 

Sprinkler Protection Sprinklerové systémy. 

Fixed Fire Protection Ostatní stabilní hasicí zařízení. 

Fire Divisons Rozdělení do poţárních úseků. 

Building Combustibility Hořlavost a poţární odolnost stavebních konstrukcí. 

Building Collapse Potential Zranitelnost staveb z pohledu jejich stability a únosnosti. 

Lightning Protection Hromosvody. 

Natural Hazards Přírodní nebezpečí. 

 

Posuzování rizika přerušení provozu následkem poţáru je řešeno postupem, který se 

zaměřuje na níţe uvedené body: 

 počet zaměstnanců a směnnost, 

 objem ročního hrubého zisku, 

 nejzranitelnější část výroby, 

 citlivost výrobků/sluţeb na konkurenci, 

 rychlý přístup k projektové, provozní dokumentaci od poškozených strojů a zařízení, 

 míru poškození poţárem a zplodinami hoření, 

 projevující se dominoefekt, 

 náhradní zdroje vstupních materiálů, 

 moţnosti nahrazení jednotlivých strojů nebo výrobních linek, 
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 čas potřebný pro dodání materiálů, náhradních dílů, výrobních technologií apod., 

 čas potřebný pro obnovu klíčových budov, 

 řízení rizik při a po mimořádné události. [15] 

Pracovnicí LCE dále pokračují na přípravě této metodiky, proto detailnější informace 

nebyly k dispozici  

Swiss Reinsurance  

Švýcarská zajišťovna Swiss Reinsurance (dále jen Swiss Re) byla zaloţena v roce 1863 a 

je největší zajišťovací institucí na světě a působí více neţ ve 20 zemích světa. Jedná se vlastně 

o pojišťovnu pojišťoven. Její sluţby vyuţívají i české pojišťovací společnosti. Tato instituce 

má vlastní aparát pro vývoj standardů v rizikovém inţenýrství. 

Pro účely posouzení poţární rizika a rizika přerušení provozu má společnost Swiss Re 

velmi dobře propracované:  

 dotazníky určené pro klienta pro sběr základních informací o riziku v podniku, 

 metodické postupy jak zpracovat rizikovou zprávu, 

 postup jak se připravit na inspekční prohlídku, 

 postup jak inspekční prohlídku provádět, 

 dotazník pro zpětnou vazbu spokojenosti zákazníků. 

Rizikové faktory, které se zohledňují při posuzování poţárního rizika a rizika přerušení 

provozu uvádím v tabulce č. 8. 

Tab. č. 8:  Rizikové faktory 

Risk factors Rizikové faktory - volný překlad 

Natural and 

Allied Perils 

Location / Neighbourhood  

Přírodní a s 

nimi spojená 

nebezpečí 

Poloha podniku, jeho okolí. 

Earthquake Zemětřesení. 

Extreme Weather Conditions Extrémní vlivy počasí. 

Flooding, Tsunami Povodně, tsunami. 

Avalanche, Landslide Lavina, sesuv půdy. 

Plant Layout 

and Design 

Between Unit Spacing, 

Between Building Spacing 
Plán a 

projekty 

podniku 

Vzdálenosti mezi 

technologiemi a budovami. 

Within Unit Layout, Drainage,  
Plány jednotlivých výrobních 

jednotek, kanalizací. 

Construction Konstrukce. 

Age of the Plant Stáří podniku a technologií. 

Process 

Hazards 

Explosion Hazards 

Analýza 

nebezpečí 

Nebezpečí výbuchu 

Chemical Reaction Chemické reakce. 

Flammability, Toxicity, 

Corrosion 
Toxicita, hořlavost, koroze. 
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Fire Load Poţární zatíţení. 

Process 

Control 

Process Safety  Řízení bezpečnosti. 

Process Monitoring (Gas 

Detection, Smoke Detection) 

Kontrola 

procesů 

Detekce nebezpečných plynů, 

kouře apod. 

Safety Equipment (Flame 

Arrestors) 
Bezpečnostní zařízení. 

Emergency Shut Down (ESD) Nouzové napájení. 

Loss 

Prevention 

Fire Water Supply 

Zábrana 

škod 

Zdroje poţární vody. 

Fire Brigade Jednotka poţární ochrany. 

Manual Fire Fighting Systems 

(Hydrants, Monitors, Hoses, 

Extinguishers, etc.) 

Hasicí přístroje, vnitřní 

hydranty apod. 

Fixed Fire Fighting Systems 

(Sprinkler, Deluge, CO2, etc.) 
Stabilní hasicí zařízení. 

Business 

Interruption 

Utilities 

Přerušení 

provozu 

Sluţby. 

Continuity business planning 
Plán pro zachování kontinuity 

podnikání. 

Interdependency 
Vzájemná závislost výrobních 

operací 

Process Flow Configuration 

(Bottlenecks) 

Klíčové výrobní operace - úzká 

hrdla. 

Management 

Maintenance 

Management 

Údrţba 

Inspection Inspekční prohlídky 

Management of Change Řízení změn. 

Contractors Dodavatelé sluţeb. 

Manning, Training and 

Experience 
Školení, výcvik apod. 

Operating and Emergency 

Procedures 
Provozní a nouzové postupy. 

Work Permit System 
Systém pro povolení k 

pracovním činnostem/úkonům. 

Safe Work Practices 
Bezpečnost pracovních 

postupů. 

Risk Management Philosophy Risk management. 

Process Hazard Analysis Analýza nebezpečí. 

Safety Management Systém 

Auditing 

Systém managementu 

bezpečnosti. 

Emergency Planning Havarijní plánování. 

Housekeeping and Order Úklid a pořádek. 

Safety Culture Bezpečnostní kultura podniku. 

Safety Awareness of 

Management 

Povědomí o bezpečnosti 

managementem společnosti. 

Safety Awareness of 

Workforce 

Povědomí o bezpečnosti 

zaměstnancemi společnosti. 
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Výše uvedené faktory se hodnotí podle pěti bodové stupnice, ve které je nejlepší riziko 

GOOD a nejhorší POOR/CRITICAL (viz. obr. 11). Metodiku pro zařazení do jednotlivých 

stupňů klasifikace uvádím v příloze č. 3. [16] 

 

Obr. 11  Hodnotící stupnice [16] 

 

 

Společnost Swiis RE zjistila, ţe v průměru ze 100 posuzovaných průmyslových podniků 

je 50% zařazeno do klasifikace “průměrné riziko“, 15% do “podprůměrných“ a 

“nadprůměrných“ rizik a 10% jsou “dobrá“ nebo “kritická“ rizika (viz.obr. 12).  

Obr. 12 Procentuelní rozložení posuzovaných průmyslových podniků do klasifikace požárního 

rizika [16] 
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FM GLOBAL 

Společnost FM Global byla původně společností Factory Mutual Insurance Co., se sídlem 

v USA, která byla zaloţena v roce 1835.  Tato společnost vznikla s cílem stát se největší 

pojišťovnou v oblasti komerčního majetkového pojištění na světě vyuţívající inţenýry a 

spoléhající se na prevenci škod. Má největší testovací centrum na světě. Vybudovala 

rozsáhlou laboratoř umoţňující testování poţární techniky. Tato společnost investuje mnoho 

peněz a času zjišťováním, do jaké míry jsou stavební materiály, elektrické vybavení a 

průmyslové poţární systémy schopné obstát mimořádným podmínkám.  

Inţenýři FM Global nabízejí klientům, jakým způsobem mohou co nejlépe ochránit svůj 

majetek a předejít tak moţným škodám. Důraz na odvrácení či zmírnění výše škody ještě 

předtím, neţ k ní dojde, šetří peníze oběma stranám, jak FM Global, tak klientům. 

Samozřejmě velký důraz také klade na pečlivý výběr zákazníků, kterým záleţí na prevenci 

rizik. 

Tuto společnost jsem oficiálně kontaktoval, ale nepodařilo se mi získat informace 

v potřebném rozsahu a kvalitě pro pouţití v této diplomové práci, protoţe je firma povaţuje 

za významné z pohledu know-how, které je budované letitými zkušenostmi a tím také za 

velkou obchodní výhodu proti konkurenci. 

Porovnání metod a přístupů  

Uvedené postupy a metodiky jsou v současnosti pouţívané v pojišťovacích 

společnostech, aţ na nově vyvíjenou ve společnosti GPH, která na svoji implementaci do 

praxe teprve čeká. 

Postupy a principy pouţívané pro hodnocení poţárního rizika ve společnostech ČP a 

GPH vycházejí z filozofie metodiky Zurich pojišťovny, jejich metodiky se ale mezi sebou liší 

v pouţité stupnici a v číselných intervalech pro hodnocení jednotlivých rizikových oblastí. 

Z uvedeného vyplývá, ţe jejich výhodou proti metodice Zurich pojišťovny je větší moţnost 

posuzovatele zavést svůj subjektivní názor do hodnocení kaţdé rizikové oblasti.  

Metodika ČP je více kompatibilní s českými předpisy neţ přístup společností GPH a 

Zurich, a to především v oblasti PO. Do určité míry můţe být její nevýhodou skutečnost, ţe 

v pěti bodové stupnici, ve které hodnota 1 znamená výborné riziko (nejniţší riziko) a 5 špatné 

(nejvyšší riziko), bude posuzovatel hodnotit většinu průmyslových rizik hodnotou 3, coţ 

odpovídá průměrnému  riziku. Tato situace můţe nastat např. v případě, kdyţ posuzovatel 
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bude nerozhodný, zda-li má zvolit lepší či horší celkové hodnocení, coţ se v praxi občas 

stává. 

Společnosti Zurich, ČP a GPH pouţívají velmi podobnou strukturu zpráv s hodnocením 

poţárního rizika. 

U nově vyvíjené metodiky společnosti GPH je pozitivní fakt, ţe kaţdý posuzovaný faktor 

poţárního rizika má předem definovanou váhu důleţitosti vzhledem k ostatním faktorům. 

Nevýhodu můţe být to, ţe pro její pouţití je potřeba speciálního programového vybavení a 

delší čas nutný na zaškolení pracovníků RM. Rovněţ je ve větší míře závislá na kvalitě a 

rozsahu vstupních informací, které nejsou vţdy k dispozici. 

Swiss Re zajišťovna má velmi dobře propracovaný systém pro přípravu pracovníka RM 

před prohlídkou a pro její průběh. Její metodika pro hodnocení poţárního rizika vychází 

z dlouholeté zkušenosti v oblasti posuzování velkých průmyslových rizik a tomu odpovídá 

celková hodnotící stupnice a seznam faktorů, které se posuzují. V této metodice se 

jednoznačně rozlišuje, co jsou subjektivní a objektivní faktory rizika.   

V ţádné ze studovaných metodik není začleněn komplexní přístup, ze  kterého by bylo 

moţné určit zranitelnost výroby, scénář s maximální škodou a posouzení rizika přerušení 

provozu následkem poţáru. Lze ale konstatovat, ţe kaţdá metodika, která je určená pro 

posouzení poţárního rizika obsahuje některé významné faktory, které mají vliv na výši 

maximální škody a dobu přerušení provozu. Tyto faktory jsou v metodikách uvedené v 

obecné rovině a jejich počet se mezi jednotlivými metodikami liší.  
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Způsob stanovení výše přímých a následných škod z pohledu HZS 

ČR a porovnání s přístupy pojišťoven 

 

Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen HZS ČR) vykonává sluţbu, kterou je zjišťování 

příčin vzniku poţárů jako jednu z oblastí výkonu státního poţárního dozoru. Kompetenci 

zjišťování příčin poţárů stanovují orgánům HZS ČR právní předpisy v oblasti poţární 

ochrany a to zákon č.133/85 Sb., o poţární ochraně ve znění pozdějších předpisů, vyhláška  

č. 246/01 Sb., o poţární prevenci a Sbírka interních aktů řízení z ledna 2011 generálního 

ředitele.  

Zjišťování konkrétní příčiny poţáru je v kompetenci vyšetřovatele poţáru. Jeho hlavní 

činností je vypracování Odborného vyjádření, které slouţí pro potřeby HZS ČR a orgánům 

činných v trestním řízení. Odborné vyjádření obsahuje: 

 místo a dobu vzniku poţáru, 

 osobu, u které poţár vznikl, 

 popis objektu, 

 příčinu vzniku poţáru včetně moţných verzí, 

 okolnosti mající vliv na šíření poţáru včetně dodrţení podmínek poţární bezpečnosti 

stavby, vyplývající z ověřené projektové dokumentace, 

 následky poţáru – přímá škoda a následná škoda a zraněné a usmrcené osoby, 

 počet uchráněných a evakuovaných osob a výše uchráněných hodnot při hasebním 

zásahu, 

 porušení předpisů o poţární ochraně, 

 jiné okolnosti nezbytné pro zjištění příčiny vzniku poţáru, 

 závěr, 

 podpisová doloţka a podpis. 

Co se týče stanovení přímé škody, tak se popisuje škoda způsobená poţárem, a to zejména 

na stavební části, vybavení, zařízení apod. Následná škoda se uvádí tehdy, pokud majitel 

nebo uţivatel takovou škodu vyčíslí. Škody se uvádí v korunách a stanovují se zejména na 

základě vyjádření majitele nebo uţivatele objektu zasaţeného poţárem. V případě 

sofistikovaných zařízení (např. výrobního stroje nebo linky) se obvykle vychází z účetních 

hodnot poškozeného. [17]   

Na rozhodnutí vyšetřovatele poţáru je jakou výši škod nakonec do Odborného vyjádření 

uvede. V případě, ţe získané informace nejsou úplné nebo důvěryhodné, tak jejich výši můţe 



46 
 

upravit (např. na základě spolupráce s pojišťovnou, kde se dozví, ţe došlo k nadhodnocení 

škody, coţ můţe mít vliv také na jeho rozhodnutí v objasnění příčiny vzniku poţáru a  

z pohledu pojišťovny na podezření pojistného podvodu).  

Vyšetřovatelé poţáru jsou také odpovědní za statistické sledování událostí (dále jen 

SSU), kde do systému SSU zadávají data ohledně přímých a následných škod, ale také 

uchráněných hodnot. Tato data potom slouţí pro statistické zpracování.  

Pojišťovny stanovují přímé a následné škody ze dvou pohledů: 

1) Při posuzování průmyslových rizik, ve kterém pracovník risk managementu 

stanovuje maximální moţnou škodu, která můţe nastat v důsledku poţáru. 

Stanovení její výše obvykle vychází z definic uvedených v kapitole 2.3  a 2.4. 

2) Při likvidaci pojistné události, kde výchozími parametry jsou zejména pojistná 

částka, spoluúčast a zdali nedošlo k podpojištění nebo přičinění v rozsahu škody ze 

strany pojištěného. 

Z výše uvedeného je patrné, ţe způsoby stanovení přímých a následných škod z pohledu 

HZS ČR a pojišťoven jsou zaloţené na odlišných principech. Z toho lze usoudit, ţe budou 

odlišné ve většině případů i jejich hodnoty a proto je nelze porovnávat. 

 

 

 

 

. 
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Návrh metodiky pro posouzení rizika přerušení provozu 

následkem požáru 

Návrh metodiky je určen pro posouzení rizika přerušení provozu následkem poţáru pro 

pracovníky risk managementu ČP. 

Navrhnutá metodika je konzistentní s jiţ pouţívanou metodikou pro posouzení poţárního 

rizika v ČP, která je popsána v kapitole 7.2. Znalost v pouţívání této metodiky je základním 

předpokladem pro pouţití navrhované metodiky pro posouzení rizika přerušení provozu 

následkem poţáru a je důleţité, aby pracovník RM měl znalost o podstatě pojištění přerušení 

provozu uvedené v kapitole 3.1.  

Návrh metodiky vychází z přístupů a faktorů, které pouţívají pojišťovací společnosti 

popsané a porovnávané v předchozích kapitolách a ze zkušeností vlastní praxe v risk 

managementu České pojišťovny. Navrhnutá metodika je zaloţena na posouzení čtyř kritérií, 

které můţeme chápat jako čtyři rizikové oblasti, ve kterých se hodnotí: 

 poţární riziko pro majetkové pojištění, 

 charakteristiky provozu – nazvané tvrdými faktory, 

 faktory ovlivňující dobu přerušení provozu – nazvané měkkými faktory, 

 pravděpodobnost škody, která můţe nastat z omezení nebo přerušení 

výroby. 

Kaţdá z těchto rizikových oblastí se kvantifikuje na hodnotící stupnici s čísly 1 aţ  5, ve 

které hodnota 1 znamená výborné riziko (nejniţší riziko) a hodnota 5 riziko špatné (nejvyšší 

riziko). Tato čísla můţeme chápat jako hodnotící body. Součet jednotlivých bodů pak udává 

celkové hodnocení rizika přerušení provozu následkem poţáru (viz. tab. 9).  

 

 Tab č. 9: Stupnice pro hodnocení požárního rizika 

 

S tupn ice  –  r i z ik ové  ob l as t i              S tupn ice  –  ce lko v é  h odno cen í  

Hodnocení - počet 

bodů 

Hodnocení 

rizikového faktoru 

 Celkový počet 

bodů 

Celkové hodnocení 

rizika 

1 Výborný  4 – 8 1 – Výborný 

2 Nadprůměrný  7 – 11 2 – Nadprůměrný 

3 Průměrný  10 – 14 3 – Průměrný 

4 Podprůměrný  13 – 17 4 – Podprůměrný 

5 Špatný  16 – 20 5 – Špatný 

 

Posouzení rizika přerušení provozu následkem poţáru provede pracovník RM tak, ţe 

postupně posoudí kaţdou  rizikovou oblast dle tabulky 10.  
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První rizikovou oblast posoudí podle hodnocení poţárního rizika na základě metodiky k tomu určené 

(viz. kapitola 7.2.), ve které jsou jiţ rizikové faktory definované. 

 

Druhou a třetí  rizikovou oblast posoudí podle návodu uvedeného v tabulce 9.   

 

Ve čtvrté rizikové oblasti posoudí pravděpodobnost škody a to odečtením číslice z matice (viz. obr. 

13). To znamená na základě znalosti poměru mezi MPL (Maximum Posibble Loss) a PČ (pojistné 

částky) a následně mezi poměrem EML (Pravděpodobné maximální škody) a MPL. Hodnotu PČ by 

měl pracovník RM obdrţet od klienta nebo zprostředkovatele pojištění.  Hodnoty MPL a EML 

pracovník RM stanoví podle postupů uvedených v kapitolách 2.3. a  2.4., a to na základě 

katastrofického scénáře mimořádné události (poţáru). 

 

Obr. 13 Matice pro stanovení pravděpodobnosti škod 

 

           MPL/PČ 

 

EML/MPL 

≤ 1 

a současně 

> 0.7 

≤ 0.7 

a současně 

> 0.5 

≤ 0.5 

a současně 

> 0.3 

≤ 0.3 

a současně 

> 0 

≤ 1 

a současně 

> 0.7 
5 5 4 3 

≤ 0.7 

a současně 

> 0.5 
5 4 3 2 

≤ 0.5 

a současně 

> 0.3 
4 3 2 1 

≤ 0.3 

a současně 

> 0 
3 2 1 1 
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Aplikace na modelovém příkladu 

Dále je provedena aplikace navrhnuté metodiky pro posouzení rizika přerušení provozu 

následkem poţáru, jejímţ cílem je zpracování rizikové zprávy, která bude obsahovat: 

 popis a posouzení poţárního rizika pro majetkové pojištění a rizika přerušení provozu 

následkem poţáru, 

 stanovení zvýšených rizik z hlediska pojišťovnictví,  

 určení nejdraţšího poţárního komplexu a stanovení maximální moţné (MPL) a 

pravděpodobné škody (EML) pro majetkové pojištění a  pojištění přerušení provozu 

následkem poţáru,  

 návrh opatření pro sníţení rizika do pojistné smlouvy. 

Posouzení rizika je provedeno na základě vlastní rizikové prohlídky pracovníkem RM.  

Základní údaje o podniku 

Předmětem pojištění je jeden výrobní areál, který je ve vlastnictví klienta. Pojišťovaný majetek 

je situován do 3 poţárních komplexů, které jsou barevně označeny v situačním plánku areálu na 

obrázku 14.  

Obr. 14 Situační plánek areálu 

 

Pojistné částky  
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Celková pojistná částka pro majetkové pojištění je 486 mil. Kč. Rozloţení pojistných částek na 

jednotlivé budovy a poţární komplexy uvádím v tabulce č.11. 

 

Tab. č. 11: Rozložení pojistných částek 

Požární 

komplex 

Číslo 

objektu 

Nemovitosti 

[mil. Kč] 

Movitosti 

[mil. Kč] 

Zásoby 

[mil. Kč] 
Celkem 

PK 1 

1 15 1 10 

267 
2 8 5 1 

3 12 10 1 

4 120 80 4 

PK 2 

5 5 1 0 

164 6 10 2 5 

7 80 60 1 

PK 3 

8 2 1 0 

55 
9 3 0,5 0 

10 25 2 20 

11 1 0,5 0 

Celkem 281 163 42 486 

 

Celková pojistná částka pro pojištění přerušení provozu je 120 mil. Kč s dobou ručení 12 měsíců. 

V tabulce 12 je rozloţení pojistných částek pro jednotlivé výrobní operace. 

 

Tab. č. 12: Rozložení pojistných částek 

Výrobní operace PČ [mil. Kč] 

Zakázková výroba  72 

Výroba kuchyňských linek 48 

Celkem 120 

 

         Pozn. PČ = hrubý zisk 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Postavení společnosti na trhu 

Jedná se o významného výrobce, který pokrývá přibliţně 40% tuzemského trhu a zakázkovou 

výrobu exportuje. Svoje výrobky prodává přes distributorskou obchodní síť. Výrobky jsou 

zákazníkovi dodávané buď v celku nebo v rozebraném stavu. Má poměrně silnou konkurenci. 

 

Provozovaná činnost a popis výroby 

Firma provozuje pilařskou a truhlářskou činnost. Hlavními výrobními operacemi jsou: 

 zakázková výroba interiérů do lodí z masivu (buk, dub, smrk), 

 výroba moderních kuchyňských linek z laminovaných desek. 

 

Zakázková výroba  

Vstupní surovina: Surové kmeny, které z 80 % firma nakupuje od dodavatelů a z 20% je získává 

z vlastních zdrojů. 

Popis výrobního procesu: Surové kmeny se dovezou do místa výroby, kde se naskládají do 

venkovního zastřešeného skladu (objekt č. 1). Poté se odkorní a pořezají na menší části (objekt č. 2) a 

dosuší za pracovní teploty cca 90 ºC  (objekt č. 3).  Vysušené jsou pak připravené pro výrobu, ve 

které se postupně zpracovávají do hotového výrobku. Vyrábí se na dvou samostatných linkách 

v objektu č. 5, ve kterém je kaţdá linka situována do samostatného poţárního úseku. Obě linky mají 

výrobní operace zapojené do série. Výrobní operace představují – úpravu na poţadovaný rozměr 

(řezání, hoblování), přípravu na spoje (frézování, čepování, dlabání), sestavení jednotlivých částí a 

lepení, kování, povrchové úpravy (broušení, moření a lakování), montování do finálního výrobku a 

expedici. Klíčové jsou speciální frézy, jejich dodací lhůta včetně instalace je do 6 měsíců. První 

výrobní linka je vytíţená na 100% a druhá na 50%. Hrubý zisk z této výroby představuje 60% 

z celkového hrubého zisku firmy. 

 

Výroba kuchyňských linek z laminových desek 

Vstupní surovina: Laminové desky, které firma nakupuje od externích dodavatelů. 

Popis výrobního procesu: Laminové desky se skladují v objektu č. 6, který je výhradně určen pro 

výrobu kuchyňských linek. Samotná výroba začíná jejich pořezem na poţadované rozměry v 

automaticky pracujících strojích, potom se olepí hrany  (elektrický proces při teplotě 195 ºC), 

následuje příprava na spoje a montáţ do jednotlivých dílů kuchyňské linky.   Jedná se o jednu linku, 

ve které výrobní operace na sebe navazují. Kaţdý z výrobních strojů lze nahradit do 1 měsíce včetně 

jeho montáţe. Hrubý zisk z této výroby představuje zbylých 40% z celkového hrubého zisku 

podniku. Všechny hotové výrobky se balí do kartónových krabic a skladují v objektu č. 10.  
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Pro manipulaci se surovým dřevem se pouţívá těţká manipulační technika s pohonem na 

naftu. Ve výrobních objektech a skladech se pouţívají vysokozdviţné vozíky na elektrický pohon.  

 

Počet zaměstnanců a směnnost 

 Celkem 40 zaměstnanců. 

 Počet směn: 2 pro kaţdý provoz. Na jedné směně je 15 zaměstnanců. 

 

Základní energie 

Elektrická energie – do areálu jsou 2 přívody elektrické energie, které jsou na sobě nezávislé. 

Teplo – je zajištěno lokální plynovou kotelnou s rozvodem topné vody pro areál.  

Voda – areál je napojen na pitnou vodu z městského vodovodního řadu. 

 

Škodní průběh za posledních 5 let 

 Ţádné škody. 

Hodnocení požárního rizika  

Metoda pro hodnocení poţárního rizika je obecně popsaná v kapitole 7.2. Celkové hodnocení 

poţárního rizika na modelovém příkladu je uvedeno v tabulce č. 13. 

Tab. 13: Celkové hodnocení požárního rizika 

 

Hodnotící oblasti Hodnocení - počet bodů 

Ochrana  2 

Stavební konstrukce, přístup k objektům a plošné 

uspořádání 
3 

Řízení rizika, angaţovanost a kontrola 3 

Pravděpodobnost škod 3 

Celkový počet bodů 11 

Celkové hodnocení požárního rizika 11 - Nadprůměrný 

 

Poţární riziko je hodnoceno ze stanovených faktorů uvedených v příloze č. 1 pro níţe uvedené čtyři 

oblasti. 

 

Ochrana a ostraha 

 Výrobky představují vyšší aţ vysoké poţární zatíţení. 

 Ve všech objektech je instalovaná elektrická poţární signalizace (EPS) s individuální adresací 

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

ale není funkční ve skladu hotových výrobků. 
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 Ve výrobních objektech a skladech jsou instalována zařízení pro odvod tepla a kouře 

(ZOTK), které v případě poţáru ovládá EPS a stabilní hasicí zařízení (SHZ), coţ je významný 

pozitivní moment.  

 Ve všech objektech jsou vhodně umístěné hasicí přístroje s platnými revizemi.  

 V administrativním objektu jsou instalovány vnitřní hydranty, které jsou revidované.  

 Všechny poţárně bezpečnostní zařízení mají platné revize.  

 V areálu nejsou vnější zdroje poţární vody, ale v jeho blízkosti se nachází přírodní koupaliště.  

 Dojezd jednotky hasičského záchranného sboru kraje od vyhlášení poplachu je do 5 min., coţ 

je dobré vzhledem k poţárnímu nebezpečí a úrovni zabezpečení PO. 

 Nejsou vyhrazeny prostory pro nabíjení manipulačních vozíků a stanoveny jejich dostatečné 

odstupy od skladovaného zboţí. 

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

nebyla v době prohlídky funkční. 

 Ve skladech je instalovaná elektrická zabezpečovací signalizace (EZS). 

 Nikde není instalovaný kamerový systém. 

 Areál střeţí dvoučlenná hlídka, která není ozbrojená a nepouţívá hlídacího psa. Ostraha 

systémově provádí kontrolu cizích osob a vozidel. Dále provádí povinné obchůzky 

v nepravidelných intervalech min. 5x za noc. Bylo ale zjištěno, ţe není nijak systémově 

zabezpečena kontrola provedených obchůzek. 

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

v případě neočekávané události např. poţáru, coţ je pozitivní skutečnost pro moţnost 

zahájení prvotního zásahu. 

Hodnocení: 2 – Nadprůměrný 

 

Stavební konstrukce,  přístup k objektům a plošné uspořádání 

 

 Objekty v areálu jsou rozdělené do 3 poţárních komplexů – rozptýlení rizika. 

 Objekt pro zakázkovou výrobu je rozdělen do 2 poţárních úseků. Ostatní objekty nejsou 

členěné do poţárních úseků. 

 Konstrukční systém administrativní budovy je smíšený, skládá se ze zděné obvodové stěny a 

ţelezobetonového stropu s poţární odolností 30 minut. Střecha je sedlová a dřevěná s 

krytinou z pálených tašek.  

 Konstrukční systémy výrobních a skladových objektů jsou nehořlavé, skládající se z  

ţelezobetonových nosných prvků s poţární odolností 45 minut. Nosné části plechových 

střech jsou z ocelových vazníků, které jsou poţárně chráněné.  
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 Ve všech případech se jedná o dostatečné konstrukce s přijatelnou poţární odolností. 

 Odstupové vzdálenosti mezi objekty v rámci poţárních  komplexů nejsou vyhovující.  

 V případě poţáru mají hasiči k objektům dobrý přístup a není omezen jejich poţární zásah 

uvnitř objektů. Objekty jsou v dobrém technickém stavu. 

Hodnocení:  3 – Průměrný 

 

Přístup managementu k riziku, angažovanost a kontrola 
 

 PO a BOZP zabezpečuje osoba odborně způsobilá. Dokumentace PO byla v pořádku. 

 Bezpečnostní a poţární školení zaměstnanců vyţadují zlepšení, provádí se pouze 

formálně – při prohlídce bylo zjištěno, ţe proškolení zaměstnanci nejsou věcně 

znalí. 

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

nebyl schopen doloţit dokumenty. 

 Jsou ustanoveny preventivní poţární hlídky. 

 Provádějí se předepsané kontroly a revize poţárně bezpečnostních zařízení. 

 V objektech byl pořádek. 

 Do areálu jsou 2 přívody elektrické energie, které jsou na sobě nezávislé. 

 Je zájem vedoucích pracovníků na sniţování rizika.  

 Jsou zpracované havarijní a náhradní plány výroby. 

 Společnost je nositelem certifikátů ISO 9001.  

 Sklad hořlavých kapalin je oddělený. 

 Revize elektrozařízení a hromosvodů jsou prováděny. 

Hodnocení: 3 – Průměrný 

Pravděpodobnost škod 

 Jedná se o zvýšené poţární riziko. 

 Stavební konstrukce jsou nehořlavé a z části poţárně odolné. 

 Objekt je dělený do větších poţárních úseků a velmi dobře udrţovaný. 

 Rizikové procesy jsou ovládány.  

 Totální škoda je moţná, ale málo pravděpodobná. 

Hodnocení: 3 – Průměrný 

 

 Zvýšená rizika z hlediska pojišťovnictví 

 Významná část pojišťovaného majetku je koncentrována do jednoho poţárního komplexu.  
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 V případě hašení poţáru budou vysoké následné škody na skladovaném zboţí. 

 Je střední aţ vysoké poţární zatíţení v surovinách i ve výrobcích a lze předpokládat i 

vysokou intenzitu hoření. 

 Při zpracování se vytváří hořlavý a výbušný prach – poţár i výbuch nelze zcela vyloučit, 

zejména pak v pilinovém hospodářství. 

 Je vyšší náročnost na elektrozařízení a strojní zařízení. 

 Je lakovací box, ale pouţívají se převáţně vodou ředitelné barvy – riziko poţáru je sníţené. 

Odhady maximálních možných škod 

Nejdražší požární komplex  

Nejdraţší je poţární komplex č.1, protoţe se v něm nachází  největší kumulace pojišťovaného 

majetku. Pojistná částka (dále jen PČ) tohoto poţárního komplexu (dále jen PK) činí  

267 mil. Kč, z toho jsou nemovitosti (budovy) v hodnotě 155 mil. Kč, movitosti (technologie a 

zařízení) za 96 mil. Kč a zásoby (vstupní suroviny a hotové výrobky) ve výši 16 mil. Kč. 

 

Stanovení MPL (Maximum Possible Loss – maximální možná škoda) 

Majetkové pojištění – jako scénář MPL je uvaţován rozsáhlý poţár, při kterém by došlo k totální 

škodě na všech budovách v tomto PK.  

MPL = 100 % z PČ z PK = 100% z 267 mil. Kč za PK = 267 mil. Kč 

 

Pojištění přerušení provozu následkem požáru – scénář je stejný jako pro majetkové pojištění. PČ 

pro pojištění přerušení provozu je 120 mil. Kč s dobou ručení 12 měsíců. V PK se nacházejí výrobní 

operace, které představují 60% z celkové pojistné částky pro pojištění přerušení provozu. To 

odpovídá 72 mil. Kč.  Znovu obnovení výroby se předpokládá za 12 měsíců a od tohoto MPL je 

nutné odečíst 5 mil. Kč za naskladněné výrobky v objektu č.10.  

MPL = 100 % z PČ z PK = 100% ze 72 mil. Kč z PK = 100% ze 72 mil. Kč = 72 mil. Kč  

– 5 mil. Kč = 67 mil. Kč.  

Celkové MPL = 267 mil. Kč + 67 mil. Kč  = 334 mil. Kč. 

Definice MPL je uvedena v kapitole 2.3. 

 

Stanovení EML (Maximum Possible Loss – maximální možná škoda) 

Majetkové pojištění – jako scénář EML je uvaţován poţár v sušičce surového dřeva. Vlivem tohoto 

poţáru by došlo k úplnému poničení sušičky (objekt č.3) a k rozšíření na jednu výrobní linku 

v objektu č. 4., která představuje polovinu jeho PČ. 

MPL = 47 % z PČ z PK = 47% z  267 mil. Kč z PK = 125 mil. Kč 
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Pojištění přerušení provozu následkem požáru – scénář je stejný jako pro majetkové pojištění. 

Vzhledem k dosaţenému stupni ochrany majetku a provozu se při EML scénáři uvaţuje přerušení 

provozu v trvání 6 měsíců, proto při stanovení této škody je nutné vzít v úvahu: 

 PČ jenom za 6 měsíců, tj. 36 mil. Kč (72 mil. Kč/ 12 x 6), 

 5 mil. Kč za uskladněné zboţí. v objektu č.10., 

 náhradu poškozené výrobní linky druhou linkou z 50%.  

 

MPL = 67 % z PČ z PK = 67% z 36 mil. Kč = 24 mil. Kč = 24 mil. Kč – 5 mil. Kč =  

= 19 mil. Kč. 

Celkové EML  = 125 mil. Kč + 19 mil. Kč = 144 mil. Kč     

 

Definice EML je uvedena v kapitole 2.4. 

 

 Hodnocení rizika přerušení provozu následkem požáru  

Riziko přerušení provozu následkem poţáru je hodnoceno ze stanovených faktorů uvedených 

v tabulce č. 9  pro níţe  uvedené čtyři oblasti (viz. tab. 14). Dále uvádím stručný komentář 

k hodnocení jednotlivých rizikových oblastí 

Tab. 14: Celkové hodnocení rizika přerušení provozu následkem požáru  

 

Hodnotící oblasti 
Hodnocení - počet 

bodů 

Poţárního riziko 2 

Tvrdé faktory 3 

Měkké faktory  3 

Pravděpodobnost škod 3 

Celkový počet bodů 11 

Celkové hodnocení požárního rizika 3 - Průměrný 

 

Požární riziko  

Hodnocení této oblasti vychází z celkového hodnocení poţárního rizika (viz. tab. č. 13)  

tj. 2 – Nadprůměrné. 

 

Tvrdé faktory  

 Hrubý zisk (dále jen HZ) podniku lze rozdělit do dvou výrobních programů – zakázková 

výroba z masivu, která odpovídá 60% HR podniku a výroba kuchyňských linek z laminových 

desek, která představuje zbylých 40% HR.    
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 Výrobní linky nejsou u zakázkové výroby na sobě závislé výrobně,  fyzicky ani 

technologicky. Stroje z těchto linek jsou vzájemně zastupitelné, coţ je pozitivní moment. 

Některé výrobní poloautomatické procesy lze nahradit ručním zpracováním.  

 Klíčovým zařízením pro zakázkovou výrobu je speciální frézový stroj. Jeho dodací lhůta 

včetně montáţe je 6 měsíců, coţ je významný negativní moment. 

 Úzké hrdlo představuje zpracování surového kmene a zejména dosoušení dřeva (obojí lze ale 

nahradit např. nákupem jiţ připraveného a vysušeného dřeva). 

 Výroba je závislá na el. energii, ale je nezávislý záloţní zdroj. Toto je další významný 

negativní moment.  

 Jedná se o výrobu na sklad – skladované zboţí dokáţe pokrýt hrubý zisk společnosti ve výši 

5. mil. Kč za zakázkovou výrobu a 15 mil. Kč za výrobu z lamina.  

 

 Není závislost IT vzhledem k výrobě – není řídící systém, na němţ by byla závislá výroba 

nebo klíčové části výroby. 

Hodnocení: 3 – Průměrné 

 

Měkké faktory  

 Zakázková výroba má nahraditelnost strojů mezi jednotlivými výrobními linkami. 

 Výrobní objekty a sklady lze obnovit do 6 měsíců po totální škodě.  

 Jejich náhrada je rychlejší pronajmutím prostorů v cizích firmách. 

 Ve výrobě kuchyňských linek je dobrá dodací lhůta jednotlivých strojů – max. do 1 měsíce 

včetně montáţe.  

 Je silná konkurence na trhu, coţ je negativní moment. 

 Existuje záloha projektových dokumentací, výrobních plánů, postupů apod.  

 Nelze předpokládat pomoc v rámci obchodní skupiny, ale v rámci konkurence ano.   

 Není významná zranitelnost vůči meteorologickým podmínkám nebo sezónnosti.  

 Zpracované krizové plány a plány pro zachování kontinuity vykazují drobné nedostatky. 

 Nebyly ţádné škody. 

Hodnocení: 3 - průměrné  

 

Pravděpodobnost škod  

Z poměrů hodnot  MPL/PČ a EML/MPL podle obr. 13 vyšlo hodnocení 3 – Průměrné. 

Hodnocení: 3 – Průměrné 
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 Návrh opatření do pojistné smlouvy pro snížení rizika  

 Opravit nefunkční EPS ve skladu hotových výrobků. 

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

materiálů a zboţí. 

 Opravit závoru před vjezdem do vrátnice. 

 Zavést systémovou kontrolu prováděných obchůzek ostrahou s následujícím doporučením pro 

její realizaci: Formou zápisů o provedené obchůzce do knihy, která se bude nacházet na 

vrátnici nebo prostřednictvím vyhrazených čipovacích kontrolních bodů. 

 Prověřit úroveň školení vlastních zaměstnanců v PO. 

 Odstranit zjištěné nedostatky v krizových plánech a plánech pro zachování kontinuity 

podnikání. 

 V případě, ţe dojde k pojištění, poţadujeme, aby byla umoţněna klientem další prohlídka RM 

ČP před obnovou pojistné smlouvy. 
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Závěr 

Pro přiblíţení problematiky týkající se posuzování rizika přerušení provozu následkem poţáru 

jsou v diplomové práci především shrnuty informace o podstatě přerušení provozu, příčinách a 

faktorech ovlivňujících dobu přerušení provozu. 

Pojištění přerušení provozu kryje tzv. následné škody, tj. ušlý zisk a stále náklady, coţ 

znamená, ţe zabezpečuje náhradu finanční újmy vzniklé v důsledku přerušení provozu, k němuţ 

dochází kvůli poškození pojištěného majetku. Lze konstatovat, ţe toto pojištění je spíše vnímáno 

jako doplňkové a také ještě nedoceněné. Souvisí to s přístupem vedení firem, které si neuvědomují, 

ţe hlavní rizika nejsou pouze ve značných přímých škodách, ale také ve škodách následných, coţ 

potvrzují zkušenosti pojišťoven.  

Výše škod z přerušení provozu závisí na řadě faktorů, které jsou v práci rozebrány. Je  

zdůrazněno, ţe důleţitá je doba potřebná pro obnovu výroby podniku do operační připravenosti, tzn. 

doba, kdy společnost opět dosahuje obvyklých finančních výsledků. Důleţitou roli hraje připravenost 

na zachování kontinuity podnikání v podobě kvalitně zpracovaných plánů. Průzkum společnosti 

Marsh ukázal, ţe většina oslovených firem nevěnuje zpracování a vyuţití plánů dostatečnou 

pozornost. 

Pro vypracování plánů řízení rizik pro případ mimořádných událostí se v soukromém sektoru 

nejčastěji pouţívá disciplína Business Continuity Management, která si klade za cíl stanovit 

preventivní opatření, která musí být přijata, aby nedošlo k závaţnému ohroţení podniku a opatření 

pro minimalizaci negativních dopadů na jeho procesy a celkový chod v případě, ţe dojde 

k mimořádné události. 

Pro provedení rozboru metod pouţívaných v pojišťovnictví pro hodnocení poţárního rizika a 

rizika přerušení provozu byly osloveny významné společnosti. Postupy a principy pouţívané pro 

hodnocení poţárního rizika ve společnostech ČP a GPH vycházejí z filozofie metodiky Zurich 

pojišťovny, ve které jsou rizikové faktory rozdělené do čtyř oblastí - Protection, Construction – 

Access – Location, Risk Management, Commitment and Control a Loss Trend Probability. Metodiky 

ČP a GPH při srovnání s metodikou Zurich pojišťovny se liší v pouţité stupnici a v číselných 

intervalech pro hodnocení jednotlivých rizikových oblastí tak, ţe dává posuzovateli větší moţnost 

zavedení jeho subjektivního názoru do celkového hodnocení poţárního rizika. Metodika ČP je více 

kompatibilní s českými předpisy neţ přístup společností GPH a Zurich a to především v oblasti PO.  

Společnost GPH vyvíjí novou metodiku, u které je velmi pozitivní, ţe kaţdý posuzovaný faktor 

poţárního rizika má předem definovanou váhu důleţitosti vzhledem k ostatním faktorům. Za určitou 

nevýhodu lze povaţovat fakt, ţe pro její pouţití je potřeba speciálního programového vybavení a 
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delší čas nutný na zaškolení pracovníků RM. A rovněţ je ve větší míře závislá na kvalitě a rozsahu 

vstupních informací, které nejsou vţdy k dispozici. 

Swiss Re zajišťovna má velmi dobře propracovaný systém pro přípravu pracovníka RM před 

prohlídkou a pro její průběh. Metodika pro hodnocení poţárního rizika vychází z dlouholeté 

zkušenosti z posuzování velkých průmyslových rizik, tomu odpovídá celková hodnotící stupnice a 

seznam faktorů, které se posuzují. V této metodice se jednoznačně rozlišují subjektivní a objektivní 

faktory rizika.   

V ţádné ze studovaných metodik není začleněn komplexní přístup, ze kterého by bylo moţné 

určit zranitelnost výroby, scénář s maximální škodou a posouzení rizika přerušení provozu 

následkem poţáru. Lze ale konstatovat, ţe kaţdá metodika, která je určená pro posouzení poţárního 

rizika obsahuje některé významné faktory, které mají vliv na výši maximální škody a dobu přerušení 

provozu. Tyto faktory jsou v metodikách uvedené v obecné rovině a jejich rozsah se mezi 

jednotlivými metodikami liší.  

Zpracovaný návrh metodiky pro posouzení rizika přerušení provozu následkem poţáru jen 

konzistentní s metodikou pro hodnocení poţárního rizika, která se pouţívá v ČP. Návrh je 

koncipován jako samostatná metodika a vychází z rozboru postupů a principů zkoumaných 

společností v této diplomové práci i praxe autora. Obsahuje čtyři hodnotící oblasti – Poţární riziko, 

Tvrdé faktory, Měkké faktory a Pravděpodobnost škod. Návrh této metodiky je aplikován na 

modelovém příkladu výrobního podniku.  
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Seznam použitých zkratek  

 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CEA Comité Européen des Assurances 

ČAP Česká asociace pojišťoven 

ČP Česká pojišťovna 

DP1 

Označení druhů konstrukcí  pouţívané v řadě ČSN 73 08XX DP2 

DP3 

EAR Erection All Risks 

EML Estimated maximum loss 

EPS Elektrická poţární signalizace 

EZS Elektrická zabezpečovací signalizace 

HAZOP Hazard and Operability Study 

HZS Hasičský záchranný sbor 

FTA Fault True Analysis 

LIRMA London Insurance and Reinsurance Market Association 

MPL Maximum probable loss/maximum possible loss 

NFPA National Fire Protection Association 

PK Poţární komplex 

PML Probable maximum loss/possible maximum loss 

PO Poţární ochrana 

RM Risk management 

SHZ Stabilní hasicí zařízení 

UIR-ADR Územně identifikační registr adres 

ZOTK Zařízení pro odvod tepla a kouře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Zurich pojišťovna – faktory pro hodnocení poţárního rizika 

1. Protection 

Excellent: A high standard of automatic fire extinguishing and/or detection systems applied to all 

key areas appropriate to, or justified by fire load, values or BI significance and automatic 

protection/supervision of perils other than fire.  Reliable and frequently tested water supplies as 

needed for fire fighting with built-in redundancy. Comprehensive, supervised alarm systems for fire, 

burglary/intrusion (if necessary) and other crisis controls.  At least two security staff on site at all 

times. Trained plant fire brigade, with fire crews on site at all times. 

 

Good: Automatic fire protection in accordance with NFPA, VdS or at least equivalent local 

standards in key areas appropriate to or justified by fire load, values or BI significance.  

Reliable water supplies for fire fighting. Trained plant personnel on each shift or full time public fire 

brigade, with less than 10 minutes response time. Alarm systems for fire and burglary /intrusion to 

off site receiving station and site security at all times. Note:  Automatic fire detection, rather than 

automatic extinguishing, is used to allow consideration where automatic extinguishing is not 

necessary 

 

Fair: Automatic fire extinguishing systems inadequate where fire load, values, or BI significance 

would justify such installations. Appropriate automatic fire and intrusion alarm. Limited water 

supply. Manual fire fighting equipment. Part time public fire brigade or full time fire brigade with 

more than ten minutes response time expected.  

 

Poor: Unprotected in relation to fire loading, values or BI significance, with inadequate or 

unreliable water supply for fire fighting. Poor or no security where values or materials attractive to 

burglary. 

 

2. Construction, Access, Location 

Excellent: Construction with separation by fire walls or distance to confine the spread of fire 

consistent with fire load, values or BI significance (essentially fire resistive) and/or construction 

designed for the occupancy hazard (explosion resistant, explosion relief).  Good access to and within 

the plant for fire fighting. Unrestricted location with no or insignificant exposures. No features which 

could extend clean-up and rebuilding times beyond normal 

 

Good: Non-combustible construction and linings with separation by firewalls or distance,  

consistent with fire load, values or BI significance. Good access to and within the plant for fire 

fighting. Unrestricted location with light exposure on all sides. Expected features, which may extend 

clean-up and rebuilding time. 

 

Fair: Non-combustible construction with weak parts or combustible elements sufficient to cause 

partial collapse or to support the spread of fire. Fire separation inconsistent with fire load, values or 

BI significance. Some key areas with restricted locations and access for fire fighting, with moderate 

exposures. Extended clean up and rebuilding likely. 

 

Poor: Essentially combustible at key locations or construction unsuitable for the occupancy.  No 

separation or separation not sufficient to delay the spread of fire. Congested location or run-down 

area. Severe exposures. Restricted location and access for fire fighting. Potential major problems in 

clean up and rebuilding. 



 
 

 

3. Risk Management, Commitment and Control 

Excellent: Total commitment and active engagement at all levels of  safety and accident prevention. 

Updated emergency procedure based on excellent risk awareness. Ongoing programs for risk analysis 

such as ZHA/HAZOP/HAZAN. Incident analysis and corrective actions. Active programs for self-

inspections, maintenance, hot work, contractors, safety and fire fighting training. Smoking not 

permitted in the operation areas. Excellent housekeeping. Written and updated contingency plans 

which would be expected to mitigate BI losses. 

 

Good: Management support for safety and  loss prevention. Established emergency, self inspection, 

hot work and maintenance programs. Smoking restricted to specified areas. Training of employees in 

safety and fire fighting. Good housekeeping, written contingency planning with limited 

interdependency exposure. 

 

Fair: Safety and fire prevention programs established but not recorded. Contractor control limited. 

Smoking restricted, but restriction not enforced. No formal contingency planning. Dependency on 

single supplies and/or market. Incomplete hot work control. Housekeeping needing improvement. 

 

Poor: No program or practice in safety and fire fighting. Plant inspection "left to others" without 

auditing. Free access for contractors. No hot work control. Smoking prevalent. Housekeeping poor in 

most areas. No contingency planning with high BI sensitivities. 

 

4. Loss Trend Probability (Potential Sources of Losses) 

Excellent: Potential loss sources equipped with suitable controls, inspected and tested. High hazard 

processes well separated and provided with special controls to reduce the spread of the loss. 

Good: Potential loss sources well controlled. High hazard processes controlled but not necessarily 

well separated. 

Fair: Loss sources controls exist, but are not properly inspected or tested.  High hazard processes 

insufficiently separated. 

Poor: No or no suitable control over potential loss sources. High hazard processes congested 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 2: ČP – faktory pro hodnocení poţárního rizika 

Ochrana  a ostraha  

1 – Výborný:  

Jsou uţity systémy automatického hašení a detekce poţáru s vývodem na profesionální hasiče, 

navrţené v souladu se světově uznávanými předpisy jako NFPA, FM Global, CEA nebo VdS. 

Tyto systémy jsou uplatněny ve všech oblastech, kde je to opodstatněno poţárním zatíţením, 

hodnotami majetku nebo významem přerušení provozu. V oprávněných případech je uţita 

automatická protivýbuchová ochrana. Je uplatněna automatická ochrana a kontrola dalších 

ţivelných rizik kromě poţáru. Je vycvičený závodní profesionální hasičský sbor a je vţdy 

přítomný na místě a s dojezdovou dobou do 5 minut do všech provozů. Jsou nejméně dva 

nezávislé, rychle přístupné a často zkoušené zdroje vody s dostatečnou kapacitou (podle NFPA, 

FM Global, CEA nebo VdS) pro potřeby hašení. Nejméně dva zaměstnanci ostrahy jsou vţdy 

přítomni na místě a nepřetrţitě provádějí kontrolované obchůzky. Je instalován systém elektrické 

zabezpečovací signalizace s příslušným hlásiči poţáru. Je adekvátní kontrola rizik spojených 

s přerušením provozu a s výrobními závislostmi uvnitř i vně provozů. 

 

2 – Nadprůměrný:  

Automatické hasící systémy v souladu s místními normami jsou uplatněny ve všech oblastech, kde 

je to opodstatněno poţárním zatíţením, hodnotami majetku nebo významem přerušení provozu. 

V oprávněných případech je uţita automatická protivýbuchová ochrana. Automatická detekce 

poţáru je moţná místo automatických hasících systémů tam, kde tyto systémy nejsou nezbytné. Je 

detekční systém pro případ poţáru napojený na místo stálé obsluhy nebo ostrahy (uvnitř či vně 

areálu) s dojezdovou dobou do 5 minut. 

Je fyzická ostraha provádějící kontrolované obchůzky s maximálním  intervalem 60 minut. Jsou 

zaměstnanci firmy školení pro prvotní poţární zásah plus veřejný profesionální hasičský 

záchranný sbor s dobou dojezdu do 10 minut nebo jen veřejný profesionální hasičský záchranný 

sbor s dobou dojezdu do 5 minut. V místě nebo v bezprostřední blízkosti je spolehlivý zdroj vody 

pro potřeby hašení s kapacitou nad poţadavky ČSN 73 0873 Poţární bezpečnost staveb 

Zásobování poţární vodou. Je vyhovující kontrola rizik spojených s přerušením provozu a 

s výrobními závislostmi uvnitř provozů. 

 

     3 – Průměrný: 

Automatické hasící systémy nejsou dostatečné tam, kde instalaci těchto systémů opodstatňují 

poţární zatíţení, hodnoty majetku nebo význam přerušení provozu. Je instalována automatická 

detekce poţáru napojená do místa stálé obsluhy nebo ostrahy (uvnitř či vně areálu) s dobou 

odezvy do 10 minut nebo je fyzická ostraha provádějící kontrolované obchůzky s maximálním 

intervalem 60 minut. Jsou zaměstnanci firmy školení pro prvotní poţární zásah plus veřejný 

profesionální hasičský záchranný sbor s dobou dojezdu do 15 minut nebo jen veřejný 

profesionální hasičský záchranný sbor s dobou dojezdu do 10 minut. Je jeden dostatečný zdroj 

vody se sníţenou spolehlivostí nebo přístupem. Je částečná kontrola rizik spojených s přerušením 

provozu. 

 

4 – Podprůměrný: 

Automatické hasící systémy chybí tam, kde poţární zatíţení, hodnoty majetku nebo význam 

přerušení provozu instalaci takových systémů opodstatňují. Je částečně instalována automatická 

detekce poţáru napojená do místa stálé obsluhy nebo ostrahy (uvnitř či vně areálu) s dobou 

odezvy nad 10 minut nebo je fyzická ostraha provádějící obchůzky s maximálním intervalem 120 

minut.Je soukromý nebo veřejný „poloprofesionální“ hasičský záchranný sbor s dobou dojezdu do 

10 minut nebo veřejný profesionální hasičský záchranný sbor s dobou dojezdu do 15 minut (při 



 
 

nízkém poţárním riziku do 20 minut). Jsou omezené zdroje poţární vody. Ruční hasicí přístroje 

jsou osazeny v souladu s poţadavky lokální legislativy. Je omezená kontrola rizik spojených 

s přerušením provozu. 

 

5 – Špatný: 

Ochrana majetku nesplňuje výše uvedené poţadavky.Není chráněno vzhledem k poţárnímu 

zatíţení, hodnotám majetku nebovýznamu přerušení provozu. Dojezdová doba profesionálních 

hasičů je nad 15 minut (při nízkém poţárním riziku nad 20 minut). Je nedostatečný nebo 

nespolehlivý zdroj vody pro hašení. Chybí nebo je nevyhovující ostraha. Ruční hasicí přístroje 

nejsou osazeny v souladu s poţadavky lokální legislativy. Chybí kontrola rizik spojených 

s přerušením provozu. 

 

Stavební konstrukce,  přístup k objektům a plošné uspořádání 

1 – Výborný: 

Pouze nehořlavé a poţárně odolné konstrukce (DP1 – např. ţelezobeton, zdivo, poţárně chráněná 

ocel) a/nebo konstrukce projektované vzhledem k rizikům vyplývajícím z činnosti (odolné vůči 

explozi, uvolňující se v případě exploze apod.).Objekty jsou odděleny/rozděleny do vícero 

poţárních úseků protipoţárními stěnami nebo vzdálenostmi odpovídajícími poţárnímu zatíţení, 

hodnotám majetku nebo významu přerušení provozu. Poţární uzávěry jsou funkční, správně 

pouţívané a pravidelně kontrolované.Je bezproblémový přístup k objektům a uvnitř objektů pro 

hašení. Neomezující plošné uspořádání s ţádnými nebo nevýznamnými vnějšími vlivy 

(expozicemi). Neexistují ţádné skutečnosti, které by mohly prodlouţit dobu pro vyklizení a novou 

výstavbu. Jedná se o nové nebo výborně udrţované objekty. 

 

2 – Nadprůměrný: 

V převaţující míře nehořlavé a poţárně odolné konstrukce (DP1 – ţelezobeton, zdivo, poţárně 

chráněná ocel) a z menší části nehořlavé konstrukce (DP1 – např. masivní nechráněná ocel s 

vyzdívkami) s niţší odolností. Objekty jsou odděleny protipoţárními stěnami nebo vzdálenostmi 

odpovídajícími poţárnímu zatíţení, hodnotám majetku nebo významu přerušení provozu. Rizikové 

provozy uvnitř objektů jsou umístěny do vlastních poţárních úseků a poţární uzávěry jsou funkční. 

Je dobrý přístup k objektům a uvnitř objektů pro hašení. Neomezující plošné uspořádání s lehkými 

vnějšími vlivy. Očekává se, ţe některé okolnosti mohou prodlouţit dobu pro vyklizení a novou 

výstavbu. Velmi dobře udrţované objekty. 

 

3 – Průměrný: 

V převaţující míře nehořlavé konstrukce (DP1 - např. masivní nechráněná ocel s vyzdívkami) a 

z menší části smíšené konstrukce (DP2). Konstrukční prvky, které mohou způsobit kolaps 

konstrukce, nejsou vesměs odkryté. Objekty jsou odděleny protipoţárními stěnami nebo 

vzdálenostmi částečně odpovídajícími poţárnímu zatíţení, hodnotám majetku nebo významu 

přerušení provozu. Je „sporadické“ dělení objektů do poţárních úseků, přičemţ ne všechny 

poţární uzávěry jsou důsledně pouţívány. Je mírně omezený přístup k objektům a/nebo uvnitř 

objektů pro hašení. Lehce omezující plošné uspořádání s lehkými vnějšími vlivy. Je moţné 

prodlouţení doby pro vyklizení a novou výstavbu. Jsou dobře udrţované objekty. 

 

4 – Podprůměrný: 

Většinou nehořlavé konstrukce s nízkou poţární odolností (DP1 nechráněná ocel) a s odkrytými 

částmi nebo prvky, které mohou způsobit částečné či úplné zhroucení konstrukce a/nebo smíšené 

konstrukce (DP2) s odkrytými částmi nebo prvky, které mohou přispívat k šíření poţáru. 

Protipoţární oddělování neodpovídá poţárnímu zatíţení, hodnotám majetku nebo významu 

přerušení provozu. Některé klíčové oblasti mají omezující plošné uspořádání a je omezený přístup 



 
 

k objektům při hašení poţáru. Jedná se o střední expozici. Prodlouţení doby pro vyklizení a novou 

výstavbu je pravděpodobné. 

Málo udrţované objekty. 

 

      5 – Špatný: 

V klíčových oblastech většinou hořlavé konstrukce (DP3 – např. celodřevěné konstrukce) nebo 

konstrukce nevhodné pro provozované činnosti. Není ţádné protipoţární oddělování nebo 

oddělování nevhodné pro omezení šíření ohně. Většinou přehuštěné nebo omezující plošné 

uspořádání a přístupnost při hašení poţáru. Závaţné vnější vlivy (expozice). 

Potenciální velké problémy při vyklízení a nové výstavbě. Špatně udrţované nebo trvale 

neuţívané objekty. 

 

Přístup managementu k riziku 

1 – Výborný: 

Všestranná angaţovanost a aktivní přístup na všech úrovních bezpečnosti a prevence havárií. 

Aktualizované postupy při haváriích zaloţené na výborné znalosti rizik. Jsou kontinuální 

programy hodnocení rizik s vyuţitím vhodných metod analýzy rizik jako jsou HAZOP, FTA, 

apod. Je dokumentovaná analýza skoro-nehod a následných nápravných opatření Jsou programy 

pro řízení rizik v oblastech údrţby, bezpečnosti práce, poţární ochrany, provádění prací za tepla, 

činnosti dodavatelů, apod. V provozech není povoleno kouření a pravidla jsou plně respektována. 

Výborné udrţování pořádku. Existují písemné a aktualizované plány pro zmírnění škod z 

přerušení provozu v případě nepředvídatelných událostí. Tyto plány obsahují postupy pro 

záchranné práce. 

 

2 – Nadprůměrný: 

Je podpora vedení v otázkách bezpečnosti a prevence havárií i nad rámec obecně platných 

předpisů a ČSN. Jsou kvalifikované osoby v oblastech bezpečnosti a poţární ochrany, které 

metodicky řídí tyto oblasti. Jsou vytvořeny havarijní plány a dále instrukce pro údrţbu, práce za 

tepla a činnost kontraktorů. Je dokumentovaná analýza nehod a následných nápravných opatření. 

Kouření je omezeno na vyhrazená místa a pravidla jsou plně dodrţována. Velmi dobrá úroveň 

pořádku. Existují písemné plány pro zmírnění škod z přerušení provozu v případě 

nepředvídatelných událostí. 

 

3 – Průměrný: 

Jsou vytvořeny programy bezpečnosti a poţární ochrany dle poţadavků lokální legislativy a 

ČSN. Jsou kvalifikované osoby v oblasti bezpečnosti a poţární ochrany, které řídí tyto oblasti. Je 

nesystematická analýza nehod. Jsou řádná bezpečnostní a poţární školení zaměstnanců i kontrola 

dodavatelů a prací za tepla. Kouření je omezeno na vyhrazená místa, ale v dodrţování pravidel 

jsou drobné nedostatky. Je dobrá úroveň pořádku. Jsou nesystematické nebo ústní plány pro 

zmírnění škod z přerušení provozu v případě nepředvídatelných událostí. 

 

 

 

 

4 – Podprůměrný: 

Jsou vytvořeny programy bezpečnosti a poţární ochrany, ale všechny nejsou písemně 

zaznamenány. Jsou kvalifikované osoby v oblasti bezpečnosti a poţární ochrany, které 

nesystematicky řídí tyto oblasti bez valného zájmu vedení společnosti. Jsou drobné nedostatky 

vzhledem k obecně platným předpisům a ČSN. Kontrola dodavatelů, kontrola prací za tepla a 

udrţování pořádku vyţadují značná zlepšení. Bezpečnostní a školení zaměstnanců vyţadují 



 
 

zlepšení. Kouření je omezeno na vyhrazená místa, ale pravidla nejsou dodrţována. Nejsou plány 

pro zmírnění škod z přerušení provozu v případě nepředvídatelných událostí. 

 

5 – Špatný: 

Ţádné preventivní programy, školení a praktická cvičení v bezpečnosti a poţární ochraně. Jsou 

závaţné nedostatky vzhledem k obecně platným předpisům a ČSN. Je volný přístup dodavatelů a 

cizích osob. Ţádná kontrola prací za tepla. Kouření povoleno. Úroveň pořádku ve většině míst je 

špatná. 

 

Pravděpodobnost vzniku škody 

1 – Výborný: 

Potenciální zdroje škod jsou vybaveny vhodným ovládáním, kontrolovány a zkoušeny.Vysoce 

rizikové procesy jsou dobře kontrolovány a odděleny. Moţnost případného šíření a navazování 

škod je minimální (teoretická). Značnou/totální škodu lze připustit jen při katastrofických 

okolnostech. 

 

2 – Nadprůměrný: 

Potenciální zdroje škod jsou vybaveny vhodným ovládáním a kontrolovány, ale nejsou zkoušeny. 

Vysoce rizikové procesy jsou kontrolovány, ale nemusí být dobře odděleny. Případné šíření a 

navazování škod je nepravděpodobné. Značnou/totální škodu nelze vyloučit, ale je 

nepravděpodobná. 

 

3 – Průměrný: 

Existuje ovládání zdrojů škod, ale není řádně kontrolováno a zkoušeno. Vysoce rizikové procesy 

jsou nedostatečně odděleny.  Existuje moţnost dominoefektu. Pravděpodobnost značné/totální 

škody je nízká. 

 

4 – Podprůměrný: 

Existuje nesystematické ovládání zdrojů škod. Vysoce rizikové procesy nejsou odděleny. 

Existuje několik moţností případného šíření a navazování škod. Je střední pravděpodobnost 

značné/totální škody. 

 

5 – Špatný: 

Není ţádné nebo je nevhodné ovládání potenciálních zdrojů škod. Vysoce rizikové procesy jsou 

nahuštěny. Existují četné moţnosti případného šíření a navazování škod. Je zvýšená 

pravděpodobnost značné/totální škody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 3: Swiss Re – faktory pro hodnocení poţárního rizika 
 

Good risk quality 

Best industry practice in a specific industry segment is applied. The safety management and loss 

prevention is a key feature of such a company. Safety and loss prevention is pursued proactively. 

Procedures cover all the relevant areas, are well accepted from the workforce and applied strictly.  

They intend to be best in class, to set standards in the industry and apply benchmarking to compare 

themselves rigorously to their competitors.  Safety culture, safety behaviour and human element are 

familiar terms to them and are used to gain a competitive edge over their competitors. 

 

Above average Risk Quality 

Normal industry practice in a specific industry segment that is coupled with experience- 

driven improvements in the safety management and loss prevention.  These companies distinguish 

themselves for example by a comprehensive application  Near Miss Analysis. Plant reliability 

programmes are well developed and functioning. They learn actively from losses in their own 

company and share information on safety and loss prevention with other companies in their segment. 

Safety and loss prevention concepts exist but are not applied ubiquitously yet. 

 

Average risk Quality 

Normal industry practice in a specific industry segment is applied. Procedures cover the relevant 

areas and are well applied. Plant reliability is taken care of properly. As average risk quality covers a 

rather broad spectrum, the risk´s position within the  

average band should be marked: (e.g. The plant ranks at the lower end of the average  

risk quality range.). 

 

Below Average Risk quality 

Companies with a below average risk quality are guided by minimum legal requirements  in a 

specific industry segment.  Improvements into safety and loss prevention are typically made after 

incidents. Safety and loss prevention efforts are considered a burden, an additional cost. Defects in 

the plant condition are apparent. Loss prevention is antiquated. Procedures cove certain batches only 

and / or are not strictly applied. 

 

Poor/Criticl Risk quality 

Companies with a poor risk quality linger at minimum legal requirements in a specific industry 

segment. They are always last in the implementation of new legislation in  safety and loss prevention 

matters. Only money counts, and investment in safety and loss prevention is minimal. Short term 

thinking and making quick money justifies all means. Often the management is ruthless towards the 

workforce. Legal safety and loss prevention measurements are seen as a burden (e.g. OSHA 

recordables), and they rank in the lower end. 

 


