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Abstrakt 

V současnosti jsou kladeny stále větší požadavky na zajištění komplexní 

bezpečnosti v organizaci, která má být v souladu s právním rámcem a vnitřními 

směrnicemi a musí být možná kontrola všech přijatých opatření. Tedy zajištění komplexní 

bezpečnosti tak, aby zaměstnanci v top managementu, kteří nemají odborné povědomí o 

jednotlivých oblastech bezpečnosti, mohli s jistotou kontrolovat práci svých (podřízených) 

pracovníků a tím chránit nejen jejich zdraví a životy, ale také majetek mateřské organizace 

a zajistit kladný hospodářský výsledek. 

Dizertační práce se zabývá návrhem metodického postupu zajištění bezpečnosti 

organizace z pohledu vnějších i vnitřních vlivů (rizik) z různých oblastí působících na 

organizaci. Analýzou rizik vyplývajících z procesů probíhajících v organizaci, se na 

základě současného právního rámce zabývají všechny organizace, ať už prostřednictvím 

odborně způsobilé osobě k zajišťování úkolů v prevenci rizik, nebo osob odborně znalých 

problematiky. Ostatní rizika, která nevyplývají z procesů probíhajících v organizaci, 

doposud nebyla řešena. Velkým opěrným bodem této dizertační práce je Analýza 

souvztažností, která byla aplikována do těla samotného metodického postupu. 

Klíčová slova: bezpečnost organizace, komplexní bezpečnost, analýza souvztažností 
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Abstract 

At present there are greater requirements to ensure a comprehensive security in the 

organization to be in accordance with the statutory legislation and internal guidelines. The 

control of all measures must be enabled. It covers ensuring the complex safety so that the 

top management employees who have no specialized knowledge of the various areas of a 

security are able to check the work of their (subordinate) workers and thus protect not only 

their health and life but also the possession of the parent organization and ensure the profit.  

 

The dissertation deals with a methodological procedure to ensure safety of the 

organization from the perspective of external and internal factors (risks) of the different 

areas affecting the organization. All organizations deal with the risk analysis resulting from 

the processes in the organization, whether through a professionally qualified person to 

perform the tasks in risk prevention, or a person with a good knowledge of the issue. Other 

risks that do not arise from the processes in the organization have not been solved yet. The 

Correlations Analysis, which had been applied to this methodology, has become a base for 

this dissertation.  

 

Key Words: safety of an organization, a complex safety, a correlations analysis 
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Úvod 

Jedním z primárních cílů každé společnosti, ať už výrobní nebo nevýrobní, je 

dosažení zisku a schopnost konkurovat na trhu práce ostatním podnikům (společnostem). 

Pro splnění tohoto cíle vzniká pro společnosti povinnost plnění mnoha zásad. Zásad 

z různých oblastí, které souvisí s předmětem podnikání dané společnosti. Všechny tyto 

oblasti jsou vzájemně propojeny, tudíž nelze řešit pouze jednu vybranou oblast, tak aby 

neovlivňovala ostatní. Proto je třeba na celý podnik nahlížet komplexně a řešit bezpečnost 

organizace celkově. 

V současné době, ne všechny organizace nahlížejí na svou bezpečnost komplexně, 

tedy tak, aby byly zkoumány všechny oblasti zájmu, na stejné rozlišovací úrovni a 

najednou. 

Bezpečnost zaměstnanců má ze zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce v platném 

znění) povinnost zajišťovat každý zaměstnavatel. Mnozí z nich k tomu využívají služeb 

osob odborně způsobilých k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Tyto osoby mají kromě 

jiných úkolů také za povinnost analyzovat, tedy vyhledávat a hodnotit rizika v organizaci. 

Tato rizika vyplývají z technologických a pracovních postupů, tedy z procesů, které 

v organizaci probíhají. Pokud je riziko nepřijatelné, musí jej buď úplně odstranit a to 

například změnou pracovních nebo technologických postupů, nebo jej eliminovat a 

minimalizovat jejich působení. Ve chvíli, je-li ohrožen právě člověk, tedy zaměstnanec 

podniku, navržením a přidělením osobních ochranných pracovních prostředků, instalací 

(montáží) zábran a ochranných zařízení. Pro zvýšení povědomí zaměstnanců o bezpečnosti 

práce a eliminaci rizik dále slouží důkladná pravidelná školení pracovníků a soustavná 

kontrola dodržování předpisů BOZP. I přesto však dochází k porušování předpisů BOZP a 

k lehkým i vážným zraněním pracovníků a to vlivem náhody, nebo skutečného porušení 

předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to jak ze strany zaměstnance, tak i ze 

strany zaměstnavatele. V každém případě analýza rizik vycházející z technologických a 

pracovních postupů, hodnocení rizik, eliminace rizik, model školení, přidělení OOPP, jsou 

společnými faktory pro všechny malé i velké organizace. 

Toto je ale pouze jedna část působení nepříznivých vlivů na organizaci jako celek, a 

také na každého jednotlivého zaměstnance. Veškerá doposud analyzovaná a hodnocená 

rizika jsou ta, která přímo vycházejí z probíhajících procesů v organizaci a přímém 
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působení na lidskou bytost, tudíž zaměstnance. Jednoho, nebo celou skupinu. 

V současnosti žádný právní rámec, ani odborná literatura nedokumentují hrozby, která 

přichází z vnějšku organizace, a která jsou schopna ohrozit organizaci jak na úrovni 

fyzického poškození, tak na úrovních datových ztrát a ztrát na lidských životech vlivem 

negativního působení z okolí organizace. Samozřejmě existuje Havarijní a krizový plán, 

který tuto problematiku řeší, ale ne každá organizace musí ze zákona tento plán zpracovat. 

Je potřeba si ale uvědomit, že každá organizace zaměstnává zaměstnance, každá 

organizace disponuje se svou datovou bankou, minimálně na úrovni firemní strategie a její 

know how, a každá organizace vlastní aktiva, která potřebuje pro výkon své činnosti, 

udržení se na trhu a konkurenceschopnosti v tržní ekonomice. 

Jak už tedy bylo výše uvedeno, rizika, která vychází z probíhajících procesů, jsou 

již v jednotlivých organizacích řešena, proto cílem této práce je navrhnout metodický 

postup na zjištění bezpečnosti organizace a zejména vzájemně se ovlivňujících oblastí. U 

některých subsystémů, nebude možné provést výzkum do potřebných detailů, a proto pro 

sjednocení, je potřeba určit stejnou míru podrobnosti zkoumání. Aplikace tohoto 

metodického postupu na vybraných objektech (společnostech) a provedení praktické 

kontroly efektivnosti dané metodiky pro použití v praxi, odhalí případné nedostatky. 

Výsledky budou konzultovány s přidělenými konzultanty v daných společnostech. 

Tato problematika se vyskytuje v oblastech výrobních i nevýrobních systémů. 

V oblasti nevýrobních systémů, tedy systémů z administrativní sféry, nebude mít systém 

takovou složitost jako u systémů výrobních. Vzhledem ke složitosti některých systémů 

jsem nastavila míru podrobnosti zkoumání, která má ještě dostatečnou vypovídací 

schopnost vzhledem ke zkoumanému problému, tudíž u výrobních a průmyslových 

systémů nebude prováděn výzkum do potřebných detailů, vzhledem k jejich složitosti a 

potřebné rozlišovací úrovni. Důležitým společným krokem pro všechny tyto oblasti je určit 

stejnou míru podrobnosti pro daný výzkum. Specifičtější oblasti výzkumu s potřebnou 

vyšší podrobností mohou být námětem pro další výzkum. 
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Cíle práce 

Zajištění komplexní bezpečnosti organizace je obecně známým požadavkem všech 

firem a společností. Ne všechny se zabývají bezpečností organizace na vyšší rozlišovací 

úrovni a málokterá organizace řeší bezpečnost komplexně. Tedy je nutné najít vhodný 

nástroj pro organizace, který pomocí jednoduchého postupu pomůže zaměstnancům 

společnosti, kteří jsou na vedoucích pozicích, i odborně způsobilým osobám analyzovat 

komplexní bezpečnost organizace a najít vhodná opatření. 

Hlavním cílem dizertační práce je navrhnout metodický postup pro zajištění 

komplexní bezpečnosti organizace pro všechny úrovně řízení, identifikovat hrozby 

z různých oblastí a podrobit je již známé analýze hodnocení rizik. Tento metodický 

postup aplikovat na vybrané společnosti a přijmout závěry a doporučení. 

Tento metodický postup by měl být aplikovatelný na organizace s různým 

zaměřením svého oboru podnikání, daným umístěním, i různými probíhajícími procesy. 

Dílčí cíle dizertační práce 

V rámci tvorby této dizertační práce je nutné zpracovat následující dílčí úlohy: 

1. Analýza oblastí, kterých se problematika týká 

2. Identifikace hrozeb – myšlenková mapa 

3. Navrhnout metodický postup 

4. Vyhodnotit výsledky ze všech společností a přijmout závěry 

 

Hypotéza č. 1: 

Tyto oblasti zájmu, jsou společné skupiny pro všechny organizace. Splněním zákonných 

povinností ve všech těchto oblastech bude zajištěna komplexní bezpečnost organizace.  
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Hypotéza č. 2: 

Organizace v České republice nejsou schopny nahlížet na svou bezpečnost 

komplexně, a v případě hrozící mimořádné události jsou ohroženy selháním jednoho 

z prvků a tím i selháním celého uspořádání.  
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Metody zpracování 

Při výběru nejvhodnějších metod, jsem se zabývala otázkou posuzování systému. 

Prvotním rozhodnutím je, zda systém, který bude analyzován, je možné považovat za 

systém tvrdý či měkký. Na základě této definice a ujasnění o jaký systém se jedná je 

možné použití z některých již známých metodologií. [28] 

Metodologií měkkých systémů se zabýval již Peter Checkland, jehož nejznámější 

metodologií je „Soft systems methodology“. Měkké systémy jsou charakteristické 

přítomností člověka, který do nich vnáší určitou míru nejistoty a tedy nestability. A tímto 

jsou měkké systémy obtížněji definovatelné respektive jejich chování. Lidský faktor se 

jako systém definovat nedá. Vzhledem k tomu, že lidský faktor (zaměstnanec) je jedním 

z hlavních prvků systému, není možné tento fakt pomíjet. Zaměstnance, jako osobu a 

systém měkký je velmi nesnadné hodnotit a předvídat jeho budoucí chování. Jako lidský 

jedinec odpovídá jeho chování jeho dosavadním zkušenostem a znalostem. Proto není 

možné určit výstup (jeho chování) na základě jasně definovaných vstupů. 

Jako tvrdý systém je možné hodnotit systém, který disponuje různorodým 

vybavením, zabezpečující jeho plynulý chod, dále je zde možno zařadit normy, zákony a 

nařízení vlády, včetně interních směrnic a podobně. Jedná se tedy o prvky nepodléhající 

změnám v čase.  

Vzhledem k těmto charakteristikám, nelze jednoznačně definovat, zda budoucí 

systém (organizaci) hodnotit jako měkký či tvrdý.  

Je možné tento systém definovat jako systém tvrdý a hodnotit jej na základě „The 

hard systems metodology“, jehož nejzranitelnější částí je lidský faktor. I přes obtížnou 

analýzu lidského činitele není možné tento prvek v systému opomínat. Avšak zabývat se 

tématikou psychologie lidského faktoru, není hlavním cílem této práce, a proto se budu v 

této práci zabývat lidským činitelem v takové míře, v jaké bude potřeba. 

Na základě zjištěných skutečností není možné uvést metodu popřípadě metodologii, 

která by se zabývala touto problematikou, vzhledem k tomu, že v současnosti žádná taková 

neexistuje. Proto nezbývá nic jiného, než se pokusit takovou metodiku navrhnout a 

vyzkoušet tuto metodiku aplikovat v praxi. 

 [6] 
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K získání dat ze systémů, potřebných k navržení nové metodiky, budou použity 

následující formy a metody: 

 

Pozorování – vzhledem k tomu, že komplexní bezpečnost není v současnosti 

v organizacích řešena, je nutné identifikovat hrozby společnosti na základě identifikace 

hrozeb, z dosud nashromážděných dat a provést hodnocení rizik na základě pozorování 

okolí, zjištění situace umístění a dalších kritérií potřebných pro tvorbu metodického 

postupu 

 

Konzultace – na základě konzultací ve vybraných společnostech, bude provedena analýza 

organizace jako systému, a to jak na úrovni legislativní, tak i na úrovni procesní. Touto 

formou je možné získat data a informace na základní úrovni, stanovit procesy, které 

v organizaci probíhají, rizika vyplývající z procesů, a také jejich vazby a veškeré 

souvislosti. 

 

Check List – kontrolní seznamy, jsou vhodným nástrojem pro sjednocení jednotlivých 

analyzovaných dat, a to především pro zaznamenání podobné úrovni podrobnosti ve všech 

společnostech, a tím zajistit stejnorodost získaných dat. Na základě těchto souvislostí 

budou veškerá data namodelována a vyhodnocena.  

 

 Na základě pozorování, konzultací a s pomocí check listů budou shromážděna 

(získána) data a informace z vybraných společností, tak aby míra podrobnosti byla ve 

všech společnostech stejná a bylo možné srozumitelným způsobem tato data analyzovat a 

zpracovat na stejné úrovni. [8] 

V zahraničních odkazech se jako vhodný grafický nástroj jevil open source 

program Task Coach, který je schopen zpracovávat úkoly a seznamy, a jejich plnění a 

intenzitu. Check listy budou jedním z nástrojů pro sjednocení získaných dat z vybraných 

společností. 
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Objektově orientované technologie – jsou příhodnou pomůckou pro analyzování objektů 

v systému a jejich vzájemných vazeb, je to vhodný prostředek k modelování vývojových 

diagramů a k modelování procesů, zjištěných ve vybraných společnostech. Jedním z 

vhodných grafických nástrojů pro objektově orientované vnímání je Visual Paradigm 

International. 

Software používaných pro objektově orientované technologie je nespočet. Jedním 

z nich je například Visual Paradigm. Je vhodným nástrojem, který usnadňuje organizacím 

vizuálně a schematicky namodelovat design, v integraci s nasazením svých kritických 

podnikových aplikací a jejich základní databáze. Tento nástroj je také vhodný pro tvorbu 

systémových diagramů. Visual Paradigm je návrhový nástroj určený na podporu vývoje 

softwaru. Podporuje klíčové průmyslové standardy, jako je Unified Modeling Language 

(UML), a další. Nabízí kompletní sadu nástrojů pro potřebu zachycení požadavků, 

software plánování, plánování testů, třídu modelování, datové modelování, a další. 

[30]  
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Základní pojmy 

Různé vědní disciplíny používají stejná názvosloví, avšak s jiným významem. 

V této kapitole se budu věnovat definicím jednotlivých hesel a jejich významu, 

vztahujících se pro tuto práci. 

Posouzení rizik 

Nebezpečí 

Zdroj možného zranění nebo poškození zdraví. Zdroj potencionálního poškození 

nebo situace s potencionální možností úrazu, zranění nebo jiného poškození zdraví, je to 

zdroj ohrožení. [31]  

Riziko 

Kombinace pravděpodobnosti a následku. Riziko má určitou velikost. [31] 

Ohrožení  

Ohrožení je stav, kdy dochází ke změně bezpečného stavu vlivem vnějšího či 

vnitřního nebezpečí na nový stav, ve kterém hrozí změna současného stavu do nového. 

Vlivem ohrožení dochází často u živých organismů ke snaze tuto hrozbu eliminovat, či se 

jí přizpůsobit tak, aby se zajistilo přežití jedince, případně potomstva. Ohrožení může být 

jak skutečné, fyzické ohrožující samotnou existenci bytí, tak i pouze teoretické, které 

pouze vyvolává pocit strachu a neohrožuje přímo jedince, ale narušuje jeho psychickou 

pohodu. Fyzické ohrožení se dá rozdělit na dvě velké skupiny vyvolané přírodními vlivy, 

které neovlivňuje člověk a na vytvořené člověkem. [31] 

Teorie systémů 

Systém  

Je definován jako účelově uspořádaná množina prvků a množina vazeb mezi nimi, s 

dynamickým chováním, které společně určují vlastnosti celku.[4] 
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Okolí systému 

Všechny prvky a vazby, které nejsou součástí systému. Okolí systému můžeme 

konkretizovat na obecné okolí systému a podstatné okolí systému 

 

Podstatné okolí systému 

Souhrn všech objektů, které svými vlastnostmi ovlivňují daný systém a jsou 

systémem ovlivňovány 

Vstup/výstup systému 

Hraniční prvky systému, umožňující komunikaci podstatného okolí se systémem a 

komunikaci systému s podstatným okolím. 

Subsystém 

Autonomní část systému. Rozklad systému na subsystémy se nazývá dekompozice 

systému, opačný proces je pak kompozicí systému, to je slučování jednotlivých 

subsystémů v celek. 

Stav systému 

Množina parametrů prvků a vazeb systému v daném okamžiku. 

Slučitelnost systému 

Schopnost jejich agregace (kompozice) do vyšších celků, také se jedná o schopnost 

připojování nových částí k již existujícímu systému z jeho okolí. 

Řízení systému 

Vnější i vnitřní ovlivňování činnosti systému za účelem dosažení jeho cílové 

funkce (chování). 

Regulace systému 

Řízení systému zaměřené na eliminaci rušivých vlivů a odchylek ovlivňujících 

chování řízeného systému. 

Dynamičnost systému 

Chování systému závislé na čase. 
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Rovnováha systému 

Stav, kdy se struktura systému nemění bez ohledu na přijímané vstupy. 

Stabilita systému 

Schopnost systému navracet se do rovnovážného stavu. 

Spolehlivost systému 

Vlastnost systému plnit s vysokou pravděpodobností po stanovenou dobu žádoucí a 

předem definovanou cílovou funkci. 

Chování systému 

Chování systému je způsob reakce systému na podněty z okolí (vstup do systému), 

respektive způsob realizace cílů. 

[30] 

Komplexní bezpečnost 

Bezpečnost 

Stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným vnějším a 

vnitřním hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům (případně 

celému systému) tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost a 

chování v souladu s cílovostí. Je to tedy míra stability systému a jeho primární a 

sekundární adaptace.[30] 

Komplexní 

Celkový 
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Úvod do teorie systémů 

V teoretické části je uveden obecný základ teorie systémů, komplexní bezpečnosti, 

struktura organizace, analýza procesů v organizaci a SWOT analýza. Všechny tyto oblasti 

jsou stěžejními oblastmi pro řešený problém. Nastínění problematiky v systémové teorii 

vytváří přehledný grafický prostředek pro kvalitní analýzu a pro návrh dané metodiky. Je 

důležité zvolit stejnou rozlišovací úroveň a tím zajistit kvalitní zpracování daného 

problému. Komplexní bezpečnost je aktuální téma, ale mnoho autorů ji vysvětluje různými 

způsoby, a proto v rámci uvedení do daného problému je zde komplexní bezpečnost 

řešena. Pro samotný začátek řešení problému komplexní bezpečnosti v organizaci je 

stěžejní zmapování současného stavu organizace a to pomocí nástrojů pro určení struktury 

organizace, analýzy probíhajících procesů. 

Teorie systémů 

Teorie systémů se v dnešní době prolíná do mnoha vědních disciplín. Pojmy jako 

systém, systémový přístup, systémové pojetí a podobně jsou v současnosti velmi 

používanými, ale ne vždy je však jejich význam pochopen správně. Mnoho autorů používá 

základní terminologii tak, aby co nejlépe vyhovovala jejich potřebám, a tak je možné se 

setkat s rozdílným označením obsahově stejných definic. 

  

V současnosti je kladen stále větší důraz na řešení složitých výrobních i 

nevýrobních procesů především komplexním způsobem. Jeden ze základních pohledů na 

systém v komplexním pojetí, je především systém ve vztahu k jeho okolí, zkoumání jeho 

struktury a chování a hledání pravidel, za nichž bude systém plnit předem stanovenou 

funkci.  

Chápání, myšlení a řešení nějakého problému v komplexním měřítku, ve všech 

vnitřních i vnějších souvislostech se označuje jako systémový přístup. Základní znaky 

systémového přístupu jsou především komplexnost, obecnost a formalizace. 

„Souhrnně lze systémový přístup definovat jako základní metodu přístupu k řešení 

složitých technických organizačních a jiných problémů, které jsou předmětem zájmu 

systémových věd.“ [1] 
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V následujícím schématu jsou uvedeny další základní pojmy (obrázek č. 1). Výklad 

pojmů bude omezen pouze na ty, které se vztahují k systémové analýze, ostatní pro naše 

účely nejsou tolik podstatné. 

 

Obrázek 1 Rozdělení pojmů 

Systém 

 Na pojem „systém“ je možné narazit v mnoha vědních disciplínách i oborech. 

Velkou část je možné nalézt v obecné teorii systému a teorii kybernetických systémů. Na 

tyto definice zpravidla navazuje další komplex pojmů, bez nichž, by samotná definice 

systémů ztratila význam. 

Autoři, kteří se zabývali nebo se ještě zabývají touto problematikou, jsou Habr J., 

Beneš J., Hall A. D., Fagen R. E., Vlček J. a další. V následující tabulce (tabulka č. 1) jsou 

uvedeny základní pojmy vztahující se obecně k teorii systémů. 

Jednoduše řečeno, systém tvoří jeho struktura, tedy prvky a vazby mezi nimi a také 

chování systému. 

Identifikace systému – jedná se o proces definování systému na reálném objektu. 

Vstupem do procesu identifikace je úloha rozpoznání systémových vlastností předlohy, 

výstupem je definování systému na této předloze, sestavení jejího systémového modelu. 

Tento proces lze snadno zobrazit následujícím obrázkem (obrázek č. 2) 
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Obrázek 2 Model identifikace systému[1] 

Jedná se o významný proces zkoumání a identifikace reálného systému, vzhledem 

k řešené problematice. Tedy na konkrétním reálném systému (organizaci) bude proveden 

proces identifikace a bude navržen model systému (organizace), který bude dále 

rozpracován. 

Systém a prostředí 

Z hlediska navrhování (projektování, modelování) nových systémů je systém 

soustavou předmětů (jevů) se vzájemnými vztahy mezi nimi a jejich vlastnostmi [Ludwig 

von Bertalanffy]. Tato vzájemná propojení zajišťují soudržnost systému jako celku. Musí 

být v souladu s danou soustavou předmětů (jevů), závisí na řešeném problému a zahrnují 

všechny nezbytné souvislosti. Je-li systém definován jako soustava předmětů (jevů) se 

vztahy uvnitř systému, pak prostředí je soustava předmětů (jevů) mimo systém. 

Systém společně s prostředím tvoří celek všech věcí a vztahů vždy směrem 

k danému problému. Pro specifikaci prostředí je potřeba znát faktory, které ovlivňují 

systém, nebo jsou systémem ovlivňovány. Tyto faktory se ale liší se zřetelem ke 

specifickému úkolu navrhování systému, respektive k jeho organizaci. 

Úspěch navrhovaného systému je možno měřit stupněm splynutí s prostředím. 

V systémovém inženýrství je nutné vyhovět vždy dvěma funkčním omezením: 

 Vymezení prostoru, o který máme zájem při řešení problému 

 Provedení rozlišení mezi systémem a prostředím 

Systémový přístup 

V minulosti existovala klasická metoda poznávání světa, dnes označovaná jako 

Newtonova. Tato metoda se zaměřovala na objekt jako na souhrn izolovaných části, a 
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jejím hlavním cílem bylo definovat vlastnosti celého objektu na základě vlastností 

jednotlivých těchto částí, ale bez přihlédnutí k vlivu jednotlivých vazeb mezi nimi. 

V současné době je patrné, že hlavním zdrojem poznatků je právě systémovost. [1] 

V současnosti je snaha vytvářet z malých systémů (soustav), systémy složité, které 

se od původních odlišují nejen na kvantitativní úrovni (množství použitých prvků, metod, 

technologií a podobně), ale liší se také na úrovní kvalitativní (jedná se především o vyšší 

stupeň organizace a z toho vyplývající složitější vztahy mezi prvky systému). Při tvorbě 

komplexního systému, ať už se jedná o průmyslový, výrobní, obchodní, ekonomický, či 

jiný, je vyžadována týmová práce odborníků z mnoha vědních technických i 

ekonomických oblastí, ale také i z oblastí humanitních a společenských věd, po kterých je 

požadován systémový přístup. 

Systémovým přístupem se rozumí chápání problému komplexně ve všech vnitřních 

i vnějších souvislostech. Jedná se o způsob myšlení, jednání nebo řešení na základě 

dialektické podstaty. Systémový přístup se vyznačuje komplexním pojetím společenských i 

přírodních jevů a odhalováním procesů, probíhající mezi těmito jevy i vně. Mezi znaky 

systémového přístupu patří především komplexnost, obecnost a formalizace získaných dat 

a poznatků. Společným znakem všech přístupů je především zkoumání systémů ve vztahu 

k jejich okolí a dekompozice jejich struktury. Systémový přístup je vhodný k řešení 

problémů vyznačujících se především obecnou povahou. Jedná se o postupnou proceduru, 

zabývající se zkoumáním objektivní reality a to v celé její složitosti a komplexnosti za 

účelem ovládání jejího vývoje. Systémový přístup je možné tedy definovat jako základní 

techniku přístupu k řešení složitých technických, organizačních, a jiných problémů, které 

jsou předmětem zájmu systémových věd. 

Systémové myšlení  

Systémové myšlení se vyznačuje specifickým a unikátním pohledem na svět. Tento 

pohled na svět se snaží zachovávat a zdolávat určitá omezení každodenního myšlení 

člověka vzhledem k realitě. Systémové myšlení je nelineární způsob myšlení, a proto jsou 

z jeho pohledu důležité především širší souvislosti a celek. Základní snahou systémového 

myšlení je překonávání vlastních mentálních modelů člověka (jedná se o zjednodušení 

reality). Systémové myšlení prezentuje jistý sdílený světonázor a soubor metod, modelů, 

dovedností, přístupů a hodnot. 
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Základní ideologií systémového inženýrství je, že každý systém je možné vylepšit. 

[2] 

Systémová analýza 

Analýza systémů je definována především jako rozklad (dekompozice) celku, až na 

úroveň prvků, tedy elementů dále nedělitelných a to za účelem definování funkce chování 

systému jako celku a jejich vzájemných vazeb. Hlavním cílem analýzy systému je 

definování prvků a vazeb mezi nimi v systému a jejich následná optimalizace. To znamená 

navržení úprav systému, které zajistí plnění cílové funkce systému s větší efektivitou.  

Systémovou analýzu vnímá mnoho rozličných autorů různými způsoby, nejblíže 

řešené problematice je definice Börje Langeforse (1996): 

„Přijmout přístup systémové analýzy znamená, že analytické i projekční práce 

budou vycházet z názoru, že objekt, který má být studován bude chápán jako systém. Toto 

chápání musí být založeno na definici systému, tj. musí uvažovat existenci množiny částí 

systémů a množiny vztahu mezi nimi.“ 

Vzhledem k tomu, že systémová analýza vznikala současně v několika různých 

odvětvích a v každém tomto oboru se vyvíjela samostatně, vzniklo nespočet různých 

definic a výkladů tohoto pojmu. Později se však tyto jednotlivé disciplíny začaly navzájem 

ovlivňovat a nakonec byly sjednoceny obecnou teorií systémů.  

[3] 

Dílčí závěr 

Veškerá systémová teorie zabývající se problematikou systémů, systémovým 

výzkumem a dalšími vědními disciplínami, jsou natolik obsáhlé a rozsáhlé, že jsem zde 

nastínila pouze velmi malou část pro lepší pochopení problematiky. Tématem této 

dizertační práce není kompletovat systémové vědy. Součástí teoretické části je pouze 

prostudovat již objevené metody a postupy a vědní disciplíny, které mohou přispět 

k navržení metodického postupu k zajištění bezpečnosti organizace, který je cílem této 

dizertační práce. 
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Komplexní bezpečnost systému 

Na základě kapitoly Základní pojmy, kde je definována komplexní bezpečnost je 

možné konstatovat, že komplexní bezpečnost je všestranné zajištění systému tak, aby byl 

systém schopen aktivně reagovat na vnější podněty vyskytujících se na vstupu systému, a 

chování systému, tedy jeho reakce na výstupu byla neměnná. Jedná se tedy o všestranné 

řízení procesů, lidského činitele a dat tak, aby při změně (mimořádné události) nebyla 

narušena integrita prvků a nebylo změněno chování organizace na výstupu (dosažení 

ziskovosti, konkurenceschopnosti na trhu práce, úbytek případů poškození na zdraví a 

životě osob, eliminace finančních ztrát). Problematikou komplexní bezpečnosti se 

v posledních letech zabývá stále více autorů, avšak nikde nebyla konkrétně popsána, 

vzhledem k tomu, že každý autor ji přizpůsobuje svému vědnímu oboru. Tudíž je známe 

pouze obecně. Úkolem komplexní bezpečnosti je nahlížet na systém jako na celek a 

hodnotit ho na vyšší rozlišovací úrovni. Toto ovšem nedovolují systémy se složitou 

strukturou. Zabýváme-li se komplexní bezpečností v podniku, zajímá nás bezpečnost ve 

všech oblastech, v oblastech lidských zdrojů, ochrany okolí, v technologických oblastech a 

v oblasti ochrany dat. Veškeré tyto oblasti se navzájem prolínají, a proto může u některých 

rizik vymizet jednoznačnost.  

Organizace jako systém se skládá z několika subsystémů. Tyto subsystémy jsou 

nahrazeny oblastmi zájmů. Všechny tyto uvedené oblasti se v podstatě vyskytují v každé 

organizaci a vzájemně se prolínají (obrázek č. 3). 

 

Obrázek 3 Prolínání oblastí 
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Na první rozlišovací úroveň subsystémů organizace můžeme umístit ochranu osob, 

ochranu majetku a ochranu dat. Při zajištění všech těchto základních oblastí můžeme 

docílit požadovaného (plánovaného) stavu a to zajištění ziskovosti a konkurenceschopnosti 

organizace, a včetně ochrany osob v organizaci i mimo ni, minimalizování finanční ztráty a 

další. 

Zvýšení rozlišovací úrovně 

Rozdělíme-li výše uvedené oblasti ohrožení (ohrožení majetku – aktiv; osob a dat - 

duševní vlastnictví společnosti, SW, Know - How) na menší podskupiny, získáme další 

oblasti zájmu, které se dále mezi sebou prolínají, a proto je někdy velmi nesnadné 

jednoznačně určit, které ohrožení, do které oblasti zapadá. Toto závisí pouze na 

subjektivním hledisku a posouzení hodnotitele. 

Zabezpečení objektu, Havarijní plánování a krizové řízení, Požární ochrana, 

Požární bezpečnost staveb, Informační sítě/Informační technologie, Ochrana osob, 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Ochrana životního prostředí jsou další úrovní 

rozdělení ohrožených oblastí. Všechny tyto zmíněné oblasti se navzájem prolínají, toto je 

znázorněno následujícím obrázkem (obrázek č. 4). 

 

Obrázek 4 Prolínání oblastí 

Havarijní plánování a krizové řízení – řeší otázky zpracování vnitřního a vnějšího 

havarijního plánu a celkovou havarijní připravenost v případě vzniku mimořádné události. 
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Požární ochrana – zabývá se otázkami požární ochrany objektu, zpracování dokumentace 

a poskytování ostatních služeb v požární ochraně. 

Požární bezpečnost staveb – v této oblasti se posuzuje požární bezpečnost objektů, 

především z hlediska jejich umístění a případného ohrožení jiných objektů při vzniku 

mimořádné události. 

Zabezpečení objektu – řeší především otázky zabezpečení veškerého majetku, patřící 

k organizaci, tuto oblast zájmu lze rozdělit na mechanické zábranné systémy, technickou 

ochranu (EZS), režimovou ochranu (kontrola na všech vstupech) a fyzickou ochranu 

(strážní služba). 

Informační systémy / Informační technologie – v této oblasti jsou řešeny především 

otázky zabezpečení a ochrany dat a firemního Know - How. 

Ochrana osob – řeší otázky ochrany osob (zaměstnanců, návštěv, kontrol, a podobně) na 

všech úrovních a ve všech zájmových oblastech.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – řeší otázky zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci především zaměstnanců v organizaci a vypracování odborné dokumentace. 

Hygiena práce – tato skupina se zabývá především ochranou zaměstnanců z pohledu 

jejich činnosti, kterou vykonávají v pracovní době. 

Životní prostředí – tato oblast se zabývá především otázkami ochrany životního prostředí, 

tedy jaký dopad má organizace na životní prostředí a jak ohrožuje nebo může ohrozit svou 

činností popřípadě mimořádnou událostí své okolí. 

Všechny tyto oblasti jsou upraveny právním rámcem. Ve všech těchto oblastech 

vznikají povinnosti na zpracování dokumentace tak, aby byla zajištěna ochrana osob, 

ochrana majetku, a ochrana dat a to na všech úrovních podrobnosti. Vzhledem k tomu, že 

předmětem této dizertační práce není průzkum současného právního rámce, seznam 

zákonů, nařízení vlády a vyhlášek je uveden v příloze č. 1. 

Shrnutí teoretické části 

 Část této dizertační práce věnující se teorii, pouze dává nahlédnout do teoretických 

oblastí výzkumu. Systémová teorie byla popsána mnoha rozličnými způsoby a aplikována 
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do různých teoretických i praktických oblastí. Na základě systémového přístupu vybrat 

správný postup pro další oblasti výzkumu, toto bude součástí dalších kapitol v praktické 

části práce.  

Komplexní bezpečnost zatím nebyla nikde detailně popsána. Někteří autoři se již 

snažili komplexní bezpečnost popsat, ale stejně tak jako u jiných vědních disciplín, různí 

se oblasti, kde se komplexní bezpečnost zkoumá, liší se definice i závěry. Důležitým 

aspektem v této problematice, je určit potřebné hledisko problému, a míru podrobnosti.  

V teoretické části je nastíněn problém současných organizací, kdy na ně není 

nahlíženo komplexním způsobem a tím není zajištěna celková bezpečnost jak celé 

organizace, tak konkrétních subsystémů. Na základě výše uvedených postupů je možné 

pokračovat v konkrétních aplikacích navržených postupů v jednotlivých organizacích. 

Tedy konkrétní zmapování současné situace v organizacích, studium vnitřních předpisů a 

právního rámce (směrnic), umístění organizace, analýza rizik, které organizaci hrozí a další 

potřebné kroky. Jak již bylo uvedeno výše, analýza rizik vyplývajících z technologických 

procesů a pracovních postupů, které v organizacích probíhají je již řešena v Zákoníku 

práce. V podnicích je řešena na různých kvalitativních úrovních, a proto nebude 

předmětem zkoumání této dizertační práce. 

Problematika systémového přístupu a komplexní bezpečnosti bude využívanou 

pomůckou pro lepší pochopení problému a nastínění možných postupů pro vytvoření 

metodického postupu chybějící části pro zajištění komplexní bezpečnosti organizace. 

 

Vyvrácení hypotézy č. 1: 

Zmíněné oblasti zájmu, jsou společné skupiny pro všechny organizace. Splněním 

zákonných povinností ve všech těchto oblastech bude zajištěna komplexní bezpečnost 

organizace.  

Právní rámec není jediný, který zajistí komplexní bezpečnost v organizaci. Právní 

rámec se neustále mění na základě znalostí a zkušeností osob znalých v dané problematice, 

avšak reakce zákonodárců na zjištěné zákonné nedostatky v právním rámci není tak snadná 

a pružná jak by bylo zapotřebí. Tedy komplexní bezpečnost je třeba řešit především 

vnitřními předpisy a směrnicemi v dané organizaci.  



33 
 

Současný stav bezpečnosti v organizacích 

V současné době je vzrůstajícím trendem rozvoj bezpečnosti v organizacích. I přes 

to, že je na bezpečnost stále více kladen důraz, některé organizace nejsou schopny aktivně 

reagovat na změnové stavy. Na jednotlivé oblasti týkající se bezpečnosti je pohlíženo 

individuálně, otázky spojené s touto problematikou jsou řešeny zvlášť a tudíž vytrženě z 

kontextu bez návaznosti na ostatní části. Selže-li jedna část systému, vzniká riziko, že 

zkolabuje celý zkoumaný systém. V dnešní době existuje mnoho druhů software, které se 

zabývají otázkami bezpečnosti práce v průmyslových podnicích, na staveništích a 

podobně. V současnosti se objevují náznaky řešení této problematiky, avšak tato 

problematika není řešena do potřebné míry podrobnosti. S ohledem ke stávající situaci, 

bude v rámci této práce navržen jeden z možných postupů, jak zajistit zvýšení bezpečnosti 

organizace. 

Ochrana osob 

Ochrana osob by měla mít v organizaci nejvyšší prioritu a to vzhledem k tomu, že zdraví a 

život člověka nelze finančně ohodnotit1. 

Ztráty na lidských životech znamenají naprosté a fatální selhání celého systému 

bezpečnosti organizace. Společnost musí na všech úrovních organizace práce zajistit 

především bezpečnou práci, bezpečný pohyb všech osob po areálu společnosti, a také 

bezpečné prostředí, ve kterém se osoby pohybují. Toto lze zajistit kvalitním zabezpečením 

prostorů organizace a jejich monitoring, poučením zaměstnanců a osob pohybujících se po 

areálu společnosti v periodě a případech vyplývajících z právního rámce (školení) a 

zajištění dalších opatření, aby osoby nebyly ohroženy a také, aby nebyly ani ohrožením pro 

ostatní. Toto lez zajistit především dodržováním právního rámce, interních směrnic a 

neustálé kontroly. 

Stále se bohužel objevují případy zaměstnavatelů, neřešící otázky bezpečnosti osob 

do potřebných detailů a podrobností. A právě tento způsob přístupu k řešení otázek 

                                                           
1
 www.novinky.cz, 22. září 2014, 4:09: Lidský život byl Nejvyšším soudem oceněn na deset miliónů korun. 

http://tema.novinky.cz/nejvyssi-soud-ceske-republiky
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ochraně osob má za následek 1247 úrazů ve stavebnictví na území České republiky v roce 

20142. 

Ochrana majetku 

 Ochranou majetku společnosti je myšleno především zabezpečení všech prostorů i 

celé organizace tak, aby nemohlo dojít k poškození majetku, jeho odcizení, nebo 

k  neodborné manipulaci, která by mohla mít za následek, zranění osoby nebo osob. Jedná 

se především o mechanické zábranné systémy, technickou ochranu, režimovou ochranu 

(kontrola na všech vstupech/vjezdech) a fyzickou ochranu (strážní služba). Kvalitní 

ochránění majetku také spočívá v kvalitním vypracování dokumentace, vyplývající z 

právního rámce, a to především dokumentace požární ochrany, požární bezpečnosti staveb, 

vnitřní havarijní plán, vnější havarijní plán a další. 

Ochrana dat 

 V dnešní době jsou data nedílnou součástí majetku společnosti. Ve většině případů 

se jedná o alfu a omegu celé organizace. Ztráta dat, jejich poškození, zcizení nebo zneužití 

i malého množství dat může mít za následek kolaps celého subsystému a tím i zhroucení 

celé společnosti. Základní prioritou v oblasti ochrany dat by mělo být používání hesel do 

všech aplikací používaných ve společnosti, používání hesel u osobních počítačů, nastavená 

oprávnění uživatelů a zamezení přístupu k citlivým datům. I když data společnosti jsou 

v jisté míře ohrožena zevnitř (zaměstnanci společnosti), je třeba pamatovat také na hrozící 

nebezpečí zvenku. Jedná se o tzv. hackery, kteří mají za úkol prolomit datovou obranu 

společnosti a tato data odcizit, nebo jiným způsobem poškodit. Data a informace, umístěné 

v osobních počítačích zaměstnanců společnosti jsou ohrožena také virovými zdroji 

umístěnými především na internetu, ale mohou se také šířit po interní síti společnosti. 

Zamezení používání internetu v plné výši pro zaměstnance společnosti je jednou z mnoha 

možností, jak ochránit data v této organizaci. Otázkou zůstává, zda by toto opatření bylo 

společnosti přínosem, nebo naopak. 

Bezpečnost organizace je možné zajistit neustálým kontrolováním těchto oblastí, 

jejich zkvalitňováním a přizpůsobováním se novým hrozbám. Používáním nové a moderní 

                                                           
2
 Státní úřad inspekce práce České republiky, 26. května 2015, 25. workshop pořádaný Společnou Viz 
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technologie může tuto činnost usnadnit a v mnoha případech ochránit osoby i v případě 

mimořádné události.  
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Klasifikace hrozeb 

Na základě průzkumu mimořádných událostí v osmnácti společnostech v České 

republice a na základě získaných dat jsem sestavila následující seznam hrozeb působících 

na organizaci. Tento seznam je rozebrán v této kapitole. Z tohoto seznamu jsem vytvořila 

Kontrolní seznamy, které jsem dále použila pro svůj výzkum. 

V této kapitole jsou rozebrána ohrožení působící na bezpečnost podniku. I když je 

problematika bezpečnosti organizace velmi obsáhlá, stále je možné nacházet oblasti 

výzkumu, které do této oblasti zájmu spadají, jako například Ostraha objektu, Technologie, 

Technická podpora a další. 

Byl proveden rozbor hrozeb působících na organizaci. Jedná se o výčet možných 

ohrožení, která mohou ohrozit bezpečnost organizace (osoby, majetek i data), a tím 

způsobit její dočasné nebo úplné selhání. Jedná se o prvotní komplexní náhled na 

organizaci (systém) z pohledu ohrožení různými jevy ze všech oblastí. Tato ohrožení 

budou rozdělena dle stejné rozlišovací úrovně.  

Jak již bylo nastíněno na obrázku č. 1 Rozdělení pojmů, jedná se především o 

rozdělení hrozeb na základě dvou aspektů. Jedním z nich je nazírání na problematiku 

z pohledu organizace jako systém (Hrozby ohrožující organizaci). Dalším z nich je pohled 

Systém a prostředí (Hrozby ohrožujícící okolí organizace). Tato ohrožení byla definována 

na základě myšlenkové mapy. Tento výčet nelze definovat jako taxativní, dále s ním bude 

v dizertační práci pracováno, a bude upravován. 

Hrozby ohrožující organizaci (0) 

Jedná se o hrozby, které ohrožují chod organizace jako takové. 

V podstatě jde o jakýkoliv činitel jak už uvnitř organizace, nebo v okolí 

organizace, jehož jev způsobí škody na majetku, datech nebo ohrozí 

život a zdraví osob (obrázek č. 5). 

  

Obrázek 5 Hrozby 
ohrožující organizaci 
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Vnější hrozby organizace (0.1) 

Vnější hrozby (obrázek č. 6) organizace představují ohrožení 

působící na organizaci z hlediska možného působení negativních 

jevů na organizaci zvenčí. Hrozby vznikající mimo oblast 

organizace (firmy, společnosti, sídla) se schopností negativně 

ovlivnit chod celé organizace (ztráta dat, poškození majetku, 

rizika mající negativní vliv na ochranu zdraví a života osob). 

 

Vnější hrozby organizace – předvídatelné (0.1.1) 

Tato ohrožení byla hodnocena z hlediska předvídatelnosti působení na organizaci. Jedná se 

o hrozby, které můžeme částečně předvídat, že budou negativně působit na organizaci a 

tím ovlivňovat její chod a činnosti v ní. 

Vnější hrozby organizace – nepředvídatelné (0.1.2) 

Tato ohrožení byla v organizaci hodnocena na základě náhodného jevu výskytu těchto 

ohrožení a to i přes to, že jsme zhodnotili veškeré možná hrozby působící na organizaci. 

Jedná se o čistě náhodné působení těchto hrozeb na organizaci. Avšak při jejich působení 

je negativně ovlivňován chod organizace ať už minimálně či ve větší míře. 

 

Vnější hrozby předvídatelné – přírodní (0.1.1.1) 

Tato kategorie obsahuje ohrožení, která jsme schopni předvídat z hlediska působení 

přírodních sil. Jedná se především o hrozby: 

 Sněhových kalamit 

 Požáry 

 Povodně 

 Laviny

 

 Sesuvy půdy 

 Vichřice 

 Tsunami

Obrázek 6 Vnitřní a vnější hrozby 
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Vnější hrozby předvídatelné – spojené s umístěním (0.1.1.2) 

Tato ohrožení byla hodnocena ze dvou hledisek. Jak z hlediska umístění organizace 

v extravilánu, tak z hlediska umístění organizace v intravilánu. Zde je možné zařadit 

hrozby, které hrozí organizaci spojené především s: 

 Špatnou dostupností záchranných složek v případě mimořádné události 

 Propadem půdy z důvodů důlní činnosti z předcházejících období 

(například na Ostravsku a Karvinsku) 

 Chemická rizika ostatních organizací 

 Rozsáhlé požáry ve smyslu domino efektu 

 Vloupání 

 

Vnější hrozby předvídatelné – vznikající při konkurenčním boji (0.1.1.3) 

Tato kategorie je posuzována z hlediska působení hrozeb na organizaci a tím negativně 

ovlivňující chod organizace a to především těch horzeb, které mají dále za následek 

finanční ztráty organizace. Jedná se především o: 

 Poškození dobrého jména 

organizace 

 Podobné logo, horší kvalita 

 Negativní reklama 

 Cenová válka 

 Cílené negativní hodnocení 

 Nedostatečná úroveň certifikace 

 Zastaralá technologie 

 

Vnější hrozby organizace nepředvídatelné - přírodní (0.1.2.1) 

Přírodní rizika byla hodnocena z hlediska možnosti nepředvídatelnosti výskytu a 

negativního působení na organizaci. Ať už se jedná o poškození majetku, nebo pouze o 

omezení přístupu do organizace. Jedná se o následující hrozby: 

 Sněhová kalamita 

 Vichřice 
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 Přívalové deště 

 Propad zeminy a to z pohledu podzemních tunelů, tak zvaných kolektorů. Tyto se 

vyskytují především v zastavěných oblastech, ve velkých městech. Zhroucení 

takovéto podzemní chodby nejsme schopni předvídat. 

 

Vnější hrozby organizace nepředvídatelné – spojené s důlní činností (0.1.2.2) 

Tato skupina ohrožení vzniká především s proběhlou důlní činností v některých oblastech 

naší republiky. Jedná se o ohrožení, která můžeme předvídat v ojedinělých lokalitách, ale 

nemůžeme předpokládat na rozsáhlém území, minimálně se špatně lokalizují. Jedná se 

především o hrozby: 

 Únik zemních plynů 

 Výbuch z důvodu nashromážděných plynů a následný požár 

 

Vnější hrozby organizace nepředvídatelné – finanční (0.1.2.3) 

Jedná se o všechna další ohrožení, která ještě nebyla zmíněna, která mohou zajistit finanční 

ztráty a omezit tak činnost organizace, nebo zajistit její úplný úpadek (krach). Mezi tato 

ohrožení je možné zařadit: 

 Zpožděná dodávka materiálu 

 Krach dodavatelů 

 Krach odběratelů 

 Neuhrazení faktur vydaných 

 Storno objednávek ve velké míře 

(chyba ve výrobě) 

 Krach banky 

 

Do této skupiny také spadají hrozby způsobené stavebním omezením v okolí organizace, 

jako jsou opravy, likvidace havárií sítí, rekonstrukce a další, se kterými vznikají nucené 

odstávky energií, jsou s nimi spojené výkopové práce a další. 

 

 



40 
 

Vnitřní hrozby organizace (0.2.) 

Vnitřní hrozby (obrázek č. 7) organizace 

ovlivňují chod organizace zevnitř. Jedná se o 

ohrožení, která vznikají přímo v organizaci při 

její činnosti (hrozby spojené se zaměstnanci, 

organizací činností apod.) 

 

Vnitřní hrozby ohrožující organizaci – předvídatelné (0.2.1) 

Jedná se o skupinu ohrožení, která můžeme v organizaci předvídat. Ohrožení, která mohou 

způsobit oslabení organizace na trhu práce. Tato ohrožení je možné určitými způsoby 

zabezpečit tak, aby se vyskytovala ojediněle, nebo je úplně odstranit na základě opatření. 

 

Vnitřní hrozby ohrožující organizaci předvídatelné – spojené s informačními systémy 

a technologií (0.2.1.1) 

Informačními systémy a informační technologie se staly největší a nejnapadávanější oblastí 

vůbec. S rozšířením internetu se staly vzhledem k možnosti přístupu k datům odkudkoli 

velmi „žhavou“ oblastí pro hackery, konkurenci a všechny, kteří chtějí danou organizaci 

poškodit. Za roky vývoje ochrany dat v této oblasti je již možné předcházet některým 

hrozbám. Například: 

 Změna hesel cizí osobou 

 Ztráta dat 

 Zcizení dat 

 Manipulace s daty (úprava dat) 

 Ztráta archivu 

 Poškození SW 

 Poškození HW 

 Chyby v datech 

 Chyby v informacích 

 Ztráta hesel 

 Duplicitnost dat 

 Ztráta SW 

 Ztráta HW

  

Obrázek 7 Předvídatelná a nepředvídatelná hrozby 
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Vnitřní hrozby ohrožující organizaci předvídatelné – spojené se zaměstnanci (0.2.1.2) 

Ohrožení spojená se samotnými zaměstnanci jsou smutnou avšak reálnou hrozbou každé 

organizace. Sami zaměstnanci, ať už vědomě či nevědomě, mohou poškodit organizaci a 

její činnost na tolik, že daná organizace může mít ve výsledku existenční potíže. Mezi tato 

ohrožení je možné zařadit například: 

 Chyby z nepozornosti – kiks 

 Chyby způsobené výpadkem 

paměti – opomenutí 

 Špatné provedení akce – omyl 

 Vědomé porušení předpisů 

 Zcizení, poškození dat, majetku 

(materiálu, nářadí) 

 Poškození SW a HW 

 Negativní reklama 

 Vysoká úrazovost 

 Nedostatečná informovanost 

 Užívání návykových látek a 

alkoholu 

 Prozrazení obchodního tajemství 

 Prozrazení Know – How 

 Nedostatečná odbornost 

 Nectění obchodní etikety 

 Přespříliš reklamací 

služeb/výrobků 

Vnitřní hrozby ohrožující organizaci předvídatelné – spojené s nevhodným 

pracovním prostředím (0.2.1.3) 

Tato ohrožení ohrožují převážně zaměstnance, avšak opomenutí, nebo ignorování těchto 

hrozeb, která se vyskytují v každé organizaci, může mít za následek hospitalizaci 

zaměstnance a tím zvýšené náklady na léčení. Jedná se především o rizika typu: 

 Uklouznutí 

 Dehydratace 

 Zakopnutí 

 Přehřátí 

 Omrznutí 

 Prašnost  

 Hluk 

 Vibrace 

Ale také se může jednat o ohrožení, která způsobují dlouhodobé zdravotní potíže a nemoci 

z povolání, jsou to například: 

 Bolesti zad  Bolesti hlavy 
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 Chronická onemocnění – karpální 

syndrom 

 Optická rizika – syndrom suchého 

oka, který vzniká 

v klimatizovaném prostředí 

 Astma 

 

Ohrožení spojená s nevhodným pracovním prostředím nepůsobí pouze na osoby, ale také i 

na další, pro snadný chod organizace důležité věci. Jedná se například o velmi vlhké 

prostředí, které může způsobit například: 

 

 Degradaci papírovin (archiv) 

 Koroze strojů a zařízení 

 

Vnitřní hrozby ohrožující organizaci - nepředvídatelné (0.2.2) 

Ohrožení, která ohrožují organizaci uvnitř, která nemůžeme předvídat, jsou náhodné 

události, které mohou zajistit nečinnost organizace na dobu určitou (tu lze předvídat), ale 

také na dobu neurčitou. Po oba tyto časové úseky se může organizace dostat do časových 

prodlení při splatností faktur, nebo dodání zboží/služeb a tím je způsobena finanční ztráta a 

dobré jméno organizace. 

 

Vnitřní hrozby ohrožující organizaci nepředvídatelné – spojené s poruchami (0.2.2.1) 

Tato skupina ohrožení je posuzována z hlediska vzniklých poruch uvnitř organizace a tím 

odstavení části organizace nebo odstavení všech činností ve společnosti. Mezi tato 

ohrožení je možné zařadit například: 

 Prasklé potrubí 

 Výpadek elektrického proudu 

 Morální opotřebení stroje/zařízení 

 Mechanické opotřebení 

stroje/zařízení 

 Ztráta stroje/zařízení 

 Zcizení stroje/zařízení 
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 Poruchy na zabezpečení objektu 

 Poruchy na kamerovém systému 

 Poruchy čidel a snímačů 

 Samovolné otevírání dveří 

 

Vnitřní hrozby ohrožující organizaci nepředvídatelná – spojená se zaměstnanci 

(0.2.2.2) 

Do této velmi malé, ale přesto významné skupiny jsem zařadila ohrožení spojené se 

zaměstnanci a to ve smyslu fatálního selhání. Nejedná se ani o opomenutí, ani o kiks, nebo 

vědomé porušení předpisů, postupů ve smyslu poškodit organizaci jako takovou, ale jedná 

se o chybu vyvolanou stresem. Takto způsobená chyba může v případě nepříznivé situace 

zapříčinit jak nejen ztrátu majetku a dat, ale také ztrátu na životech a poškození zdraví 

osob.  

 Špatně provedená akce vyvolaná stresem 

 

Hrozby ohrožující okolí organizace (1) 

Při činnosti samotné organizace vznikají hrozby, které mohou 

mít negativní dopad na okolí dané organizace. Jedná se o 

hrozby, kterými může organizace svou činností ohrozit okolí 

(obrázek č. 8). V podstatě se jedná o soupis hrozeb, které 

vznikají při chodu organizace. Mohou nastat při nějaké 

negativní události a tím může organizace ohrozit své okolí.  

 

Hrozby ohrožující okolí organizace – finanční rizika (1.1) 

V této skupině ohrožení se vyskytují ty hrozby, které mohou negativně finančně ovlivnit 

okolí organizace jako dodavatele, odběratele či další subjekty v okolí podniku. Jedná se 

například o rizika: 

 Nedodání  zboží/služeb objednatelům 

 Neuhrazení faktur přijatých 

Obrázek 8 Hrozby ohrožující okolí 
organizace 
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 Neoprávněná reklamace 

 Nedodržení smluv 

 Poškození firemního jména 

 Zvýšení cen 

Hrozby ohrožující okolí organizace – spojené se životním prostředím (1.2) 

Tato skupina obsahuje hrozby, které vznikají při činnosti organizace a ohrožují tím životní 

prostředí (únik nebezpečných látek). Tyto hrozby jsou předvídatelné a existují metody a 

postupy, jakým způsobem životní prostředí chránit, ale vlivem nepříznivých vnějších 

činitelů (také lidí) mohou tato ohrožení s určitou pravděpodobností působit. Jedná se o 

ohrožení spojená s: 

 Výrobními postupy  

 Skladováním  

 Likvidací odpadu 

Hrozby ohrožující životní prostředí jsou společné také pro skupinu obecného ohrožení 

(lidstva). Myšlenková mapa všech ohrožení je přiložena do přílohy č. 2. 

Uvedené hrozby nezahrnují všechny oblasti zájmu do takové míry, aby bylo možné 

říci, že jsou již kompletní, ale obecně nastiňují možnou podobu a význam komplexní 

bezpečnosti. 

Následující tabulka (tabulka č. 2) je souhrnným výsledkem ohrožení jednotlivých skupin. 

Zdrojová data jsou uvedena ve zdrojové tabulce, příloha č. 3. 

Tabulka 1 Hrozby ohrožující organizaci - ohrožení oblastí 

Hrozby ohrožující 

organizaci 
Označení 

Ohrožení 

osob 

Ohrožení 

majetku 

Ohrožení 

dat 
Poznámka 

Přírodní 0.1.1.1 X X X 1 

Spojená s umístěním 0.1.1.2 X X X 2 

Vznikající při 

konkurenčním boji 
0.1.1.3 - X - 3 

Přírodní 0.1.2.1 X X X 4 
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Spojená s důlní činností 0.1.2.2 X X X 5 

Finanční 0.1.2.3 - X - 6 

Spojená s IS/IT 0.2.1.1 - X X 7 

Spojená se zaměstnanci 0.2.1.2 X X X 8 

Spojená s nevhodným 

pracovním prostředím 
0.2.1.3 X X X 9 

Spojená s poruchami 0.2.2.1 X X X 10 

Spojená se zaměstnanci 0.2.2.2 X X X 11 

Celkem  8 10 6 12 

 

V následující tabulce (tabulka č. 3) jsou uvedené hrozby ohrožující okolí organizace a 

jejich možné ohrožení vybraných oblastí obecně. 

Tabulka 2 Hrozby ohrožující okolí organizace – ohrožení oblastí 

Hrozby ohrožující 

okolí organizace 
Označení 

Ohrožení 

osob 

Ohrožení 

majetku 

Ohrožení 

dat 
Poznámka 

Finanční rizika 1.1 - X - 13 

Spojená se ŽP 1.2 X - - 14 

Celkem  1 1 0 15 

 

Poznámka č.: 

1 – Tyto hrozby ohrožují všechny zmíněné obecné oblasti. Toto je výsledek identifikace 

hrozeb na základě ztráty některého elementu (ztráty na životech – ohrožení osob; ztráty 

archivu, spisovny HW/SW – ohrožení dat; finanční ztráty – ohrožení majetku) z výše 

uvedených oblastí při zasažení některým z hrozeb. Z hlediska finančních ztrát, i ztráta dat, 

je finanční ztrátou, tudíž některá ohrožení se mohou řadit do více oblastí. 

2 – Tyto hrozby opět ohrožují všechny zmíněné oblasti. Je to způsobeno identifikací 

hrozeb na základě umístění. Stejně jako přírodní hrozby, i umístění organizace má značný 

vliv a při působení nepříznivé události jsou ohroženy osoby, data i majetek. 



46 
 

3 – Hrozby vznikající při konkurenčním boji jsou posuzována především z hlediska 

finančních ztrát a tudíž je zde ohrožena pouze jedna skupina a to je ohrožení majetku. 

Ohrožení zdraví a života osob při konkurenčním boji nevzniká.  

4 – Jedná se o nepředvídatelné přírodní hrozby. Tyto hrozby ohrožují osoby a majetek 

společnosti. Je předpokladem, že nepůsobí v takové míře, aby byla ohrožena také data 

společnosti. Pokud i při působení těchto hrozeb nastane situace, která by ohrozila data 

společnosti, je možné tuto část přiřadit do oblasti ohrožení majetku. 

5 – Hrozby spojené s důlní činností ohrožují organizaci (majetek i osoby) pouze 

v oblastech, kde tyto hrozby hrozí. Jedná se o malou skupinu, ale přesto významnou. 

Hrozby posuzovány z pohledu úniku zemních plynů (otravy, nadýchání se), nebo 

následného výbuchu mohou nepříznivě působit na člověka nebo majetek. Hrozby jako jsou 

propad zeminy, nebo sesuv půdy, která také spadají do skupiny hrozeb spojených s důlní 

činnosti, jsou umístěna ve skupině předvídatelných hrozeb, vzhledem ke známým oblastem 

výskytu poddolovaných částí. Únik zemních plynů může nastat také v částech, kde není 

jednoznačně známo poddolování, ale vlivem vytvořených kapes v hornině se zde může 

vyskytovat nahromaděný zemní plyn. 

6 – Nepředvídatelné finanční hrozby mohou ohrozit organizaci především v oblasti 

finančních ztrát. Prodlevy v plnění služeb, zpoždění dodávek, zpoždění plateb, změny 

v podstatném okolí organizace, to vše může mít za následek finanční ztráty ve formě pokut 

a sankcí, nebo úbytek zákazníků a podobně. Tyto hrozby nijak neohrožují osoby, ani data. 

7 – Tyto hrozby jsou v celé své části zařazeny především do oblasti ohrožení dat, vzhledem 

k tomu, že se všechny hrozby týkají informačních systémů a informačních technologií. Do 

oblasti informačních systémů a informačních technologií je zařazen také HardWare, který 

ovšem přímo nesouvisí s poškozením dat, ale může být jeho příčinou, je zde také přiřazena 

oblast poškození majetku, a to ve smyslu fyzického poškození HardWare, tak i ve smyslu 

poškození SoftWare a ztráty dat, tedy finanční ztráty. 

8 – Hrozby spojené se zaměstnanci vnímám jako nejobsáhlejší a nejnebezpečnější oblast 

všech hrozeb. Vzhledem k tomu, že nelze nijak předvídat chování zaměstnance, nelze ho 

na 100% řídit, a veškerá jeho činnost vyžaduje neustálou kontrolu. Nelze jednoznačně říci, 

jak se zaměstnanec zachová při působení jakéhokoliv negativního vlivu na jeho osobu. 

Navíc nelze jednoznačně definovat negativní jev, při kterém by bylo spuštěno chování 
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zaměstnance. Chování zaměstnance může nepříznivě ovlivnit všechny zmíněné oblasti. 

Zaměstnanec může ohrozit majetek organizace poškozením, zcizením nebo dalším 

konkrétním jednáním, které způsobí organizaci jako takové finanční ztrátu. Zaměstnanec 

také jako vnitřní jednotka organizace, má určitý přístup k datům, na základě pravomocí a 

odpovědnosti, čím výše postavený zaměstnanec, tím větší možnosti. Hrozí zde ohrožení 

poškození, zcizení pro konkurenci, nebo úprava dat zaměstnance, což má za následek, 

naprostou disharmonii v organizaci a obnovení nebo náprava, bývá zdlouhavá a někdy 

nemožná. Tudíž takovýto zásah do dat organizace může mít fatální následky. 

Nejzávažnější hrozbou, působícím ze strany zaměstnance je selhání v jakékoli jeho 

činnosti, které má za následek poškození zdraví nebo poškození zdraví s následkem smrti 

jeho, nebo dalších zaměstnanců a osob, působících na pracovišti. Veškeré finanční hrozby 

(ztráta dat, ztráta majetku) jsou naprosto zanedbatelné v případě, kdy je zmařen lidský 

život, nebo poškození osob na jejich zdraví. 

9 – Hrozby spojené s nevhodným pracovním prostředím ohrožují v největší míře člověka 

(zaměstnance). Při působení těchto hrozeb, ať už dlouhodobém, nebo krátkodobém (toto je 

individuální) může dojít k poškození zdraví člověka. V případě prokázaných nemocí 

z povolání může dojít ke zvýšení nákladů na léčení zaměstnance, ale stále zde zůstává 

hlavní aspekt a to je poškození zdraví osob. Je zde zařazená také vlhkost, která může mít 

nepříznivý dopad na osoby, které trpí potížemi s dýchacími cestami, a jsou postiženy 

alergiemi, vzhledem k tomu, že vlhkost vyvolává alergenní bakterie v podobě plísní. 

Avšak v registru hrozeb je zařazena také z důvodů degradace papírových a jiných 

materiálů, kde při působení vlhkosti podléhají rozkladu, korozi, či jiným negativním 

následkům. 

10 – Ohrožení způsobená poruchami jsou další skupinou hrozeb, která působí na všechny 

oblasti. Tedy na oblasti ohrožení osob, ohrožení majetku a ohrožení dat. Jedná se sice o 

hrozby, které nemusí působit ve velké míře, ale při negativním působení v organizaci 

s výskytem velkého množství osob, mohou mít za následek katastrofické důsledky. 

11 – Působení lidského činitele ve smyslu ohrožení. Vzhledem k tomu, že nelze 

jednoznačně určit chování lidského jedince v případě jakékoliv události, a to i přes to, že 

daná situace je s člověkem trénována, může tato jednotka způsobit ohrožení jak majetku, 
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dat, tak i zdraví a života svého, nebo dalších osob, a to jen působením stresu a nesprávně 

provedené akce. 

12 – Závěr z identifikace hrozeb působících na organizaci. Z celkových jedenácti 

ohrožení ohrožující organizaci spadá 6 oblastí ohrožující data, 8 oblastí ohrožující 

osoby a 10 oblastí z 11 ohrožující majetek. I přes to, že ohrožení majetku, tedy 

finanční ztráty zaujímají největší část, za nejkritičtější oblast stále považuji ohrožení 

osob. 

13 – Hrozeb z hlediska ohrožení okolí organizací není mnoho, avšak nad touto skupinou je 

stále vedena polemika. Finanční hrozby pro okolí organizace představují ohrožení 

především materiální, tedy majetku. Všechny dopady mají za následek finanční ztráty. 

14 – Hrozby spojené s ohrožením životního prostředí, mají za následek především 

ohrožení osob na jejich zdraví a životě. Další polemikou nad touto skupinou vzniká otázka 

ohrožení samotného životního prostředí, tedy fauny a flory. Ovšem stejně jako ztráta 

lidských životů, ztráta fauny a flory se nedá vyčíslit do finančních nákladů. 

15 – Závěr z identifikace hrozeb působících na okolí organizace. Z výsledné tabulky 

je zřejmé, že organizace může své okolí ohrozit v oblastech ohrožení majetku a 

ohrožení osob. Samotná organizace nijak neohrožuje data podstatného okolí. 

Z následujících tabulek (tabulky č. 4 a 5) je možné vyčíst počet hrozeb ohrožujících 

konkrétní oblasti. Tedy oblasti ohrožení dat, majetku a osob.  

Tabulka 3 Počet hrozeb ohrožující organizaci v jednotlivých oblastech 

Hrozby ohrožující 

organizaci 
Označení 

Ohrožení 

osob 

Ohrožení 

majetku 

Ohrožení 

dat 

Celkový 

počet 

hrozeb 

Přírodní 0.1.1.1 6 5 4 6 

Spojená s umístěním 0.1.1.2 6 5 3 6 

Vznikající při 

konkurenčním boji 
0.1.1.3 0 7 0 7 

Přírodní 0.1.2.1 4 3 3 4 

Spojená s důlní činností 0.1.2.2 2 1 1 2 

Finanční 0.1.2.3 0 6 0 6 
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Spojená s IS/IT 0.2.1.1 0 4 13 13 

Spojená se zaměstnanci 0.2.1.2 8 13 4 15 

Spojená s nevhodným 

pracovním prostředím 
0.2.1.3 13 2 1 15 

Spojená s poruchami 0.2.2.1 7 9 3 9 

Spojená se zaměstnanci 0.2.2.2 1 1 1 1 

Celkem  47 56 33 84 
 

I když je zřejmé, že nejvíce hrozeb je zařazeno do oblasti ohrožení majetku, nejkritičtější 

oblastí stále zůstává ohrožení osob. Velikost skupiny, do které spadají hrozby ohrožení 

majetku, je dána tím, že jsou zde zařazeny hrozby, které také mohou způsobit finanční 

ztrátu (poškození, nebo ztrátu aktiv). 

Tabulka 4 Počet hrozeb ohrožující okolí organizace v jednotlivých oblastech 

Hrozby ohrožující 

okolí organizace 
Označení 

Ohrožení 

osob 

Ohrožení 

majetku 

Ohrožení 

dat 
Poznámka 

Finanční hrozby 1.1 0 7 0 7 

Spojená se ŽP 1.2 3 3 0 3 

Celkem  3 10 0 10 
 

Jak již bylo zmíněno výše, samotná organizace neohrožuje data ve svém podstatném okolí. 
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Návrh metodického postupu 

 Na základě výše uvedených analýz je možné zpracovat metodický postup, potřebný 

k určení komplexní bezpečnosti v organizaci. Z výše uvedeného výzkumu je zřejmé, že 

komplexní bezpečnost zasahuje několik oblastí, které se vzájemně prolínají, a proto nelze 

jednoznačně stanovit hranici, mezi těmito oblastmi. Při násilném určení těchto hranic může 

nastat situace, že uměle přerušíme některé vazby a opomeneme důležité spojitosti mezi 

jednotlivými oblastmi, což může mít za následek, selhání některé z části systému a 

poškození funkčnosti systému jako celku. 

 Navržený metodický postup bude řešen pomocí navržených Check listů 

(kontrolních seznamů). 

Metodický postup: 

1) Analýza organizace – prvním bodem tohoto postupu je analyzovat organizaci, její 

vnitřní strukturu, procesy, které v ní probíhají, používanou technologii, umístění, 

podstatné okolí a další 

2) Určení prostředí organizace – jako další bod tohoto postupu je třeba určit umístění 

organizace. Na základě definování systému (organizace) v prostředí můžeme 

vyloučit, nebo identifikovat některá z ohrožení. Jedná se tedy o: 

a. Extravilán - jedná se o nezastavěné území vně hranic sídel (pozn. Slovník 

cizích slov). 

b. Inravilán - jedná se o zastavěnou část území obce (pozn. Slovník cizích 

slov). 

3) Zařazení organizace do kategorie – jedná se o zařazení organizace do jedné 

z kategorií. Hrozby vyplývající z jednotlivých kategorií je možné na základě 

posouzení úplně vyloučit (eliminovat) nebo zajisti taková opatření, aby byla 

minimalizována. Jedná se o kategorie: 

a. Výrobní 

b. Průmyslová 

c. Administrativní 
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4) Definování procesů – jedná se o definování jedné z kategorií, na základě které je 

možné definovat další hrozby ohrožující osoby, majetek nebo data. Jedná se o 

kategorie: 

a. Automatizovaný proces 

b. Manuální proces 

c. Automatizovaný/Manuální proces – Kombinovaný proces 

5) Hrozby působící na organizaci – na základě výše uvedených skutečností jsou již 

rizika definována obecně, ale stále je potřeba jejich jednoznačná definice pro 

konkrétní činnosti. 

6) Identifikace ohrožení  -  na základě vybraných hrozeb působících na organizaci je 

nutné provést jejich hodnocení dle závažnosti působení. To znamená jednotlivé 

hrozby ohrožující organizaci ohodnotit dle tabulky č. 6 a to jak pro oblast ohrožení 

osob, majetku tak i pro oblast ohrožení dat. Jednotlivé hodnoty mezi sebou 

vynásobit. Dále je potřeba stanovit pravděpodobnost výskytu tohoto ohrožení. 

Součin hodnot Velikost ohrožení a Pravděpodobnosti výskytu (viz tabulka č. 7) 

bude reprezentovat velikost každého rizika ohrožující organizaci. Z výsledných 

hodnot každého rizika provedeme součet a výsledkem bude míra ohrožení celé 

organizace a zařazení organizace do skupiny bezpečnosti dle tabulky č. 7. Rizika 

s nevyšším hodnocením je možné podrobit další metodě analýzy a hodnocení rizik, 

například metodě Analýza souvztažnosti a tato dále rozdělit je do 4 kvadrantů. 

 

Výsledný graf, vyplývající z metodického postupu musí graficky identifikovat 

rizika, působící na organizaci a bude podkladem pro aplikaci navržených řešení pro 

odstranění nalezených rizik, popřípadě jejich minimalizaci. Tento metodický postup slouží 

pro všechny úrovně řízení, včetně úrovně vedoucích pracovníků. 
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Test navrženého metodického postupu 

Navržený metodický postup bude aplikován na modelové společnosti a budou 

vyvozeny závěry a postupy/změny metodického postupu před použitím na vybrané 

společnosti. Tyto budou analyzovány a přizpůsobeny tak, aby metodický postup odpovídal 

navrženým cílům a bylo splněno zadání dizertační práce. 

 

Vybraná testovací společnost se zabývá především poskytování služeb BOZP a to 

ve formě koordinátora BOZP na staveništích s čímž také souvisí především administrativní 

činnost. Sídlo společnosti je umístěno v rekonstruovaném rodinném domě, kde byly 

zbudovány kanceláře, tato budova je umístěna v zastavěné oblasti rodinných domů, 

v blízkosti domu teče potok, proto můžeme předpokládat, že zemina v blízkosti budovy 

může být promáčená. Zvýšený průtok a zvednutí vodní hladiny v potoku nijak neohrožuje 

budovu ani zaměstnance společnosti. Dům je umístěn na kopci (obrázek č. 9). 

 

Obrázek 9 Testovací společnost 

 

Nedaleko této budovy, vzdušnou čarou cca 2 km, se nachází průmyslový komplex 

ArcelorMittal, a. s., Ostrava, který může znamenat určité ohrožení pro osoby v případě 
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vzniku mimořádné události, například při úniku nebezpečných látek do ovzduší. Na 

základě konzultace byla ze zdrojové tabulky (viz tabulka – příloha č. 3) hrozeb vybrána 

ohrožení, působící na tuto organizaci. Pomocí metody Checklist bylo každé riziko 

ohodnoceno mírou závažnosti, tedy bodovým hodnocením v rozsahu 1-5 (1 - nejméně 

závažné riziko, 5 - nejvíce závažné riziko). Viz následující tabulka (tabulka č. 6): 

Tabulka 5 Rozdělení ohrožení do pěti kategorií 

Hodnota ohrožení Závažnost ohrožení 

1 Malé ohrožení 

2 Větší ohrožení 

3 Střední ohrožení 

4 Velké ohrožení 

5 Nejzávažnější ohrožení 

 

Tyto bodové hodnoty byly mezi sebou pokráceny, výsledkem je hodnota ohrožení. 

Následně byla identifikována pravděpodobnost výskytu jevu dle následující tabulky (viz 

tabulka č. 7). 

Tabulka 6 Pravděpodobnost výskytu hrozby 

Bodové hodnocení pravděpodobnosti Pravděpodobnost výskytu 

1 Nepravděpodobná 

2 Vzácná 

3 Příležitostná 

4 Pravděpodobná 

5 Častá 

 

Výsledná hodnota rizika „R“ byla hodnocena jako součin Velikosti ohrožení a 

Pravděpodobnosti výskytu.  

R = Hodnota ohrožení * Bodové hodnocení pravděpodobnosti 

Pro hodnocení jsem použila Semikvantitativní hodnocení rizik. Semikvantitativní 

hodnocení rizik má za cíl vytvořit kvalitativní škály doplněné hodnotami. Cílem není 

navrhnout realistické hodnoty pro popis rizik, jak se o to pokouší kvantitativní analýza 
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rizik. Číselné hodnoty přiřazené každé vlastnosti nemusí vyjadřovat přesný poměr ke 

skutečné velikosti následků nebo pravděpodobnosti, proto by se měly vyskytovat pouze ve 

vzorcích, které respektují omezení zavedených stupnic. 

Výsledná celková hodnota bezpečnosti organizace (R) bude zařazena do následující 

kategorie (viz tabulka č. 7). 

Tabulka 7 Umístění organizace do kategorie bezpečnosti 

Výsledná hodnota bezpečnosti organizace Závažnost rizika 

1 - 9125 Nalezena malá rizika 

9126 - 18250 Středně bezpečná organizace 

18251 - 27375 Nalezena velká rizika 

36500 - 45625 Nebezpečná organizace 

Checklist 

Checklist neboli „kontrolní seznam“ je velmi snadná, všem dostupná metoda sloužící 

například k identifikaci ohrožení. Tato metoda má grafickou (tabulkovou) formu. Ale 

stejně tak jako mnoho dalších metod je závislá na subjektivním posouzení rizik 

hodnotitelem, tudíž je možné, že při analýze totožných ohrožení jiným hodnotitelem se 

mohou výsledky lišit.  

Vnější hrozby (předvídatelné) 

Tyto hrozby byly hodnoceny z hlediska předvídatelnosti působení na organizaci. 

Jedná se o hrozby, které můžeme částečně předvídat, že budou negativně působit na 

organizaci a tím ovlivňovat její chod a činnosti v ní (tabulka č. 8). 

Tabulka 8 Testovací organizace - přírodní hrozby  

Hrozby 

ohrožující 

organizaci 

Přírodní 

rizika 

Označení 

0.1.1.1 

Ohrožení 

osob 

Ohrožení 

majetku 

Ohrožení 

dat 
Hodnocení PPD R 

Sněhové 0.1.1.1.1 - - - - - - 
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kalamity 

Požáry 0.1.1.1.2 5 3 4 60 2 120 

Povodně 0.1.1.1.3 - - - - - - 

Laviny 0.1.1.1.4 - - - - - - 

Sesuvy půdy 0.1.1.1.5 - - - - - - 

Vichřice 0.1.1.1.6 - - - - - - 

Celkem       120 
  

Z výše uvedené tabulky (tabulka č. 8) je zřejmé, že ze seznamu přírodních hrozeb může 

organizaci, na základě jejího umístění a předmětu podnikání, hrozit pouze jediné, v tomto 

případě se jedná o Požár.  

Tabulka 9 Testovací organizace - hrozby spojené s umístěním  

Hrozby 

ohrožující 

organizaci 

Hrozby 

spojené s 

umístěním 

Označení 

0.1.1.2 

Ohrožení 

osob 

Ohrožení 

majetku 

Ohrožení 

dat 
Hodnocení PPD R 

Ochrana ŽP 0.1.1.2.1 - - - - - - 

Špatná 

dostupnost 

záchranných 

složek 

0.1.1.2.2 

- - - - 

- - 

Propad půdy 0.1.1.2.3 - - - - - - 

Chemické 

ohrožení 

0.1.1.2.4 - - - 
- 

- - 

Požáry-

domino efekt 

0.1.1.2.5 - - - 
- 

- - 

Špatná 

dostupnost 

záchranných 

0.1.1.2.6 - - - 

- 

- - 
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složek 

Vloupání 0.1.1.2.7 3 4 2 24 4 96 

Celkem       96 

 

Vzhledem k umístění organizace v centru zastavěné obydlené oblasti, v blízkosti hlavní 

cesty, která bývá hlavní dopravní spojkou mezi obcemi, je možné předpokládat Vloupání 

jako jedno z ohrožení uvedených v myšlenkové mapě (viz. tabulka č. 9). Je nutné 

podotknout, že již v minulosti byla organizace skutečně napadena. 

Tabulka 10 Testovací organizace - hrozby spojené s konkurenčním bojem  

Hrozby 

ohrožující 

organizaci 

Hrozby 

vznikající při 

kon. boji 

Označení 

0.1.1.3 

Ohrožení 

osob 

Ohrožení 

majetku 

Ohrožení 

dat 
Hodnocení PPD R 

Poškození 

dobrého 

jména firmy 

0.1.1.3.1 

- - - - 

- - 

Podobné logo 

horší kvalita 

0.1.1.3.2 
- - - - 

- - 

Negativní 

reklama 

0.1.1.3.3 - - - 
- 

- - 

Cenová válka 0.1.1.3.4 - - - - - - 

Cílené 

negativní 

hodnocení 

0.1.1.3.5 - - - 

- 

- - 

Nedostatečná 

úroveň 

certifikace 

0.1.1.3.6 - - - 

- 

- - 

Zastaralá 

technologie 

0.1.1.3.7 
- - -  

- - 
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Celkem       0 

 

Vzhledem k tomu, že testovací organizace je řazena mezi malé podniky a její činnost je 

velmi specifická, nepředpokládá se příliš velký konkurenční boj na ekonomickém trhu. 

Technologie potřebná pro chod organizace je pouze v podobě počítačů (tabulka č. 10) 

Vnější hrozby (nepředvídatelné) 

 Tyto hrozby byly v organizaci identifikovány na základě náhodného jevu výskytu 

těchto ohrožení a to i přesto, že jsme zhodnotili veškerá možná ohrožení působící na 

organizaci. Jedná se o čistě náhodné působení těchto hrozeb na organizaci. Avšak při jejich 

působení je negativně ovlivňován chod organizace ať už minimálně či ve větší míře 

(tabulka č. 11). 

Tabulka 11 Testovací organizace - přírodní hrozby  

Hrozby 

ohrožující 

organizaci 

Přírodní hrozby 

Označení 

0.1.2.1 

Ohrožení 

osob 

Ohrožení 

majetku 

Ohrožení 

dat 
Hodnocení PPD R 

Sněhová kalamita 0.1.2.1.1 - - - - - - 

Vichřice 0.1.2.1.2 - - - - - - 

Přívalové deště 0.1.2.1.3 - - - - - - 

Propad zeminy 0.1.2.1.4 - - - - - - 

Celkem       0 
 

Testovaná organizace se nachází v zastavěné oblasti jedné z městských částí 

Ostravy, proto nelze předpokládat, že by mohla sněhová kalamita způsobit jakékoliv 

škody. Vichřice na jaké jsme v České republice zvyklí, nemohou z hlediska umístění 

organizace nijak závažně organizaci ohrozit. Vzhledem k umístění na kopci přívalové deště 

organizaci neohrožují (tabulka č. 12). 

Tabulka 12 Testovací organizace - Hrozby spojené s důlní činností  

Hrozby Označení Ohrožení Ohrožení Ohrožení Hodnocení PPD R 
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ohrožující 

organizaci 

Hrozby 

spojené 

s důlní 

činností 

0.1.2.2 osob majetku dat 

Únik 

zemních 

plynů 

0.1.2.2.1 

- - - - 

- - 

Výbuch 0.1.2.2.2  - - - - - 

Celkem       0 

 

Ostravský a Karvinský region jsou sice známy jako oblasti s možnými výskyty 

hrozeb z probíhajících důlních procesů. Tato kategorie se této organizace netýká. Budova 

je postavena mimo aktivní zóny důlních děl. 

Tabulka 13 Testovací organizace - finanční hrozby  

Hrozby 

ohrožující 

organizaci 

Finanční 

hrozby 

Označení 

0.1.2.3 

Ohrožení 

osob 

Ohrožení 

majetku 

Ohrožení 

dat 
Hodnocení PPD R 

Zpožděná 

dodávka 

materiálu 

0.1.2.3.1 - - - - - - 

Krach 

dodavatelů 

0.1.2.3.2 
- - - - - - 

Krach 

odběratelů 

0.1.2.3.3 
- - - - - - 

Neuhrazení 

faktur 

vydaných 

0.1.2.3.4 - 2 - 2 2 4 
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Krach banky 0.1.2.3.5 - - - - - - 

Stavební 

omezení 

0.1.2.3.6 
- - - - - 

- 

Celkem       4 

 

V kategorii Finančních hrozeb (tabulka č. 13) je označeno jedno ohrožení a to 

Neuhrazení faktur vydaných. V současné době, kdy odeznívá vzniklá světová finanční 

krize, se stále častěji stává, že odběratelé nejsou schopni hradit své závazky.  

Vnitřní hrozby (předvídatelné) 

Jedná se o skupinu hrozeb, které můžeme v organizaci předvídat. Hrozby, které 

mohou způsobit oslabení organizace na trhu práce. Tato ohrožení je možné určitými 

způsoby zabezpečit tak, aby se vyskytovala ojediněle, nebo je úplně odstranit na základě 

opatření. 

Tabulka 14 Testovací organizace - hrozby  spojené s IS/IT 

Hrozby 

ohrožující 

organizaci 

Spojená 

s IS/IT 

Označení 

0.2.1.1 

Ohrožení 

osob 

Ohrožení 

majetku 

Ohrožení 

dat 
Hodnocení PPD R 

Změny hesel 0.2.1.1.1 - - - - - - 

Ztráta dat 0.2.1.1.2 - - - - - - 

Zcizení dat 0.2.1.1.3 - - - - - - 

Manipulace 

s daty 

0.2.1.1.4 - - - 
- - - 

Ztráta archivu 0.2.1.1.5 - - - - - - 

Poškození 

SW 

0.2.1.1.6 - - - 
- - - 

Poškození 

HW 

0.2.1.1.7 
- - - - - - 
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Chyby v 

datech 

0.2.1.1.8 
- - - - - - 

Chyby v 

informacích 

0.2.1.1.9 - - - 
- - - 

Ztráta hesel 0.2.1.1.10 - - 3 3 2 6 

Ztráta SW 0.2.1.1.12 - - 3 3 1 3 

Ztráta HW 0.2.1.1.13 - - - -   

Celkem       9 

 

Jak již bylo uvedeno výše, testovací organizace je malou firmou, která sice využívá 

informační technologie pro svou činnost, ale pouze okrajově. Nejvyšším ohrožením, je zde 

ztráta přístupových hesel, popřípadě ztráta nějakého software nebo jeho části (tabulka č. 

14). 

Tabulka 15 Testovací organizace - hrozby spojené se zaměstnanci 

Hrozby 

ohrožující 

organizaci 

Spojené se 

zaměstnanci 

Označen

í 

0.2.1.2 

Ohrožen

í osob 

Ohrožen

í 

majetku 

Ohrožen

í dat 

Hodnocen

í 

PP

D 
R 

Chyby z 

nepozornosti - 

kiks 

0.2.1.2.1 

4 3 - 12 4 48 

Chyby 

způsobené 

výpadkem 

paměti - 

opomenutí 

0.2.1.2.2 

3 3 - 9 3 27 

Špatně 

provedená 

akce - omyl 

0.2.1.2.3 

3 3 - 9 3 27 

Vědomé 0.2.1.2.4 5 4 3 60 2 12
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porušení 

předpisů 

0 

Zcizení, 

poškození dat, 

majetku 

0.2.1.2.5 

- 4 3 12 2 24 

Poškození SW 

a HW 

0.2.1.2.6 
- 3 3 9 1 9 

Negativní 

reklama 

0.2.1.2.7 
- - - -   

Vysoká 

úrazovost 

0.2.1.2.8 
- - - -   

Nedostatečná 

informovanost 

0.2.1.2.9 
- - - -   

Užívání 

návykových 

látek a 

alkoholu 

0.2.1.2.1

0 
5 - - 5 2 10 

Prozrazení 

obchodního 

tajemství 

0.2.1.2.1

1 - - - -   

Prozrazení 

Know-How 

0.2.1.2.1

2 
- 3 - 3 2 6 

Nedostatečná 

odbornost 

0.2.1.2.1

3 
- - - -   

Nectění 

obchodní 

etikety 

0.2.1.2.1

4       

Přespříliš 

reklamací 

služeb/výrobk

ů 

0.2.1.2.1

5 
      

Celkem       27
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1 

 

Ohrožení spojená se zaměstnanci (tabulka č. 15) jsou ve všech organizacích ta 

nejpočetnější. Jak již bylo uvedeno výše, lidská bytost je nejvíce rizikovým prvkem vůbec, 

a to především z důvodu nepředvídatelnosti jejího chování. 

Vnitřní hrozby (předvídatelné) 

Hrozby, které ohrožují organizaci uvnitř, které nemůžeme předvídat, jsou náhodné 

události, které mohou zajistit nečinnost organizace na dobu určitou (tu lze předvídat), ale 

také na dobu neurčitou. Po oba tyto časové úseky se může organizace dostat do časových 

prodlení při splatností faktur, nebo dodání zboží/služeb a tím je způsobena finanční ztráta a 

dobré jméno organizace. 

Tabulka 16 Testovací organizace - hrozby spojené s nevhodným pracovním prostředím 

Hrozby 

ohrožující 

organizaci 

Spojené 

s nevhodným 

prac. 

prostředím 

Označení 

0.2.1.3 

Ohrožení 

osob 

Ohrožení 

majetku 

Ohrožení 

dat 
Hodnocení PPD R 

Uklouznutí 0.2.1.3.1 2 - - 2 2 4 

Dehydratace 0.2.1.3.2 - - - - - - 

Degradace 

papírovin 
0.2.1.3.3 - - - - - - 

Koroze strojů 

a zařízení 
0.2.1.3.4 - - - - - - 

Omrznutí 0.2.1.3.5 - - - - - - 

Prašnost 0.2.1.3.6 - - - - - - 

Hluk 0.2.1.3.7 - - - - - - 

Vibrace 0.2.1.3.8 - - - - - - 

Bolesti zad 0.2.1.3.9 1 - - 1 4 4 
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Bolesti hlavy 0.2.1.3.10 - - - - - - 

Chronická 

onemocnění 
0.2.1.3.11 1 - - 1 4 4 

Optické 

hrozby 
0.2.1.3.12 - - - - - - 

Astma 0.2.1.3.13 - - - - - - 

Zakopnutí 0.2.1.3.14 - - - - - - 

Přehřátí 0.2.1.3.15 - - - - - - 

Celkem       8 

 

Analýzou pracovního prostředí testované organizace jsem došla k závěru, že 

nejpravděpodobnější ohrožení, hrozící zaměstnancům v této organizaci jsou Uklouznutí na 

dlážděných podlahách, Bolesti zad vlivem administrativní činnosti u počítačů a Chronická 

onemocnění v podobě Karpálního syndromu vlivem nepříznivých klimatických podmínek 

- chlad (tabulka č. 16). 

Tabulka 17 Testovací organizace - hrozby spojené s poruchami 

Hrozby 

ohrožující 

organizaci 

Spojená s 

poruchami 

Označení 

0.2.2.1 

Ohrožení 

osob 

Ohrožení 

majetku 

Ohrožení 

dat 
Hodnocení PPD R 

Prasklé 

potrubí 
0.2.2.1.1 - 2 - 2 2 4 

Výpadek el. 

proudu 
0.2.2.1.2 - 2 2 4 3 12 

Morální 

opotřebení 

stroje 

0.2.2.1.3 - - - - - - 

Mechanické 

opotřebení 

stroje 

0.2.2.1.4 - - - - - - 
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Ztráta 

stroje/zařízení 
0.2.2.1.5 - - - - - - 

Zcizení 

stroje/zařízení 
0.2.2.1.6 - - - - - - 

Poruchy na 

kamerovém 

systému 

0.2.2.1.7 - - - - - - 

Poruchy čidel 

a snímačů 
0.2.2.1.8 - - - - - - 

Samovolné 

otevírání dveří 
0.2.2.1.9 - - - - - - 

Celkem       16 

 

Vzhledem k tomu, že organizace není plně automatizovaná, nedisponuje žádnými 

výrobními stroji, je nejpravděpodobnější, že jako nepředvídatelná ohrožení mohu zhodnotit 

Prasklé potrubí a Výpadek elektrického proudu (tabulka č. 17). 

Tabulka 18 Testovací organizace - hrozby spojené se zaměstnanci 

Hrozby 

ohrožující 

organizaci 

Spojená se 

zaměstnanci 

Označení 

0.2.2.2 

Ohrožení 

osob 

Ohrožení 

majetku 

Ohrožení 

dat 
Hodnocení PPD R 

Špatně 

provedená 

akce vyvolaná 

stresem 

0.2.2.2.1 5 4 3 60 2 120 

Celkem       120 
 

Člověk je nejrizikovějším prvkem všech organizací, jeho chování nelze dopředu 

předvídat, a proto, je-li člověk (zaměstnanec) ve stresu, je vysoká pravděpodobnost, že 



65 
 

svým jednáním, špatně provede potřebnou akci a tím způsobí škody jak na majetku, ohrozí 

osoby a může způsobit ztrátu dat (tabulka č. 18). 

Hrozby, které by mohla ohrozit organizaci jak po stránce ztráty dat, škody na 

majetku nebo poškození a ztráty zdraví zaměstnanců a osob pohybujících se v organizaci 

byla vybrána a dále byla zhodnocena pomocí metody Analýza souvztažností. 

 

Tabulka 19 Testovací organizace - výsledná tabulka 

Hrozby ohrožující 

organizaci 

 

Označení 

 

Ohrožení 

osob 

Ohrožení 

majetku 

Ohrožení 

dat 

Velikost 

rizika (R) 

Požáry 0.1.1.1.2 X X X 120 

Vloupání 0.2.1.2.1 X X - 96 

Vědomé porušení 

předpisů 

0.2.1.2.4 
X X X 120 

Špatně provedená 

akce vyvolaná 

stresem 

0.2.2.2.1 X X X 120 

 

Jak je vidět z výsledné tabulky (tabulka č. 19), nejvíce rizikovým činitelem 

v organizaci je skutečné lidský činitel, tedy zaměstnanec nebo jiná osoba, která se na 

pracovišti pohybuje. Výsledná data použiji v další metodě a tou je Analýza souvztažností. 

Tabulka 20 Testovací organizace - Hrozby ohrožující okolí organizace – ohrožení oblastí 

Hrozby 

ohrožující okolí 

organizace 

Označení 
Ohrožení 

osob 

Ohrožení 

majetku 

Ohrožení 

dat 

Velikost 

rizika (R) 

Finanční hrozby 1.1 - - - - 

Spojená se ŽP 1.2 - - - - 

Celkem  0 0 0 0 
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 Na základě bodového hodnocení, jsem vybrala ta rizika, která měla nejvyšší 

bodové hodnocení. Tato rizika jsem umístila do matice a pomocí metody analýzy rizik 

„Analýzy souvztažností“ jsem tato rizika rozdělila do dalších kategorií (kvadrantů).  

Přijaté závěry z testování 

 Před aplikací na vybrané nadnárodní společnosti je nutné některá ohrožení ze 

seznamu úplně odstranit a to z důvodu minimální šance na jejich působení. 

 Některá ohrožení je potřeba sjednotit do skupin, ve výsledku znamenají totéž.  

 Tabulková metoda vypisování ohrožení je sice přehledná ale příliš zdlouhavá a ve 

výsledku pro několik organizací bude působit zmatečně, proto je třeba navrhnout a 

aplikovat přehlednější tabulku pro dané organizace. 

 Je nutné porovnat u jednotlivých oblastí hodnoty ohrožení různých společností, a 

vyhodnotit společnosti, které jsou z pohledu vnějšího a vnitřního ohrožení 

hrozbami, nejvíce ohroženy. 

 Zajistit (provést) výběr hrozeb, které jsou společné pro všechny.  
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Výběr společností 

K řešení této problematiky jsem vybrala různé společnosti se sídlem v České 

republice, ve kterých byly konzultovány otázky bezpečnosti organizace a všeobecné 

zaštítění všech zmíněných oblastí výzkumu. Byly vybrány společnosti výrobní i nevýrobní, 

kde jsem s přidělenými konzultanty řešila otázky zajištění bezpečnosti osob, ochranu dat, a 

ochranu majetku. 

Pro řešení této problematiky byly vybrány společnosti, uvedené v následujícím 

přehledu a zde byla konzultována současná situace bezpečnosti organizace. 

Společnosti výrobní: 

 ArcelorMittal, a. s. Ostrava 

 Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s. r. o. Hustopeče 

 

Průmyslová společnost: 

 RWE Gastorage, s. r. o., PZP Třanovice 

 

Nevýrobní společnost: 

 Allianz pojišťovna, a. s. Praha 

 

 Všechny vybrané organizace jsou nadnárodními společnostmi, které působí na 

evropském trhu. Ve všech podnicích respektují pravidla, předpisy, zákony a normy České 

republiky, a také pravidla a předpisy (normy) Evropské unie. Jak již bylo uvedeno v úvodu 

této práce, součástí není popis procesů, které v jednotlivých organizacích probíhají, a to 

z toho důvodu, že tato část je již ošetřena našim právním rámcem (§ 101 zákona č. 

262/2006 Sb. Zákoník práce). Důležitou součástí této disertační práce je představení 

jednotlivých organizací, identifikace ohrožení, hodnocení rizik jejich vyhodnocení a závěr. 

Nedílnou součástí uvedených (stanovených) hrozeb jsou také hrozby, kterými působí 

organizace na své okolí. 

V případě testovací organizace byly přijaty závěry, které jsem aplikovala a použila 

při testování konkrétních nadnárodních společností. Provedla jsem tedy tyto změny: 
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 Před aplikací na vybrané nadnárodní společnosti jsem některé hrozby ze seznamu 

úplně odstranila (například hrozby Tsunami a Laviny). Vyhodnotila jsem, že 

v našich podmínkách je minimální pravděpodobnost jejich působení.  

 Některá ohrožení jsem sjednotila do skupin (například Ztráta, Zcizení; Chronická 

onemocnění a další), protože ve výsledku mají stejný dopad na organizaci. 

 Tabulková metoda vypisování ohrožení je sice přehledná, ale příliš zdlouhavá, a ve 

výsledku pro několik organizací působí zmatečně. Z tohoto důvodu jsem použila 

pouze zdrojovou tabulku. V této tabulce jsou jasná všechna ohrožení a hodnoty. 

Tuto jsem aplikovala pro všechny 4 organizace. 

ArcelorMittal Ostrava, a. s. 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik, jehož historie se 

začala psát v roce 1942. Produkce společnosti je tvořena výrobou koksu a 

koksochemických výrobků, surového železa, dlouhých výrobků, plochých výrobků, 

strojírenských výrobků. Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a 

zpracování surového železa a oceli a také hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby 

tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části 

důlní výztuže a silniční svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou v převážné míře 

zajišťovány vlastními obslužnými závody. Společnost ArcelorMittal a. s. je považována za 

největší hutní společnost v České republice, zaměstnává na tisíce pracovníků. V areálu 

ArcelorMittal a. s. sídlí mnoho rozličných společností a samotný uzavřený komplex je 

vnímán jako „město ve městě“. ArcelorMittal a. s. klade nezměrný důraz na bezpečnostní 

politiku. Bezpečnost zaměstnanců i ostatních osob pohybujících se v areálu společnosti 

ArcelorMittal a. s. je na prvním místě v tabulce cílů společnosti.  

Ochrana osob 

Společnost ArcelorMittal Ostrava, a. s. zavedla „Výbor BOZP“ což je nejvyšší 

orgán BOZP. Jejími členy jsou především předsedové odborových organizací a nejvyšší 

zástupci jednotlivých závodů. Tento výbor pořádá tzv. „Mezinárodní den zdraví a 

bezpečnosti“ kde jsou prováděna speciální zdravotní vyšetření zaměstnanců. 
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 V organizaci je zaveden „systém povolování vstupu/vjezdu“ kdy je žadateli po 

proškolení povolen vstup/vjezd do areálu ArcelorMittal Ostrava, a. s. Existují vstupy 

celoroční (pro pracovníky v areálu společnosti, externí zhotovitelé, poskytovatelé služeb a 

podobně) a vstupy časově omezené, pro jednorázové návštěvy. Výjimku tvoří orgány státní 

správy, jejichž zaměstnanci jsou vpouštěni do areálu na základě předložení jejich průkazu. 

V nedávné minulosti byl umožněn přístup do areálu společnosti prostřednictvím 

autobusové dopravy. To umožňovalo vstoupit do areálu závodu i neoprávněným osobám, 

které cestovaly městskou hromadnou dopravou. V současnosti je doprava rozdělena na 

veřejnou a vnitropodnikovou, takže není možný volný pohyb neprověřených osob po 

areálu. Na vrátnicích společnosti ArcelorMittal a. s., smí strážní služba provést zkoušku na 

přítomnost alkoholu nebo omamných látek u osob podezřelých z požití alkoholických 

nápojů či jiných omamných látek. Takovéto oprávnění ke kontrole pracovníky strážní 

služby je umožněno na základě smluvních vztahů uzavřených mezi ArcelorMittal Ostrava 

a. s. a jednotlivými dodavatelskými organizacemi. Takto společnost chrání ostatní své 

zaměstnance proti selhání jednotlivce pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. 

Ochrana majetku 

 Ochrana majetku je zabezpečena pravidelnými kontrolami všech vozidel/osob na 

všech vjezdech/vstupech do areálu společnosti a také jejich výjezdech/výstupech 

(vrátnicích). Veškerá soukromá vozidla jsou kontrolována na základě výstupního dokladu. 

Služební vozidla vyvážející materiály z areálu společnosti jsou kontrolována na základě 

vývozních dokladů podepsaných oprávněnou osobou. Tyto doklady jsou průvodkou 

k materiálu. Problémovou oblastí je vyvážení nebezpečných látek. Odborné znalosti 

zaměstnanců strážní služby nedosahují takové odborné úrovně, aby mohli zodpovědným 

způsobem provést řádnou kontrolu. Ochrana majetku společnosti je velmi problémovou 

oblastí vzhledem k umístění areálu společnosti. Areál je v centru zastavěné oblasti a proto 

střežení oplocení po celé jeho délce je záležitostí velmi náročnou a složitou (viz následující 

obrázek č. 12). 
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Obrázek 12 Mapa umístění areálu společnosti ArcelorMittal, a. s. 

Ochrana dat 

 Zaměstnanci společnosti ArcelorMittal, a. s. mají přístup k intranetu pod osobním 

heslem. Zde mají umístěny všechny potřebné informace různých oblastí (BOZP, lékařské 

prohlídky, personální agenda a podobně). Vedení společnosti schválilo několik vybraných 

licencovaných programů, potřebných pro činnost zaměstnanců organizace. V případě 

potřeby je tento licencovaný software přístupný pro všechny zaměstnance společnosti a 

mohou si jej volně nainstalovat do svých pracovních počítačů. Veškerý přístup zvenčí do 

firemní sítě je zamezen, i když společnost stále čelí pravidelným útoků hackerů. 

Identifikace hrozeb 

V  tabulce je uvedeno porovnání celkových hrozeb a hrozeb působících na 

konkrétní organizaci. Hrozby uvedené v předchozích částech jsou uvedeny obecně, v tuto 

chvíli byly vybrány konkrétní hrozby, ohrožující organizaci, tedy ArcelorMittal Ostrava, a. 

s. Hrozby se zanedbatelným vlivem, působící na organizaci, byly vynechány. V tabulce 

jsou uvedena ohrožení s významnějším vlivem působení, nebo ohrožení, která byla 

v minulosti v organizaci detekována. Všechna tato ohrožení byla hodnocena společně 

s přiděleným zástupcem ve společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s. 

Z následujícího grafu je zřejmé, že zastoupení hrozeb v ohrožení osob z celkového 

počtu 43 působí na člověka v organizaci 23. Z celkového počtu hrozeb ohrožující majetek 
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 Data použita v Analýze souvztažností byla vybrána ze zdrojové tabulky, podle klíče 

největšího bodového hodnocení celkem u čtyřech rizik. Tato rizika byla dále analyzována a 

rozdělena do čtyřech kvadrantů. V následujícím grafu je znázorněn výsledek celé analýzy. 

 

Obrázek 14 Rozdělení rizik do kvadrantů - Arcelor Mittal Ostrava a. s. 

Na základě výsledné analýzy můžeme do následujících kvadrantů zařadit tato rizika 

(obrázek č. 14): 

I. kvadrant – primárně a sekundárně nebezpečná rizika (Požár, Chyby z nepozornosti - 

KIKS) 

II. kvadrant – sekundárně nebezpečná rizika (Vědomé porušení předpisů BOZP) 

III. kvadrant – žádná primárně nebezpečná rizika (Požáry způsobené Domino efektem)  

IV. kvadrant – relativní bezpečnost (v tomto kvadrantu nejsou žádná rizika) 

RWE Gastorage, s. r. o., PZP Třanovice 

RWE patří mezi pět největších evropských elektrárenských a plynárenských 

společností. Její činnost spočívá převážně ve výrobě, obchodu, přepravě a zásobování 

elektřinou a plynem. Více než 70.000 zaměstnanců dodává více než 16 milionům 

zákazníků elektřinu a přibližně 8 milionům zákazníků plyn. RWE je výrobcem elektřiny v 

Německu, č. 2 v Holandsku a č. 3 ve Velké Británii. Postavení na trhu ve střední a 

jihovýchodní Evropě se neustále rozšiřuje. Prostřednictvím RWE Dea skupina úspěšně 
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podniká ve výrobě plynu a těžbě ropy v Evropě, severní Africe a v oblasti Kaspického 

moře. RWE Supply & Trading je jednou z předních evropských společností obchodujících 

s energiemi. RWE řeší otázky především v oblasti ochrany životního prostředí. V této 

souvislosti neustále roste význam ochrany ovzduší a energetická účinnost. Další klíčovou 

oblastí zájmu jsou elektromobily. Zemní plyn je označován za palivo, které nejméně ze 

všech fosilních paliv znečišťuje životní prostředí. Aby mohlo být toto tvrzení skutečně 

pravdivé, je vedle minimalizace dopadů na životní prostředí při využívání zemního plynu 

nutné omezit na minimum i všechny negativní vlivy v průběhu těžby, tranzitu, skladování 

a distribuce zemního plynu k zákazníkům. Společnosti skupiny RWE v ČR (RWE 

Transgas, NET4GAS, RWE Zákaznické služby, RWE Distribuční služby, RWE Energie, 

Severomoravská plynárenská, Východočeská plynárenská, Jihomoravská plynárenská, 

RWE Gas Storage, RWE Key Account, RWE Plynoprojekt, RWE Interní služby) mají 

zaveden systém environmentálního managementu (EMS) založený na principech normy 

ISO 14001. Jedinou v současné době certifikovanou společností je RWE Plynoprojekt, 

s.r.o. 

[41] 

PZP (podzemní zásobník plynu) Třanovice je tzv. porézní zásobník plynu, kde se 

zemní plyn skladuje ve vytěženém přírodním ložisku plynu, jehož geologická struktura 

byla ideální pro vybudování podzemního zásobníku. Ložisko se nachází v hloubce zhruba 

500 metrů a k uskladnění plynu se v něm využívá drobných pórů v horninách, které jsou 

ohraničeny nepropustnými vrstvami. 

Ochrana životního prostředí 

V programu Politika ochrany životního prostředí se společnost zavázala k 

neustálému snižování negativních dopadů svých činností na životní prostředí i nad rámec 

zákonných požadavků. Podzemní zásobník plynu Třanovice spadá dle právního rámce pod 

báňskou správu. Kontrolní orgány dlouhodobě systémově sledují aspekty činností, které 

mohou ovlivnit kvalitu životního prostředí, tj. odpadové a vodní hospodářství, ochranu 

ovzduší, ochranu přírody, hospodaření s chemickými látkami a prevenci závažných havárií 

(Environmentální profil skupiny RWE v ČR). Dopad činností na životní prostředí je v 

rámci skupiny RWE v ČR od roku 2010 jednotně monitorován pouze v distribuci a 

uskladnění zemního plynu. Mezinárodní přeprava zemního plynu si vzhledem ke svému 

http://www.rwe.cz/cs/rwe-v-cr-rwe-transgas/
http://www.rwe.cz/cs/rwe-v-cr-rwe-transgas/
http://www.net4gas.cz/
http://www.rwe.cz/cs/rwe-v-cr--rwe-zakaznicke-sluzby/
http://www.rwe.cz/cs/ds/
http://www.rwe.cz/cs/rwe-v-cr-rwe-energie/
http://www.rwe.cz/cs/rwe-v-cr-severomoravska-plynarenska/
http://www.rwe.cz/cs/rwe-v-cr-vychodoceska-plynarenska/
http://www.rwe.cz/cs/rwe-v-cr-jihomoravska-plynarenska/
http://www.rwe-gasstorage.cz/
http://www.rwe.cz/cs/rwe-v-cr-rwe-key-account/
http://www.rwe.cz/cs/plynoprojekt/
http://www.rwe.cz/cs/rwe-v-cr-rwe-is/
http://www.rwe.cz/cs/media/legislativa/RWE_politika_OZP_CZ.pdf
http://www.rwe.cz/cs/media/legislativa/env_profil_web.ppt
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vyčlenění do nezávislé společnosti NET4GAS, s.r.o. provádí vyhodnocení 

environmentálních aspektů samostatně. Na aspekty s největším dopadem se společnost 

soustřeďuje při stanovování cílů a programů pro zlepšování. Velká část jejich programů se 

orientuje na oblasti snižování emisí do ovzduší a nakládání s odpady. V každé provozní 

jednotce ve skupině RWE v ČR je jmenován zaměstnanec zodpovědný za oblast ochrany 

životního prostředí, splňující definované kompetence k zajištění souladu s právními 

požadavky z oblasti ochrany životního prostředí. Všichni naši zaměstnanci jsou pravidelně 

vzděláváni. 

Ve skupině RWE v ČR se uplatňuje systém pravidelných interních auditů a kromě 

toho jsou zde prováděny externí environmentální audity nezávislými subjekty. Výsledky a 

závěry z těchto auditů pak slouží pro plánování zlepšování jak systémových složek, tak i 

technického stavu zařízení určených k ochraně životního prostředí.[11] 

Ochrana osob 

 Všechny osoby vstupující do areálu společnosti RWE Gastorage, s. r. o. PZP 

Třanovice procházejí vrátnicí, kde jsou zaznamenávány jejich údaje z dokladu totožnosti. 

V případě pohybu po administrativní budově, jsou doprovázeni jedním z pracovníků 

ostrahy. V případě nutnosti pohybu po areálu PZP Třanovice jsou prvotně proškoleni o 

rizicích, kterým jsou v areálu vystaveni a jsou doprovázeni určeným odpovědným 

pracovníkem společnosti. Zaměstnanci společnosti dle zákona absolvují školení vstupní, 

periodická i mimořádná. Školení vedoucích zaměstnanců společnosti provádí externí 

organizace, která vydá vedoucím zaměstnancům osvědčení, na základě kterého smí tito 

vedoucí pracovníci proškolit své podřízené a to jak v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci tak i v oblasti Požární ochrany vyplývající právního rámce Báňského úřadu. I přes 

to, že PZP Třanovice spadá pod Báňský úřad, je toto pracoviště hodnoceno jako povrchové 

pracoviště. 

 V případě vzniku mimořádné události jsou vymezeny prostory mimo areál PZP 

Třanovice a označeny jako shromaždiště. 
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Ochrana majetku 

 V současnosti je již dokončena rekonstrukce PZP Třanovice (stavební úpravy 

v letech 2007-2012). PZP Třanovice byl po dobu rekonstrukce odstaven. V rámci 

rekonstrukce byl zřízen náhradní vjezd s mobilní vrátnicí. Ochranu majetku zajišťuje nový 

kamerový systém externích kamer umístěných na oplocení kolem celého objektu. Veškerá 

data přicházející z kamer jsou sledována na vrátnici a podruženém pracovišti velínu. 

Všechna data jsou uchovávána po dobu několika týdnů, takzvaně „ve smyčce“. 

Neoprávněné narušení areálu zvenčí je nahráváno do speciálního archivu a v tomto 

archivováno. Zaměstnanci pracující na vrátnici kontrolují všechny vozy na příjezdu i 

odjezdu. Kontrolují obsah jejich nákladového prostoru na základě seznamu vypracovaného 

a podepsaného oprávněným pracovníkem PZP. Žádná osobní soukromá vozidla do areálu 

nevjíždějí. Tato jsou parkována před areálem na parkovišti. Součástí PZP Třanovice jsou 

také sondy, které jsou „rozesety“ po celém okolí PZP. I tyto jsou zajištěny a zabezpečeny 

proti vniknutí, avšak při odstraňování následku havárie nebo poruch na zařízení těchto 

sond jejich umístění může ztížit špatná dostupnost složek IZS. Areál PZP Třanovice se 

nachází v obci Třanovice v zastavěné oblasti, jak je patrné z následujícího obrázku 

(obrázek č. 15). 

 

Obrázek 15 Mapa PZP Třanovice, RWE Gastorage, s. r. o. 
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Ochrana dat 

 Zaměstnanci společnosti mají přístup k intranetu pod osobním heslem. Zde mají 

umístěny všechny potřebné informace z různých oblastí (BOZP, lékařské prohlídky, 

personální agenda a podobně). Veškerý přístup zvenčí do firemní sítě je zamezen, i když 

společnost stále čelí pravidelným útoků hackerů. V případě instalace jakýchkoli programů 

do osobních počítačů jednotlivých zaměstnanců, je toto prováděno přes určeného 

odborného pracovníka sítí IT. 

Identifikace hrozeb 

V  tabulce je uvedeno porovnání celkových hrozeb a hrozeb působících na konkrétní 

organizaci. Ohrožení uvedená v předchozích částech jsou uvedena obecně, v tuto chvíli 

byly identifikovány konkrétní hrozby, ohrožující hodnocenou organizaci. Hrozby se 

zanedbatelným vlivem, působících na organizaci, byla vynechány. Jsou uvedena ohrožení 

s významnějším vlivem působení. Všechna tato ohrožení byla hodnocena s přiděleným 

zástupcem v organizaci RWE GasStorage, s. r. o., PZP Třanovice. Všechna tato ohrožení 

byla posuzována právě ve vztahu k podzemnímu zásobníku plynu v Třanovicích.  

Z výsledné tabulky je patrné zastoupení hrozeb v kategorii ohrožení osob. 

Z  celkového počtu 43 působí na člověka v organizaci 14. Z celkových hrozeb ohrožující 

majetek organizace tedy 56 hrozeb, je v PZP Třanovice přípustných 13 hrozeb. Z 

celkových 25 hrozeb ohrožujících data, je v této skupině zastoupení sedmi hrozbami. 

Veškerá ohrožení jsou posouzena a v tabulkách uvedena ve vztahu ke všem celkovým 

hrozbám, působících na organizaci obecně. V následujícím grafu je znázorněn podíl 

ohrožení hrozbami, působící na organizaci. 
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Obrázek 17 Rozdělení rizik do kvadrantů - RWE Gastorage, s. r. o., PZP Třanovice 

Na základě výsledné analýzy můžeme do následujících kvadrantů zařadit tato rizika: 

I. kvadrant – primárně a sekundárně nebezpečná rizika (Výbuch) 

II. kvadrant – sekundárně nebezpečná rizika (Požár) 

III. kvadrant – žádná primárně nebezpečná rizika (Špatně provedená akce vyvolaná 

stresem)  

IV. kvadrant – relativní bezpečnost (Prasklé potrubí) 

Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s. r. o. 

Společnost Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s. r. o. se zabývá výrobou krmiv pro 

psy a kočky od roku 1939. V roce 2010 otevřela nové prostory v Hustopečích u Brna. 

Tento závod produkuje krmiva pod značkami Hill ® Prescription Diet ® a Hill ® Science 

Plan ™. Značná část těchto produktů je vyvážena do západní, střední, východní Evropy a 

Ruska. Jen malé procento výroby je určeno pro distribuci v České republice. Nová budova 

otevřená v Hustopečích u Brna sloužící pro výrobu krmiv, byla postavena za nejpřísnějších 

podmínek a splňuje nejvyšší standardy v oblasti ekologie a výkonnostních norem pro 

účelné hospodaření s vodou, energií a atmosférou, materiálů a zdrojů a kvality vnitřního 

prostředí. Společnost Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s. r. o. vyrábí krmiva, která jsou 
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k dispozici pouze prostřednictvím veterinárních předpisů a špičková krmiva, která jsou 

k dostání ve specializovaných obchodech s krmivy. 

Ochrana osob 

 Jedním ze základních prostředků zajišťujících ochranu osob ve společnosti Hill’s 

Pet Nutrition Manufacturing, s. r. o. v Hustopečích je provádění školení. Všechny osoby 

vstupující do areálu společnosti jsou ve speciálním školícím sále (v areálu vrátnice) 

proškoleni o možných rizicích, která jim při pohybu v areálu hrozí, o místech, kde se 

v případě mimořádné události musí shromáždit, o rozmístění jednotlivých budov, místech 

vjezdu a výjezdů a podobně. Tato školení probíhají prostřednictvím výukových DVD, 

která jsou k dispozici pracovníkům zajišťujícím školení na vrátnici při vjezdu do areálu. 

Při pohybu ve výrobních prostorách závodu jsou všechny osoby vybaveny speciálním 

pláštěm, ochrannými brýlemi, bezpečnostní obuví, ochranou sluchu a síťkou na vlasy, 

případně vousy, jak vyžaduje vnitřní předpis organizace. V místech, kde je zřízena pěší 

zóna i automatizovaná doprava jsou vyznačeny prostory pro pěší vodorovným dopravním 

značením. V nebezpečných místech jsou ohrazeny zábradlím, aby nemohlo dojít ke střetu 

osoby s vozidlem. Návštěvy se pohybují po provozu vždy v doprovodu zaměstnance Hill’s 

Pet Nutrition Manufacturing. 

Ochrana majetku 

 Zaměstnanci společnosti i ostatní osoby vstupující do areálu společnosti jsou 

zkontrolovány pracovníky ostrahy. Toto se děje i v případě vjezdu/výjezdu osobních i 

nákladních vozidel. Objekt společnosti Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s. r. o. 

vybudovaný v Hustopečích, je oplocen do výše 1,8 m a nachází se mimo obydlenou oblast 

(viz obrázek). Jakékoli případné neoprávněné narušení objektu zvenčí je zaznamenáváno 

externím kamerovým systémem a archivováno po nezbytně nutnou dobu (viz. obrázek 

č. 18). 
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Obrázek 18 Umístění výrobny Hill's pen nutrition manufacturing, s. r. o. 

Ochrana dat 

 Společnost Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s. r. o. využívá firemní intranet, 

prostřednictvím kterého probíhají e-learningová školení BOZP a další případná hlášení. Na 

intranet se zaměstnanci přihlašují prostřednictvím svého hesla. Jednou za 12 měsíců jsou 

všechna školení vyhodnocena a na základě výsledků jsou přijata potřebná opatření. 

Veškerá potřebná data k zajištění fungování společnosti jsou uváděna na intranetu. 

Vzhledem k tomu, že společnost má zahraniční majitele, veškerá komunikace a všechna 

data jsou uváděna také v anglickém jazyce. 

Společnost Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s. r. o. je v převážné míře 

organizace využívající automatizovanou výrobu. Oblasti, které je věnováno nejvíce 

pozornosti, je především životní prostředí a jeho ochrana. Společnost Hill’s Pet Nutrition 

Manufacturing, s. r. o. se stala první továrnou mateřského koncernu Colgate Palmolive, 

která veškerý odpad likviduje s druhotným využitím. 

Identifikace hrozeb 

V  tabulce je uvedeno porovnání celkových hrozeb a hrozeb působících na 

konkrétní organizaci. Hrozby uvedené v předchozích částech jsou uváděny obecně. Pro 

potřeby této práce byly identifkovány konkrétní hrozby, ohrožující konkrétní organizaci. 

Ohrožení se zanedbatelným vlivem, působící na organizaci, byla vynechána. Dále jsou 
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Analýza souvztažností 

Řešení analýzy souvztažností probíhá v několika etapách. Každá z jednotlivých 

etap má svou vypovídací schopnost a tím je možné přijímat dílčí závěry, ale v konečné fázi 

jsou potřebné pro celkové hodnocení. Analýza souvztažností testovacího objektu je 

umístěna do příloh (příloha č. 9), zde je uveden pouze výsledek této analýzy. 

 Data použita v Analýze souvztažností byla vybrána ze zdrojové tabulky, podle klíče 

největšího bodového hodnocení celkem u čtyřech rizik. Tato rizika byla dále analyzována a 

rozdělena do čtyřech kvadrantů. V následujícím grafu je znázorněn výsledek celé analýzy. 

 

Obrázek 20 Rozdělení rizik do kvadrantů - Hill's Pet Nutrition, Hustopeče 

Na základě výsledné analýzy můžeme do následujících kvadrantů zařadit tato rizika 

(obrázek č. 20): 

I. kvadrant – primárně a sekundárně nebezpečná rizika (Tento kvadrant neobsahuje žádná 

rizika 

II. kvadrant – sekundárně nebezpečná rizika (Požár) 

III. kvadrant – žádná primárně nebezpečná rizika (Negativní reklama)  

IV. kvadrant – relativní bezpečnost (Prasklé potrubí, Stejné LOGO horší kvalita) 
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Allianz pojišťovna, a. s. 

Allianz pojišťovna je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe 

Holding GmbH a součástí předního světového pojišťovacího koncernu Allianz SE. Na 

český trh vstoupila společnost v roce 1993 a během svého působení v České republice patří 

mezi tři největší české pojišťovny. Na území České republiky má Allianz pojišťovna 11 

regionálních a 3 zemská ředitelství, která řídí více než 2000 pojišťovacích poradců. Mimo 

vlastní síť realizuje Allianz pojišťovna obchodní činnost také ve spolupráci s vybranými 

makléři a bankami. Své služby nabízí i prostřednictvím prodejců motorových vozidel, 

servisů, cestovních kanceláří a dalších partnerů.[13] 

Základní politikou ve společnosti Allianz pojišťovna, a. s. je ochrana dat a 

informací.  

Ochrana osob 

 Ochrana všech osob v organizaci je zajištěna vysokou úrovní zabezpečení ve všech 

částech budovy Allianz pojišťovny a. s. Centrální budova společnosti je vybavena dvěma 

recepcemi, přes které smí do budovy procházet dále jen zaměstnanci a to základě osobních 

čipových karet. U všech vstupů a vjezdů do budovy se pohybuje bezpečnostní služba. 

Čipové karty zaměstnanců slouží pro volný pohyb po budově. Na základě jejich oprávnění, 

smí nebo nesmí zaměstnanci společnosti vstupovat do některých částí budovy, kde jsou 

uložena citlivá data společnosti. Není možné, aby se po objektu společnosti samostatně 

pohybovaly cizí osoby. Je-li potřeba, aby se návštěvy a kontroly pohybovaly po budově, 

vždy mají jako doprovod odpovědného zaměstnance, který za tyto osoby zodpovídá. 

Vzhledem k tomu, že práce probíhající v budově společnosti jsou především 

administrativního charakteru, nejsou zaměstnanci ani ostatní osoby vystaveny takovým 

hrozbám, jako například u společnosti výrobních nebo průmyslových. Budova je vybavena 

několika únikovými východy a zaměstnanci pravidelně 1x ročně trénují únik z místa svého 

pracoviště v případě mimořádné události.  

 Všichni zaměstnanci, jsou monitorováni po 24 hodin denně, kamerovým systémem 

rozmístěným ve všech částech budovy a především v bezpečnostních zónách. V případě 

vzniku mimořádné události, zaměstnanci ve velínu postupují dle předem stanoveného 

scénáře, který musí zajistit komplexní bezpečnost všech osob pohybujících se v budově 
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společnosti. Budova je vybavena centrálním rozhlasovým systémem, který usnadňuje 

organizaci všech záchranných opatření. Zaměstnanci Allianz pojišťovny a. s. jsou školeni o 

rizicích, která vznikají na základě jejich činnosti, a o opatřeních, která z těchto ohrožení 

vyplývají. Školení provádí externí bezpečnostní organizace, která také zajišťuje zpracování 

předepsané dokumentace. 

Ochrana majetku 

 Hlavní budova společnosti Allianz pojišťovna a. s. je umístěna v centru hlavního 

města Prahy, v zastavěné oblasti v blízkosti řeky Vltavy. Jak interiér, tak exteriér budovy 

je monitorován kamerovým systémem, který je centrálně veden do velínu, kde odborní 

pracovníci monitorují veškerý pohyb osob uvnitř i vně budovy. Umístění budovy v centru 

Prahy je patrné z následujícího obrázku. V sídle organizace Allianz pojišťovny a. s. sídlí 

další cizí organizace, které si pronajímají část prostor v budově (obrázek č. 21). 

 

Obrázek 21 Umístění budovy Allianz pojišťovny, a. s. 

Ochrana dat 

 Zajištění ochrany dat v organizaci, je základní prioritou všech společností 

spadajících do finanční i nefinanční oblasti. Vzhledem k tomu, že Allianz pojišťovna a. s. 

má k dispozici několik stovek kmenových zaměstnanců, ale disponuje také několika tisíci 

obchodních zástupců, je zabezpečení dat náročným úkolem a to především proto, že 
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neexistují žádné studijní obory zabývající se detailně touto problematikou. V budově je 

zajištěno komplexní monitorování pohybu a přístupu všech zaměstnanců a to především 

v zónách s výskytem citlivých a důležitých dat a archivech. 

Společnost Allianz pojišťovna, a. s. je především organizací spadající do oblasti 

finančních podniků. Hlavní zájmovou oblastí je prioritně ochrana dat, tedy oblast 

informačních systémů a informačních technologií a s tím také spojena oblast s ochranou 

osob.  

Vzhledem k tomu, že společnost není výrobním ani hutním podnikem, nejsou zde 

řešeny otázky dopadů nepříznivých vlivů na životní prostředí do takové hloubky, jako u 

předchozích společností.  

Identifikace hrozeb 

V  tabulce je uvedeno porovnání celkových hrozeb a hrozeb působících na 

konkrétní organizaci. Hrozby uvedené v předchozích částech jsou uvedeny obecně. Pro 

tuto práci byly identifikovány konkrétní hrozby, ohrožující konkrétní organizaci. Ohrožení 

se zanedbatelným vlivem, působících na organizaci, byla vynechána. Jsou uvedena 

ohrožení s významnějším vlivem působení. Všechna tato ohrožení byla hodnocena 

společně s přiděleným zástupcem společnosti Allianz pojišťovna, a. s.  

Z  tabulky je zřejmé, že zastoupení hrozeb v ohrožení osob z  celkového počtu 43 

působí na člověka v organizaci 23. Z celkových hrozeb ohrožující majetek organizace tedy 

56 hrozeb, je v Allianz pojišťovně a. s. přípustných 28 hrozeb. Z celkového počtu 25 

hrozeb ohrožující data je zastoupení v této skupině 15 hrozbami. Veškerá ohroření jsou 

posouzena a v tabulkách uvedena ve vztahu ke všem celkovým hrozbám, působících na 

organizaci obecně. Na následujícím obrázku je graficky znázorněn podíl ohrožení 

hrozbami, působícími na organizaci. 
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Obrázek 23 Rozdělení rizik do kvadrantů - Allianz pojišťovna, a. s. 

Na základě výsledné analýzy můžeme do následujících kvadrantů zařadit tato rizika 

(obrázek č. 23): 

I. kvadrant – primárně a sekundárně nebezpečná rizika (Tento kvadrant neobsahuje žádná 

rizika) 

II. kvadrant – sekundárně nebezpečná rizika (Tento kvadrant neobsahuje žádná rizika) 

III. kvadrant – žádná primárně nebezpečná rizika (Požár, Špatně provedená akce vyvolaná 

stresem)  

IV. kvadrant – relativní bezpečnost (Požáry způsobené Domino efektem, Povodně) 

Závěr analýz 

Z následujících hodnot je zřejmé, že největší ohrožení spočívá v ohrožení riziky 

samotné organizace. Organizace může ohrozit okolí jen v ojedinělých případech. Jedná se 

o případy vzniku mimořádné události, nebo havárie. Tato část může být předmětem dalšího 

výzkumu, ale pro potřeby této dizertační práce je můžeme považovat za zanedbatelná. 
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Na základě návrhu metodického postupu, je možné vytvořit software, který bude 

vhodným nástrojem především pro vedoucí zaměstnance. Podkladem pro tvorbu tohoto 

software může být navržený metodický postup. Výstupem z tohoto software by byl vhodný 

report (dokumentace), který by obsahoval všechny potřebné údaje a důležitá data. Tento 

report by mohl být součástí dokumentace BOZP, jako její další dílčí část analýzy a 

hodnocení rizik, tedy rizik, která nevyplývají z probíhajících procesů v organizaci. Bude se 

jednat o rozšíření Dokumentace BOZP a tedy i rozšíření školení BOZP pro zaměstnance 

organizace.  

  



94 
 

Vývojový diagram metodického postupu 

Na následujícím obrázku (obrázek č. 27) je znázorněn vývojový diagram celého 

metodického postupu. Diagram v přehledném formátu je umístěn v příloze č. 12, této 

dizertační práce. 

 

 

Obrázek 27 Vývojový diagram metodického postupu 
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Společná rizika ve všech organizacích 

 Na základě zdrojové tabulky (viz. příloha č. 6) je možné definovat společná rizika 

pro všechny výše uvedené organizace.  

Ohrožení osob 

Hlavním společných rizikem pro všechny organizace v případě ohrožení osob je 

Požár. Možnost ohrožení osob ohněm je všudypřítomná, a nezáleží na druhu podnikání 

dané organizace, nebo probíhajících procesech. Ohrožení požárem může stejně tak ohrozit 

život a zdraví osob jak ve společnostech výrobních, průmyslových tak nevýrobních 

(finančních, administrativních).  

Další velkou skupinou ohrožujících osoby na životě a zdraví jsou osoby samotné. 

Z provedeného výzkumu jasně vyplývá, že hlavními riziky v každé organizaci jsou chyby 

způsobené samotnými zaměstnanci. Tedy rizika způsobené Chybami z nepozornosti, tak 

zvaný KIKS, Chybami způsobené výpadkem paměti neboli opomenutí, Vědomé porušení 

předpisů s úmyslem poškodit (osoby nebo majetek), nebo s cílem usnadnit si práci i za 

cenu vyššího rizika a Špatně provedená akce vyvolaná stresem. Toto poslední riziko 

vyplývá z předpokladu, že i přes všechna opatření, zapůsobí v dané chvíli stres, a akce je 

provedena špatně. Dále se jedná o rizika způsobující dlouhodobé pracovní potíže a to 

vlivem nevhodného pracovního prostředí. Mezi tato rizika patří například bolesti zad, 

bolesti hlavy, karpální syndrom, syndrom suchého oka a podobně. 

Dalším společným rizikem ohrožující osoby jsou rizika spojená s Prasklým 

potrubím. 

Ohrožení majetku 

 Prvním společným rizikem ohrožující majetek společnosti je Požár. I přes 

různorodé umístění všech organizací jak v intravilánu, tak i v extravilánu, tak je ohrožení 

ohněm společné pro všechny vybrané společností a to také v případě domino efektu 

v zastavěných oblastí, nebo průmyslových zónách. 

 Další skupinou ohrožující majetek společnosti a to nejen majetek fyzicky viditelný 

(budovy), ale také majetek finanční, jako jsou například data a informace společnosti jsou 

opět rizika spojená se zaměstnanci. Opět se jedná o výčet hlavník rizik, jako jsou Chyby 
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z nepozornosti, tak zvaný KIKS, Chyby způsobené výpadkem paměti neboli opomenutí, 

Vědomé porušení předpisů s úmyslem poškodit (osoby nebo majetek), nebo s cílem 

usnadnit si práci i za cenu vyššího rizika a Špatně provedená akce vyvolaná stresem. Toto 

poslední riziko vyplývá z předpokladu, že i přes všechna opatření (bezpečnostní zajištění, 

školení), zapůsobí v dané chvíli stres, a akce je provedena špatně. 

 Poslední skupinou ohrožující majetek ve vyšší míře je opět riziko způsobené 

poruchami a to je Prasklé potrubí. Vzhledem k této poruše, můžou být způsobeny škody 

především ve formě finančních ztrát a to v případech, kdy odstranění závady může 

způsobit odstavení výroby, přerušení činností probíhajících v organizaci, nebo také 

likvidace dat a informací v případě zatopení dalšího majetku společnosti. 

Ohrožení dat 

 Společným rizikem ohrožující data pro všechny organizace je opět Požár. Všechna 

ostatní uvedená rizika nemají na zničení dat takový markantní podíl právě jako požár. 

 Dalšími riziky, která ohrožují data a informace společnosti jsou opět zaměstnanci, a 

to především v případě Vědomého porušení předpisů, v případě porušení obchodního 

tajemství, prozrazení Know How a podobně, ale také v případě Špatně provedené akce 

vyvolané stresem. I toto riziko může způsobit ztrátu dat ve společnosti. 

 

Potvrzení hypotézy č. 2: 

Organizace v České republice nejsou schopny nahlížet na svou bezpečnost 

komplexně, a v případě hrozící mimořádné události jsou ohroženy selháním jednoho 

z prvků a tím i selháním celého uspořádání.  

V současnosti všechny organizace řeší rizika vyplývající z procesů, které probíhají 

v jejich společnostech, popřípadě hodnotí, jakým způsobem mohou ohrozit své okolí 

v případě mimořádné události (zpracované Havarijní plány u velkých organizací), ale 

žádná z organizací neřeší rizika, která jim mohou hrozit na základě jejich umístění. Rizika 

spojená s daty řeší na vysoké úrovni pouze ty společnosti, které také s daty na vysoké 

úrovni pracují. 
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Návrh pro další rozvoj v praxi 

Rozsah identifikace hrozeb a následné hodnocení rizik a použitelnost v praxi není 

stanoveno taxativně. Dalším rozvojem této myšlenky je rozhodně možnost variace hrozeb 

konkrétních organizací. V metodickém postupu této dizertační práce jsou rizika stanovena 

taxativně, dalším vývojem je možné rizika přizpůsobovat, doplňovat a rozšiřovat oblasti 

působení dle potřeb a zadání uživatele.  

 

Tato disertační práce je technického charakteru, kdy pro případné uvedení do praxe 

je vhodné zpracovat také ekonomickou stránku věci, kterou, jak již bylo uvedeno výše, tato 

dizertační práce neobsahuje. Vzhledem k tomu, že práce je zpracována obecně tak, aby 

bylo možné ji použít pro všechny typy organizací, pro účely praxe a konkrétní organizaci 

je vhodné dopracovat ve větší míře podrobnosti na základě zkušeností, znalostí a dat 

z minulosti hrozby pro konkrétní organizaci. 

 

Na výsledky této disertační práce tedy mohou navazovat další ekonomické 

analytické metody, které jsou schopny porovnat navrženou nákladovost opatření na 

zajištění komplexní bezpečnosti organizace. Je také důležité neopomenout ekonomickou 

stránku věci v případě dopadu negativních jevů a jejich odstranění. Součástí těchto 

negativních dopadů může být finanční ztráta, ale také ztráta zdraví či životů osob a zvířat. 

Proto je také vhodné uvažovat na ekonomickými náklady v takových případech, kdy není 

jednoznačně známá hodnota věci, v tomto případě je myšleno zdraví či lidský život. 

 

Mezi finanční analýzy používané především u nás v České republice je možné 

zahrnout metody stanovení nákladovosti. Je nutné si však uvědomit, že jedna finanční 

analýza, nemusí se stoprocentní jistotou odhalit veškerou nákladovost podniku. Vhodná je 

kombinace několika analýz. Jedním ze základních závěrů majitele (jednatele) organizace 

ovšem bude, zda náklady na zajištění komplexní bezpečnosti organizace nepřesáhnout 

náklady na odstranění hrozeb, popřípadě odstranění následků již působících hrozeb. Touto 

úvahou je také nutné zabývat se při celkové analýze nákladovosti. 
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Analýza nákladů a přínosů – taktéž označována jako analýza nákladů a výnosů, 

v anglické terminologii jako cost-bnefit analysis – CBA). Tato analýza patří k hlavním 

modelům pro hodnocení investičních projektů. Tato technika je vhodná z důvodu, že 

rozšiřuje hodnocení veškerých projektů o socio-ekonomické (společenské) dopady daného 

projektu (externality). Veškeré dopady, je nutné pro potřeby hodnocení kvantifikovat. U 

položek, kde není možné stanovit tržní cenu (např. užitek, ztráta), je možné použít tak 

zvané „stínové ceny“. Pro stanovení stínových cen se obvykle používají tak zvané 

náhražkové trhy, technika ochoty platit, ochota přijímat kompenzace, a podobně.  

[30] 

 

Na základě těchto závěrů je také možné přijmout návrh na vytvoření software pro 

vhodnější identifikaci a hodnocení hrozeb v organizací, jehož výstupem by byl report, 

který by mohl být součástí školení analýzy a hodnocení rizik v organizaci. 

A dále také návrh software pro finanční hodnocení přijatých opatření na zajištění 

komplexní bezpečnosti v organizaci. 

Návrh pro další rozvoj v oboru 

 Vzhledem k tomu, že zajištění komplexní bezpečnosti v organizaci je v různých 

oborech vnímáno jinak, je možné zaměřit se právě na bezpečnost organizace potažmo 

jejich zaměstnanců a na procesy, které nevznikají uvnitř organizace, ale mohou být jejím 

ohrožením. Identifikace dalších hrozeb a podrobná analýza nových postupů vyplývajících 

z této dizertační práce může být vhodným nástrojem pro podrobnější zkoumání problému.  

Návrh pro další rozvoj ve vědě 

 Navržený metodický postup v této disertační práci je technického charakteru a je na 

takové rozlišovací úrovni, aby byla možná jeho aplikace na organizace různého zaměření. 

Výsledky této disertační práce mohou být použity pro navržení metodického postupu ve 

větší míře podrobnosti a se zaměřením na zájmové obory naší fakulty. 
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Závěrečné zhodnocení a návrh do budoucna 

Cílem této dizertační práce bylo vytvořit metodický postup na řízení bezpečnosti 

organizace pomocí systémového řízení procesů.  

V úvodní části práce jsem se zabývala průzkumem současného právního rámce, 

odborné literatury zabývající se tímto tématem a dalšími organizacemi, které řeší tuto 

problematiku. V odborné části této práce jsem se zabývala systémovou teorií, komplexní 

bezpečností a další odbornou terminologií. Závěrem z této části je, že v současnosti 

neexistuje sjednocená odborná literatura zabývající se komplexní bezpečností. 

 V praktické části této dizertační práce jsem se zabývala současným stavem 

identifikace hrozeb v organizacích obecně, především v oblastech Ochrany osob, Ochrany 

majetku a Ochrany dat. Výsledkem tohoto výzkumu bylo, že v současnosti organizace 

identifikují hrozby, které vyplývají z jejich výrobních a firemních procesů.  

Některé organizace v současnosti nekladou příliš velký důraz na hrozby, které by 

mohly být pro organizaci ohrožením zvenčí. Z tohoto důvodu je řešena pouze jedna část 

bezpečnosti organizace. Pro potřebu této dizertační práce byly identifikovány možné 

hrozby, které mohou ohrozit organizaci v komplexním měřítku. Dále byly tyto hrozby 

otestovány na testovacím objektu. Z tohoto testování byly přijaty závěry a byly provedeny 

úpravy nejen v ohroženích ale také v možnostech jejich hodnocení.  

 Dále byly vybrány čtyři nadnárodní organizace. V těchto organizacích byla 

prostřednictvím konzultantů provedena identifikace hrozeb a byly vyhodnoceny grafy, ze 

kterých vyplývá ohrožení jednotlivých oblastí ve všech organizacích a jejich porovnání 

mezi sebou.  

 Velmi překvapujícím závěrem pomocí navrženého metodického postupu bylo 

zjištění, že organizace Allianz pojišťovna, a. s. byla shledána nejnebezpečnější organizací 

ze všech vybraných a to i přes to, že se nezabývá výrobními procesy, a neprobíhají v ní 

žádné těžké provozy (viz obrázek č. 28). 
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Příloha č. 1 

Právní rámec – výběr základních právních předpisů 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků; 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 

prostředky 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby 

odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých 

osobních překážek v práci 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti 
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Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů 

Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 

hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 

biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, 

které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce 

po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce 

konat z důvodu přípravy na povolání 

Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 

podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 

náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a 

chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí 

Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 

azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 
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Vyhláška č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich 

výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a 

podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování) 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zák. 

č. 67/2001 Sb.) 

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek 

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 

kouřovodů a spotřebičů paliv 

Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a 

konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie 

Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií 

Vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 

pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická 

zařízení nízkého napětí 

Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví se některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 
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Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatření, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnost v ochraně 

lesa, ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (poslední 

úplné znění vyšlo pod č. 18/2010 Sb.) 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), úplné znění 

vyšlo pod číslem 273/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a 

integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, ve 

znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových 

hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování 

životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
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Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně 

přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti 

jaderních zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího zařízení a o požadavcích na obsah 

vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 

havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování 

jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 17/2009 Sb. o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě 

Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve 

znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky 
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str., rok vydání: 2008, ISBN: 978-80-7385-045-6“ 



111 
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souvislosti s vydáváním nových evropských i českých právních a technických předpisů pro 

oblast navrhování, realizace a provozování staveb dochází jak k posunům požadavků na 

stavby, tak i k novému hodnocení stavebních konstrukcí a výrobků se zaměřením na jejich 

požární bezpečnost. Změny se budou dotýkat i aktivních požárně bezpečnostních zařízení. 

Kniha vychází ze stavu předpisů platných ke konci roku 2008. 

 

„Sodomka P., Klčová H.: Informační systémy v podnikové praxi. Computer Press, a. s., 

Brno 2010“ 

Autoři se v knize zabývají nejen teoretickými principy vytváření a řízení 

podnikových informačních systémů, ale také praktickými projekty a jejich přínosy 

v konkrétních organizacích. Navíc je publikace doplněna o plánování a řízení výroby a 

logistiky, řízení majetku, údržby, lidských zdrojů, integraci podnikových aplikací a 

dalších. 

 

„Poživil J., Vaněk T., Bernaure B.: Procesní systémové inženýrství. Skripta pro 

studium oborů automatizované systémy řízení, anorganická technologie a chemické 

inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Praha 1997.“ 

 Publikace obsahuje systematický přehled počítačové simulace procesů, návody pro 

praktické zvládnutí programů MAX a ASPEN PLUS. 

 

„Řepa V.: Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování. Druhé aktualizované a 

rozšířené vydání, Česká společnost pro systémovou integraci, Grada Publishing 2007“ 

Jedná se aktualizované vydání pro všechny zabývající se komplexními podnikovými 

procesy a jejich funkcí v řízení podniku a to zejména ve vztahu k informačnímu systému 

firmy. Je zde zastoupeno několik metod a popis jejich tvorby, včetně grafického 
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znázornění a praktických případových studií použitých metodik modelování a analýzy 

podnikových procesů. 

 

„Veverka, B.: Teorie systémů a kybernetika, Ediční středisko ČVUT, studijní skripta 

určena pro posluchače stavební fakulty ČVUT“ 

 Skripta shrnují teoretický základ systémové teorie v několika liniích, jsou zde 

vysvětleny základní pojmy a základní pohledy na tuto tématiku. Autor zde cituje několik 

známých myslitelů a odborníků v této oblasti. 

Jiné zdroje 

www.suip.cz 

Portál Státního úřadu inspekce práce obsahuje informace o zajištění bezpečnosti a 

zdraví při práci, informace o kontrolách, a mimo jiné také zpracovává statistické údaje o 

pracovních úrazech. 

www.bozpinfo.cz 

Tyto webové stránky obsahují všeobecné informace o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci, včetně konkrétních otázek a odpovědí k dané problematice. 

www.vubp.cz 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce se zabývá zkoumáním, ověřováním a aplikací 

metod prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, životní 

prostředí nebo majetek 

www.hzscr.cz 

Základním posláním Hasičského záchranného sboru ČR je chránit životy, zdraví 

obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, 

ať již se jedná o živelní pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky. Hasičský 

záchranný sbor ČR je základní složkou integrovaného záchranného systému (IZS), který 

zabezpečuje koordinovaný postup při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. Hasičský záchranný sbor ČR při plnění svých úkolů 

spolupracuje s ostatními složkami IZS i se správními úřady a jinými státními orgány, 

http://www.suip.cz/
http://www.bozpinfo.cz/
http://www.vubp.cz/
http://www.hzscr.cz/
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orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, neziskovými organizacemi a 

sdruženími občanů. 

www.spbi.cz 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství je jediným profesním 

nakladatelem a vydavatelem původní odborné literatury z oblasti bezpečnostního 

inženýrství v České republice. Nabízí publikace a software z oblasti požární ochrany, 

bezpečnosti průmyslu, bezpečnostního plánování (bezpečnosti práce, havarijního a 

krizového plánování, krizového managementu) a ochrany obyvatelstva. 

www.komora-po.cz 

Cílem profesní komory požární ochrany je zvyšování odbornosti podnikajících 

osob v  oblasti požární ochrany při součinnosti se složkami státního požárního dozoru a 

zvyšování informovanosti laické veřejnosti. Zvláštní důraz klade PKPO na účinnou 

protipožární prevenci. Komora je aktivní ve vzdělávací a publikační činnosti a 

spolupracuje při tvorbě a posuzování technických předpisů a právního rámce týkajících se 

požární ochrany. 

www.mzp.cz 

Oficiální portál Ministerstva životního prostředí. Na tomto portále nalezneme 

otázky a odpovědi v oblasti životního prostředí, právní rámec, který se této problematiky 

týká a další potřebné informace a události, pořádaný za účelem ochrany životního 

prostředí. 

www.sfzp.cz 

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, 

která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. 

Je jedním ze základních ekonomických nástrojů pro plnění: 

a) závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí 

b) závazků vyplývajících ze členství v Evropské unie 

c) Státní politiky životního prostředí. 

www.cizp.cz 

http://www.spbi.cz/
http://www.komora-po.cz/
http://www.mzp.cz/
http://www.sfzp.cz/
http://www.cizp.cz/


114 
 

Česká inspekce životního prostředí. ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je 

pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. 

Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního 

prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem ČNR č. 

282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ostatní 

složky se k ní připojily následně v průběhu let 1991 - 1992. ČIŽP je samostatnou 

organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem životního prostředí ČR. 

www.cenia.cz 

CENIA - Česká informační agentura životního prostředí. Na tomto portále lze 

nalézt hodnocení a interpretaci hodnocení o životním prostředí a sektorech, 

environmentální ekonomie; zázemí pro agregované a statistické informace o životním 

prostředí, sektorech a socioekonomických aspektech udržitelného rozvoje; fungující 

informační výměna. Dále se jedná o soustředěnou informační a znalostní základnu o 

znečišťovatelích životního prostředí (IPPC, IRZ, EIA, provázání na odpady, ovzduší, 

vypouštění, dotace, pokuty, kauzy, sociálním kontextu a kontextu zaměstnanosti a růstu); 

obsahuje externí projekty pro podporu a rozvoj výše uvedených činností. 

www.ioolb.cz 

Institut ochrany obyvatelstva je odborným orgánem MV-GŘ HZS ČR pro 

vědeckovýzkumnou, vzdělávací, výcvikovou a informační činnost ve věcech ochrany 

obyvatelstva. Poskytuje informační, expertizní, konzultační a poradenskou činnost 

orgánům a organizacím HZS ČR, ministerstvům, orgánům státní správy a samosprávy a 

právnickým a vybraným fyzickým osobám, jejichž činnost je důležitá pro zabezpečení 

plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

www.uoou.cz 

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je nezávislým orgánem, který provádí 

dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů. 

Vede registr povolených zpracování osobních údajů, přijímá podněty a stížnosti občanů na 

porušení zákona, poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů.  

http://www.cenia.cz/
http://www.uoou.cz/
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„Šenovský M., Komplexní bezpečnost významných objektů, Prezentace: Konference 

Červený kohout 2007“ 

Příspěvek je zaměřen do oblasti komplexní bezpečnosti. Pojednává o nebezpečích a 

rizicích, která hrozí objektům i lidem a možnosti jejich eliminace. Jsou zde zdůrazněna 

určitá pravidla pro ochranu stávajících budov, ale také náměty z bezpečnostní oblasti, 

kterými bychom se měli zabývat při projektování nových staveb, nebo při jejich 

rekonstrukci.  

„Šenovský M., Bernatík A.: Projekt „TECHNOLOGIE PRO KOMPLEXNÍ 

BEZPEČNOST“, říjen 2013“ 

 Prezentace nastiňuje problém komplexní bezpečnosti pro několik různých oblastí, 

který se zaměřuje především na oblasti bezpečnosti staveb, dopravních sítí, osob a 

majetku, požární ochranu, průmyslovou bezpečnost, ochranu obyvatelstva a přírodní a 

technické katastrofy. 
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Příloha č. 2 Zdrojový graf hrozeb – původní pro testovací 

organizaci 

 

Obrázek 29 Zdrojový graf hrozeb - původní pro testovací organizaci
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Příloha č. 3 Zdrojová tabulka hrozeb – původní pro testovací 

organizaci 

Tabulka 21 Zdrojová tabulka s celkovými počty hrozeb 

 

Rozdělení hrozeb Skupina hrozeb Skupina hrozeb Hrozby Ohrožení osob Ohrožení majetku Ohrožení dat

Sněhové kalamity 1

Požáry 1 1 1

Povodně 1 1 1

Laviny 1 1 1

Sesuvy půdy 1 1 1

Vichřice 1 1

Ochrana ŽP 1 1

Špatná dostupnost záchranných složek 1 1 1

Propad půdy 1 1

Chemické ohrožení 1

Požáry-domino efekt 1 1 1

Vloupání 1 1 1

Poškození dobrého jména firmy 1

Podobné logo horší kvalita 1

Negativní reklama 1

Cenová válka 1

Cílené negativní hodnocení 1

Nedostatečná úroveň certifikace 1

Zastaralá technologie 1

Sněhová kalamita 1

Vichřice 1 1 1

Přívalové deště 1 1 1

Propad zeminy 1 1 1

Únik zemních plynů 1

Výbuch 1 1 1

Zpožděná dodávka materiálu 1

Krach dodavatelů 1

Krach odběratelů 1

Neuhrazení faktur vydaných 1

Krach banky 1

Stavební omezení 1

Změny hesel 1

Ztráta dat 1

Zcizení dat 1

Manipulace s daty 1

Ztráta archivu 1

Poškození SW 1 1

Poškození HW 1 1

Chyby v datech 1

Chyby v informacích 1

Ztráta hesel 1

Duplicitnost dat 1

Ztráta SW 1 1

Ztráta HW 1 1

Chyby z nepozornosti - kiks 1 1

Chyby způsobené výpadkem paměti - opomenutí 1 1

Špatně provedená akce - omyl 1 1

Vědomé porušení předpisů 1 1 1

Zcizení, poškození dat, majetku 1 1

Poškození SW a HW 1 1

Negativní reklama 1

Vysoká úrazovost 1

Nedostatečná informovanost 1 1

Užívání návykových látek a alkoholu 1

Prozrazení obchodního tajemství 1

Prozrazení Know-How 1

Nedostatečná odbornost 1 1 1

Nectění o bchodní etikety 1

Přespříliš reklamací služeb/výrobků 1

Uklouznutí 1

Dehydratace 1

Degradace papírovin 1 1

Koroze strojů a zařízení 1

Omrznutí 1

Prašnost 1

Hluk 1

Vibrace 1

Bolesti zad 1

Bolesti hlavy 1

Chronická onemocnění 1

Optické hrozby 1

Astma 1

Zakopnutí 1

Přehřátí 1

Prasklé potrubí 1 1

Výpadek el. proudu 1 1 1

Morální opotřebení stroje 1 1

Mechanické opotřebení stroje 1 1

Ztráta ztroje/zařízení 1 1

Zcizení stroje/zařízení 1

Poruchy na kamerovém systému 1 1

Poruchy čidel a snímačů 1 1 1

Samovolné otevírání dveří 1 1
Hrozby spojené se 

zaměstnanci
Špatně provedená akce vyvolaná stresem 1 1 1

Poškození cizího  majetku 1

Nedodání zboží/služeb objednatelům 1

Neuhrazení faktur přijatých 1

Neoprávněná reklamace 1

Nedodržení smluv 1

Poškození firemního jména 1

Zvýšení cen 1

Výrobní postupy 1 1

Skladování 1 1

Likvidace odpadu 0 1 1

Celkem 50 66 33

Hrozby ohrožující okolí 

organizace

Finanční hrozby

Hrozby spojené s 

životním prostředím

Nepředvídatelné hrozby

Hrozby spojené s nevhodným 

pracovním prostředním

Hrozby spojené s poruchami

Zdrojová tabulka s celkovými počty hrozeb

Hrozby

Hrozby ohrožující 

organizaci

Vnější hrozby

Předvídatelné hrozby

Přírodní hrozby

Hrozby spojené s umístěním

Vnitřní hrozby

Předvídatelné hrozby

Hrozby spojené s IS/IT

Hrozby spojené se 

zaměstnanci

Hrozby spojené s 

konkurenčním bojem

Nepředvídatelné hrozby

Přírodní hrozby

Hrozby spojené s důlní činností

Finanční hrozby
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Příloha č. 4 Testovací organizace  

Součet hrozeb 

Tabulka 22 Součet hrozeb v testovací organizaci 

 

Rozdělení hrozeb Skupina hrozeb Skupina hrozeb Hrozby Ohrožení osob Ohrožení majetku Ohrožení dat

Sněhové kalamity

Požáry 1 1 1

Povodně

Laviny

Sesuvy půdy

Vichřice

Ochrana ŽP

Špatná dostupnost záchranných složek

Propad půdy

Chemické ohrožení

Požáry-domino efekt

Vloupání 1 1 1

Poškození dobrého jména firmy

Podobné logo horší kvalita

Negativní reklama

Cenová válka

Cílené negativní hodnocení

Nedostatečná úroveň certifikace

Zastaralá technologie

Sněhová kalamita

Vichřice

Přívalové deště

Propad zeminy

Únik zemních plynů

Výbuch

Zpožděná dodávka materiálu

Krach dodavatelů

Krach odběratelů

Neuhrazení faktur vydaných 1

Krach banky

Stavební omezení

Změny hesel

Ztráta dat

Zcizení dat

Manipulace s daty

Ztráta archivu

Poškození SW

Poškození HW

Chyby v datech

Chyby v informacích

Ztráta hesel 1

Duplicitnost dat

Ztráta SW 1

Ztráta HW

Chyby z nepozornosti - kiks 1 1

Chyby způsobené výpadkem paměti - opomenutí 1 1

Špatně provedená akce - omyl 1 1

Vědomé porušení předpisů 1 1 1

Zcizení, poškození dat, majetku 1 1

Poškození SW a HW 1 1

Negativní reklama

Vysoká úrazovost

Nedostatečná informovanost

Užívání návykových látek a alkoholu 1

Prozrazení obchodního tajemství

Prozrazení Know-How 1

Nedostatečná odbornost

Nectění o bchodní etikety

Přespříliš reklamací služeb/výrobků

Uklouznutí 1

Dehydratace

Degradace papírovin

Koroze strojů a zařízení

Omrznutí

Prašnost

Hluk

Vibrace

Bolesti zad 1

Bolesti hlavy

Chronická onemocnění 1

Optické hrozby

Astma

Zakopnutí

Přehřátí

Prasklé potrubí 1

Výpadek el. proudu 1 1

Morální opotřebení stroje

Mechanické opotřebení stroje

Ztráta ztroje/zařízení

Zcizení stroje/zařízení

Poruchy na kamerovém systému

Poruchy čidel a snímačů

Samovolné otevírání dveří
Hrozby spojené se 

zaměstnanci
Špatně provedená akce vyvolaná stresem 1 1 1

Poškození cizího  majetku

Nedodání zboží/služeb objednatelům

Neuhrazení faktur přijatých

Neoprávněná reklamace

Nedodržení smluv

Poškození firemního jména

Zvýšení cen

Výrobní postupy

Skladování

Likvidace odpadu 0

Celkem 11 13 9

Přírodní hrozby

Hrozby spojené s umístěním

Vnitřní hrozby

Předvídatelné hrozby

Hrozby spojené s IS/IT

Hrozby spojené se 

zaměstnanci

Testovací organizace

Nepředvídatelné hrozby

Hrozby spojené s nevhodným 

pracovním prostředním

Hrozby spojené s poruchami

Hrozby ohrožující okolí 

organizace

Finanční hrozby

Hrozby spojené s 

životním prostředím

Hrozby spojené s 

konkurenčním bojem

Nepředvídatelné hrozby

Přírodní hrozby

Hrozby spojené s důlní činností

Finanční hrozby

Hrozby

Hrozby ohrožující 

organizaci

Vnější hrozby

Předvídatelné hrozby
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Hodnocení rizik 
Tabulka 23 Hodnocení rizik v testovací organizaci 

 

 

Rozdělení hrozeb Skupina hrozeb Skupina hrozeb Hrozby Ohrožení osob Ohrožení majetku Ohrožení dat Součin hodnot ohrožení PPD R

Sněhové kalamity

Požáry 5 3 4 60 2 120

Povodně

Laviny

Sesuvy půdy  

Vichřice

Ochrana ŽP

Špatná dostupnost záchranných složek

Propad půdy

Chemické ohrožení

Požáry-domino efekt

Vloupání 3 4 2 24 4 96

Poškození dobrého jména firmy

Podobné logo horší kvalita

Negativní reklama

Cenová válka

Cílené negativní hodnocení

Nedostatečná úroveň certifikace

Zastaralá technologie

Sněhová kalamita

Vichřice

Přívalové deště

Propad zeminy

Únik zemních plynů

Výbuch

Zpožděná dodávka materiálu

Krach dodavatelů

Krach odběratelů

Neuhrazení faktur vydaných 2 2 2 4

Krach banky

Stavební omezení

Změny hesel

Ztráta dat

Zcizení dat

Manipulace s daty

Ztráta archivu

Poškození SW

Poškození HW

Chyby v datech

Chyby v informacích

Ztráta hesel 3 3 2 6

Duplicitnost dat

Ztráta SW 3 3 1 3

Ztráta HW

Chyby z nepozornosti - kiks 4 3 12 4 48

Chyby způsobené výpadkem paměti - opomenutí 3 3 9 3 27

Špatně provedená akce - omyl 3 3 9 3 27

Vědomé porušení předpisů 5 4 3 60 2 120

Zcizení, poškození dat, majetku 4 3 12 2 24

Poškození SW a HW 3 3 9 1 9

Negativní reklama

Vysoká úrazovost

Nedostatečná informovanost

Užívání návykových látek a alkoholu 5 5 2 10

Prozrazení obchodního tajemství

Prozrazení Know-How 3 3 2 6

Nedostatečná odbornost

Nectění o bchodní etikety

Přespříliš reklamací služeb/výrobků

Uklouznutí 2 2 2 4

Dehydratace

Degradace papírovin

Koroze strojů a zařízení

Omrznutí

Prašnost

Hluk

Vibrace

Bolesti zad 1 1 4 4

Bolesti hlavy

Chronická onemocnění 1 1 4 4

Optické hrozby

Astma

Zakopnutí

Přehřátí

Prasklé potrubí 2 2 2 4

Výpadek el. proudu 2 2 4 3 12

Morální opotřebení stroje

Mechanické opotřebení stroje

Ztráta ztroje/zařízení

Zcizení stroje/zařízení

Poruchy na kamerovém systému

Poruchy čidel a snímačů

Samovolné otevírání dveří

Hrozby spojené se 

zaměstnanci
Špatně provedená akce vyvolaná stresem 5 4 3 60 2 120

Poškození cizího  majetku

Nedodání zboží/služeb objednatelům

Neuhrazení faktur přijatých

Neoprávněná reklamace

Nedodržení smluv

Poškození firemního jména

Zvýšení cen

Výrobní postupy

Skladování

Likvidace odpadu 0

Celkem 37 40 26 648

Testovací organizace

Přírodní hrozby

Hrozby spojené s umístěním

Vnitřní hrozby

Předvídatelné hrozby

Hrozby spojené s IS/IT

Hrozby spojené se 

zaměstnanci

Nepředvídatelné hrozby

Hrozby spojené s nevhodným 

pracovním prostředním

Hrozby spojené s poruchami

Hrozby ohrožující okolí 

organizace

Finanční hrozby

Hrozby spojené s 

životním prostředím

Hrozby spojené s 

konkurenčním bojem

Nepředvídatelné hrozby

Přírodní hrozby

Hrozby spojené s důlní činností

Finanční hrozby

Hrozby

Hrozby ohrožující 

organizaci

Vnější hrozby

Předvídatelné hrozby



120 
 

Analýza souvztažností testovacího objektu 

Řešení analýzy souvztažností probíhá v několika etapách. Každá z jednotlivých 

etap má svou vypovídací schopnost a tím je možné přijímat dílčí závěry, ale v konečné fázi 

jsou potřebné pro celkové hodnocení. 

 1) Sběr dat – v předcházejících kapitolách jsem vyselektovala všechna rizika, která 

se vyskytují u všech organizací.  

Tabulka 24 Vybraná rizika pro hodnocení v testovací organizaci 

 

 2) Identifikace rizik – identifikace rizik spočívá ve vzájemných vazbách a 

vzájemném působení mezi nimi, pomocí jedniček a nul. Následně je proveden součet jak 

řádků, tak sloupců. 

Tabulka 25 Identifikace rizik v testovací organizaci 

 

 3) Výpočet koeficientů – jedná se o procentuální vyjádření počtu návazných rizik 

Rb, která mohou být vyvolána rizikem Ra. 

Kar = [ΣKar/(x-1)] * 100 

Kpr = [ΣKrb/(x-1)] * 100 

Rb

Identifikace rizik Požár Kiks
Vědomé 

porušení

Návykové 

látky
Stres

Celkem 

Ra

Požár

Kiks

Vědomé porušení

Návykové látky

Stres

Celkem Rb

Ra

Rb

Identifikace rizik Požár Kiks
Vědomé 

porušení

Návykové 

látky
Stres

Celkem 

Ra

Požár 0 1 1 1 1 4

Kiks 1 0 0 1 1 3

Vědomé porušení 1 0 0 1 1 3

Návykové látky 0 0 0 0 1 1

Stres 1 1 0 1 0 3

Celkem Rb 3 2 1 4 4 0

Ra
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Výpočet bodů Požár Kiks
Vědomé 
porušení

Návykové 
látky

Stres

Kar [%] x 80        60        60        20           60        
Kpr [%] y 60        40        20        80           80        
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O1 52
O2 52
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Příloha č. 5 Zdrojový graf hrozeb – upravený pro další organizace 

 

Obrázek 32 Zdrojový graf hrozeb - upravený pro další organizace 
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Příloha č. 6 Zdrojová tabulka hrozeb – upravená pro další 

organizace 

Tabulka 28 Upravená zdrojová tabulka s celkovými počty hrozeb 

 

 

  

Rozdělení hrozeb Skupina hrozeb Skupina hrozeb Hrozby Ohrožení osob Ohrožení majetku Ohrožení dat

Sněhové kalamity 1

Požáry 1 1 1

Povodně 1 1 1

Sesuvy půdy 1 1 1

Vichřice 1 1

Ochrana ŽP 1 1

Špatná dostupnost záchranných složek 1 1 1

Propad půdy 1 1

Chemické ohrožení 1

Požáry-domino efekt 1 1 1

Vloupání 1 1 1

Poškození dobrého jména firmy 1

Podobné logo horší kvalita 1

Negativní reklama/Cílené negativní hodnocení 1

Cenová válka 1

Nedostatečná úroveň certifikace 1

Zastaralá technologie 1

Sněhové kalamity 1

Vichřice 1 1 1

Přívalové deště 1 1 1

Propad zeminy 1 1 1

Únik zemních plynů 1

Výbuch 1 1 1

Zpožděná dodávka materiálu 1

Krach dodavatelů 1

Krach odběratelů 1

Neuhrazení faktur vydaných 1

Krach banky 1

Stavební omezení 1

Změny/ztráta hesel 1

Ztráta/zcizení/úprava/chybovost dat 1

Ztráta archivu 1

Poškození/ztráta SW 1 1

Poškození/ztráta HW 1 1

Chyby v informacích 1

Chyby z nepozornosti - kiks 1 1

Chyby způsobené výpadkem paměti - opomenutí 1 1

Špatně provedená akce - omyl 1 1

Vědomé porušení předpisů 1 1 1

Zcizení, poškození dat, majetku 1 1

Poškození SW a HW 1 1

Negativní reklama 1

Vysoká úrazovost 1

Nedostatečná informovanost 1 1

Užívání návykových látek a alkoholu 1

Prozrazení obchodního tajemství/Know-How 1

Nedostatečná odbornost 1 1 1

Nectění o bchodní etikety 1

Přespříliš reklamací služeb/výrobků 1

Uklouznutí/Zakopnutí 1

Dehydratace 1

Degradace papírovin 1 1

Koroze strojů a zařízení 1

Omrznutí/Přehřátí 1

Prašnost 1

Hluk 1

Vibrace 1

Bolesti zad/hlavy 1

Chronická onemocnění/Optické hrozby/Astma/ 1

Prasklé potrubí 1 1

Výpadek el. proudu 1 1 1

Morální/mechanické opotřebení stroje 1 1

Ztráta/zcizení stroje/zařízení 1 1

Poruchy na kamerovém systému 1 1

Poruchy čidel a snímačů/Samovolné otevření dveří 1 1 1

Hrozby spojené se 

zaměstnanci
Špatně provedená akce vyvolaná stresem 1 1 1

Poškození cizího  majetku 1

Nedodání zboží/služeb objednatelům 1

Neuhrazení faktur přijatých 1

Nedodržení smluv/Neoprávněná reklamace/Poškození firemního jména 1

Zvýšení cen 1

Výrobní postupy 1 1

Skladování 1 1

Likvidace odpadu 1 1

Celkem 42 56 25

Hrozby ohrožující okolí 

organizace

Finanční hrozby

Hrozby spojené s 

životním prostředím

Nepředvídatelné hrozby

Hrozby spojené s nevhodným 

pracovním prostředním

Hrozby spojené s poruchami

Upravená zdrojová tabulka s celkovými počty hrozeb

Hrozby

Hrozby ohrožující 

organizaci

Vnější hrozby

Předvídatelné hrozby

Přírodní hrozby

Hrozby spojené s umístěním

Vnitřní hrozby

Předvídatelné hrozby

Hrozby spojené s IS/IT

Hrozby spojené se 

zaměstnanci

Hrozby spojené s 

konkurenčním bojem

Nepředvídatelné hrozby

Přírodní hrozby

Hrozby spojené s důlní činností

Finanční hrozby
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Příloha č. 7 Arcelor Mittal, a. s. Ostrava 

Identifikace hrozeb 

Tabulka 29 Identifikace hrozeb ve společnosti Arcelor Mittal, a. s. Ostrava 

 

  

Rozdělení hrozeb Skupina hrozeb Skupina hrozeb Hrozby Ohrožení osob Ohrožení majetku Ohrožení dat

Sněhové kalamity

Požáry 1 1 1

Povodně 1 1 1

Sesuvy půdy

Vichřice

Ochrana ŽP

Špatná dostupnost záchranných složek

Propad půdy

Chemické ohrožení 1

Požáry-domino efekt 1 1 1

Vloupání

Poškození dobrého jména firmy 1

Podobné logo horší kvalita

Negativní reklama/Cílené negativní hodnocení

Cenová válka 1

Nedostatečná úroveň certifikace

Zastaralá technologie 1

Sněhové kalamity

Vichřice

Přívalové deště 1 1 1

Propad zeminy

Únik zemních plynů

Výbuch

Zpožděná dodávka materiálu 1

Krach dodavatelů 1

Krach odběratelů 1

Neuhrazení faktur vydaných

Krach banky

Stavební omezení

Změny/ztráta hesel 1

Ztráta/zcizení/úprava/chybovost dat 1

Ztráta archivu

Poškození/ztráta SW

Poškození/ztráta HW

Chyby v informacích

Chyby z nepozornosti - kiks 1 1

Chyby způsobené výpadkem paměti - opomenutí 1 1

Špatně provedená akce - omyl

Vědomé porušení předpisů 1 1 1

Zcizení, poškození dat, majetku 1 1

Poškození SW a HW 1 1

Negativní reklama

Vysoká úrazovost

Nedostatečná informovanost

Užívání návykových látek a alkoholu

Prozrazení obchodního tajemství/Know-How

Nedostatečná odbornost

Nectění o bchodní etikety

Přespříliš reklamací služeb/výrobků

Uklouznutí/Zakopnutí 1

Dehydratace 1

Degradace papírovin

Koroze strojů a zařízení 1

Omrznutí/Přehřátí 1

Prašnost 1

Hluk 1

Vibrace 1

Bolesti zad/hlavy 1

Chronická onemocnění/Optické hrozby/Astma/ 1

Prasklé potrubí 1 1

Výpadek el. proudu 1 1 1

Morální/mechanické opotřebení stroje 1 1

Ztráta/zcizení stroje/zařízení 1 1

Poruchy na kamerovém systému 1 1

Poruchy čidel a snímačů/Samovolné otevření dveří 1 1 1
Hrozby spojené se 

zaměstnanci
Špatně provedená akce vyvolaná stresem 1 1 1

Poškození cizího  majetku

Nedodání zboží/služeb objednatelům

Neuhrazení faktur přijatých

Nedodržení smluv/Neoprávněná reklamace/Poškození firemního jména

Zvýšení cen 1

Výrobní postupy 1 1

Skladování

Likvidace odpadu

Celkem 23 25 13

Přírodní hrozby

Hrozby spojené s umístěním

Hrozby spojené s 

konkurenčním bojem

Nepředvídatelné hrozby

Přírodní hrozby

Hrozby spojené s důlní činností

Hrozby ohrožující okolí 

organizace

Finanční hrozby

Hrozby spojené s 

životním prostředím

ArcelorMittal, a. s. Ostrava

Finanční hrozby

Vnitřní hrozby

Předvídatelné hrozby

Hrozby spojené s IS/IT

Hrozby spojené se 

zaměstnanci

Nepředvídatelné hrozby

Hrozby spojené s nevhodným 

pracovním prostředním

Hrozby spojené s poruchami

Hrozby

Hrozby ohrožující 

organizaci

Vnější hrozby

Předvídatelné hrozby
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Ohodnocení rizik 

Tabulka 30 Hodnocení rizik ve společnosti Arcelor Mittal, a. s. Ostrava 

 

  

Rozdělení hrozeb Skupina hrozeb Skupina hrozeb Hrozby Ohrožení osob Ohrožení majetku Ohrožení dat Součin hodnot ohrožení PPD R

Sněhové kalamity 0

Požáry 5 4 3 60 2 120

Povodně 2 1 1 2 2 4

Sesuvy půdy 0

Vichřice 0

Ochrana ŽP 0

Špatná dostupnost záchranných složek 0

Propad půdy 0

Chemické ohrožení 5 5 3 15

Požáry-domino efekt 5 4 3 60 3 180

Vloupání 0

Poškození dobrého jména firmy 2 2 3 6

Podobné logo horší kvalita 0

Negativní reklama/Cílené negativní hodnocení 0

Cenová válka 3 3 3 9

Nedostatečná úroveň certifikace 0

Zastaralá technologie 4 4 4 16

Sněhové kalamity 0

Vichřice 0

Přívalové deště 2 1 1 2 3 6

Propad zeminy 0

Únik zemních plynů 0

Výbuch 0

Zpožděná dodávka materiálu 3 3 3 9

Krach dodavatelů 2 2 3 6

Krach odběratelů 2 2 3 6

Neuhrazení faktur vydaných 0

Krach banky 0

Stavební omezení 0

Změny/ztráta hesel 3 3 3 9

Ztráta/zcizení/úprava/chybovost dat 4 4 2 8

Ztráta archivu 0

Poškození/ztráta SW 0

Poškození/ztráta HW 0

Chyby v informacích 0

Chyby z nepozornosti - kiks 4 4 16 3 48

Chyby způsobené výpadkem paměti - opomenutí 3 3 9 2 9

Špatně provedená akce - omyl 0

Vědomé porušení předpisů 5 4 3 60 2 120

Zcizení, poškození dat, majetku 3 3 9 3 27

Poškození SW a HW 3 3 9 3 27

Negativní reklama 0

Vysoká úrazovost 0

Nedostatečná informovanost 0

Užívání návykových látek a alkoholu 0

Prozrazení obchodního tajemství/Know-How 0

Nedostatečná odbornost 0

Nectění o bchodní etikety 0

Přespříliš reklamací služeb/výrobků 0

Uklouznutí/Zakopnutí 2 2 3 6

Dehydratace 3 3 3 9

Degradace papírovin 0

Koroze strojů a zařízení 3 3 4 12

Omrznutí/Přehřátí 2 2 3 6

Prašnost 2 2 5 10

Hluk 2 2 5 10

Vibrace 2 2 5 10

Bolesti zad/hlavy 2 2 4 8

Chronická onemocnění/Optické hrozby/Astma/ 3 3 3 9

Prasklé potrubí 3 2 6 3 18

Výpadek el. proudu 2 2 2 8 3 24

Morální/mechanické opotřebení stroje 1 1 1 4 4

Ztráta/zcizení stroje/zařízení 1 2 2 2 4

Poruchy na kamerovém systému 3 2 6 2 12

Poruchy čidel a snímačů/Samovolné otevření dveří 3 2 1 6 2 12

Hrozby spojené se 

zaměstnanci
Špatně provedená akce vyvolaná stresem 4 3 1

12 3 36

Poškození cizího  majetku 0

Nedodání zboží/služeb objednatelům 0

Neuhrazení faktur přijatých 0

Nedodržení smluv/Neoprávněná reklamace/Poškození firemního jména 0  

Zvýšení cen 1 1 2 2

Výrobní postupy 2 1 2 2 4

Skladování 0

Likvidace odpadu 0

Celkem 65 63 30 821

ArcelorMittal, a. s. Ostrava

Předvídatelné hrozby

Přírodní hrozby

Hrozby spojené s umístěním

Hrozby spojené s 

konkurenčním bojem

Nepředvídatelné hrozby

Přírodní hrozby

Hrozby ohrožující okolí 

organizace

Finanční hrozby

Hrozby spojené s 

životním prostředím

Hrozby spojené s důlní činností

Finanční hrozby

Vnitřní hrozby

Předvídatelné hrozby

Hrozby spojené s IS/IT

Hrozby spojené se 

zaměstnanci

Nepředvídatelné hrozby

Hrozby spojené s nevhodným 

pracovním prostředním

Hrozby spojené s poruchami

Hrozby

Hrozby ohrožující 

organizaci

Vnější hrozby
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Analýza souvztažností společnosti Arcelor Mittal, a. s. Ostrava 

Řešení analýzy souvztažností probíhá v několika etapách. Každá z jednotlivých 

etap má sovou vypovídací schopnost a tím je možné přijímat dílčí závěry, ale v konečné 

fázi jsou potřebné pro celkové hodnocení. 

 1) Sběr dat – v předcházejících kapitolách jsem vyselektovala všechna rizika, která 

se vyskytují u všech organizací.  

Tabulka 31 Vybraná rizika pro hodnocení společnosti Arcelor Mittal, a. s. Ostrava 

 

 2) Identifikace rizik – identifikace rizik spočívá ve vzájemných vazbách a 

vzájemné působení mezi nimi, pomocí jedniček a nul. Následně je proveden součet jak 

řádků, tak sloupců. 

Tabulka 32 Identifikace rizik společnosti Arcelor Mittal, a. s. Ostrava 

 

 3) Výpočet koeficientů – jedná se o procentuální vyjádření počtu návazných rizik 

Rb, která mohou být vyvolána rizikem Ra. 

Kar = [ΣKar/(x-1)] * 100 

Kpr = [ΣKrb/(x-1)] * 100 

Kde x je počet hodnocených rizik 

Rb

Identifikace rizik Požár
Domino 

efekt
Kiks

Vědomé 

porušení
Stres

Požár

Domino efekt

Kiks

Vědomé porušení

Celkem Rb

Ra

Rb

Identifikace rizik Požár
Domino 

efekt
Kiks

Vědomé 

porušení

Celkem 

Ra

Požár 0 0 1 1 2

Domino efekt 1 0 1 1 3

Kiks 1 1 0 0 2

Vědomé porušení 1 0 0 0 1

Celkem Rb 3 1 2 2 0

Ra
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Výpočet bodů Požár
Domino 

efekt
Kiks

Vědomé 
porušení

Kar [%] x 67        100     67        33        
Kpr [%] y 100     33        67        67        
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O1 46,67
O2 46,67
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III. kvadrant – žádná primárně nebezpečná rizika (Požáry vlivem Domino efektu)  

IV. kvadrant – relativní bezpečnost (v tomto kvadrantu nejsou žádná rizika) 
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Příloha č. 8 RWE Gastorage, s. r. o., PZP Třanovice 

Identifikace hrozeb 

Tabulka 35 Identifikace hrozeb společnosti RWE Gastorage, s. r. o., PZP Třanovice 

 

  

Rozdělení hrozeb Skupina hrozeb Skupina hrozeb Hrozby Ohrožení osob Ohrožení majetku Ohrožení dat

Sněhové kalamity

Požáry 1 1 1

Povodně

Sesuvy půdy

Vichřice 1 1

Ochrana ŽP

Špatná dostupnost záchranných složek 1 1 1

Propad půdy

Chemické ohrožení

Požáry-domino efekt

Vloupání

Poškození dobrého jména firmy

Podobné logo horší kvalita

Negativní reklama/Cílené negativní hodnocení

Cenová válka 1

Nedostatečná úroveň certifikace

Zastaralá technologie

Sněhové kalamity

Vichřice

Přívalové deště 1 1 1

Propad zeminy

Únik zemních plynů

Výbuch 1 1 1

Zpožděná dodávka materiálu

Krach dodavatelů

Krach odběratelů

Neuhrazení faktur vydaných

Krach banky

Stavební omezení

Změny/ztráta hesel

Ztráta/zcizení/úprava/chybovost dat

Ztráta archivu

Poškození/ztráta SW

Poškození/ztráta HW

Chyby v informacích

Chyby z nepozornosti - kiks 1 1

Chyby způsobené výpadkem paměti - opomenutí 1 1

Špatně provedená akce - omyl 1 1

Vědomé porušení předpisů 1 1 1

Zcizení, poškození dat, majetku

Poškození SW a HW

Negativní reklama

Vysoká úrazovost

Nedostatečná informovanost

Užívání návykových látek a alkoholu

Prozrazení obchodního tajemství/Know-How

Nedostatečná odbornost

Nectění o bchodní etikety

Přespříliš reklamací služeb/výrobků

Uklouznutí/Zakopnutí 1

Dehydratace

Degradace papírovin

Koroze strojů a zařízení

Omrznutí/Přehřátí

Prašnost

Hluk

Vibrace

Bolesti zad/hlavy 1

Chronická onemocnění/Optické hrozby/Astma/ 1

Prasklé potrubí 1 1

Výpadek el. proudu

Morální/mechanické opotřebení stroje

Ztráta/zcizení stroje/zařízení

Poruchy na kamerovém systému 1 1

Poruchy čidel a snímačů/Samovolné otevření dveří
Hrozby spojené se 

zaměstnanci
Špatně provedená akce vyvolaná stresem 1 1 1

Poškození cizího  majetku

Nedodání zboží/služeb objednatelům

Neuhrazení faktur přijatých

Nedodržení smluv/Neoprávněná reklamace/Poškození firemního jména

Zvýšení cen

Výrobní postupy

Skladování

Likvidace odpadu

Celkem 14 13 7

Přírodní hrozby

Hrozby spojené s umístěním

Hrozby spojené s 

konkurenčním bojem

Nepředvídatelné hrozby

Přírodní hrozby

Hrozby spojené s důlní činností

Hrozby ohrožující okolí 

organizace

Finanční hrozby

Hrozby spojené s 

životním prostředím

RWE Gastorage, s. r. o., PZP Třanovice

Finanční hrozby

Vnitřní hrozby

Předvídatelné hrozby

Hrozby spojené s IS/IT

Hrozby spojené se 

zaměstnanci

Nepředvídatelné hrozby

Hrozby spojené s nevhodným 

pracovním prostředním

Hrozby spojené s poruchami

Hrozby

Hrozby ohrožující 

organizaci

Vnější hrozby

Předvídatelné hrozby
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Hodnocení rizik 

Tabulka 36 Hodnocení rizik společnosti RWE Gastorage, s. r. o., PZP Třanovice 

 

  

Rozdělení hrozeb Skupina hrozeb Skupina hrozeb Hrozby Ohrožení osob Ohrožení majetku Ohrožení dat Součin hodnot ohrožení PPD R

Sněhové kalamity 0

Požáry 5 5 3 75 2 150

Povodně 0

Sesuvy půdy 0

Vichřice 3 4 12 3 36

Ochrana ŽP 0

Špatná dostupnost záchranných složek 3 2 1 6 2 12

Propad půdy 0

Chemické ohrožení 0

Požáry-domino efekt 0

Vloupání 0

Poškození dobrého jména firmy 0

Podobné logo horší kvalita 0

Negativní reklama/Cílené negativní hodnocení 0

Cenová válka 3 3 4 12

Nedostatečná úroveň certifikace 0

Zastaralá technologie 0

Sněhové kalamity 0

Vichřice 0

Přívalové deště 1 1 1 1 3 3

Propad zeminy 0

Únik zemních plynů 0

Výbuch 5 5 3 75 2 150

Zpožděná dodávka materiálu 0

Krach dodavatelů 0

Krach odběratelů 0

Neuhrazení faktur vydaných 0

Krach banky 0

Stavební omezení 0

Změny/ztráta hesel 0

Ztráta/zcizení/úprava/chybovost dat 0

Ztráta archivu 0

Poškození/ztráta SW 0

Poškození/ztráta HW 0

Chyby v informacích 0

Chyby z nepozornosti - kiks 2 2 4 2 8

Chyby způsobené výpadkem paměti - opomenutí 2 2 4 2 8

Špatně provedená akce - omyl 2 2 4 2 8

Vědomé porušení předpisů 3 3 2 18 2 36

Zcizení, poškození dat, majetku 0

Poškození SW a HW 0

Negativní reklama 0

Vysoká úrazovost 0

Nedostatečná informovanost 0

Užívání návykových látek a alkoholu 0

Prozrazení obchodního tajemství/Know-How 0

Nedostatečná odbornost 0

Nectění o bchodní etikety 0

Přespříliš reklamací služeb/výrobků 0

Uklouznutí/Zakopnutí 2 2 4 8

Dehydratace 0

Degradace papírovin 0

Koroze strojů a zařízení 0

Omrznutí/Přehřátí 0

Prašnost 0

Hluk 0

Vibrace 0

Bolesti zad/hlavy 2 2 3 6

Chronická onemocnění/Optické hrozby/Astma/ 2 2 3 6

Prasklé potrubí 5 4 20 2 40

Výpadek el. proudu 0

Morální/mechanické opotřebení stroje 0

Ztráta/zcizení stroje/zařízení 0

Poruchy na kamerovém systému 4 3 12 2 24

Poruchy čidel a snímačů/Samovolné otevření dveří 0
Hrozby spojené se 

zaměstnanci
Špatně provedená akce vyvolaná stresem 3 3 3 27 2 54

Poškození cizího  majetku 0

Nedodání zboží/služeb objednatelům 0

Neuhrazení faktur přijatých 0

Nedodržení smluv/Neoprávněná reklamace/Poškození firemního jména 0  

Zvýšení cen 0

Výrobní postupy 0

Skladování 0

Likvidace odpadu 0

Celkem 40 40 16 561

RWE Gastorage, s. r. o., PZP Třanovice

Přírodní hrozby

Hrozby spojené s umístěním

Hrozby spojené s 

konkurenčním bojem

Nepředvídatelné hrozby

Přírodní hrozby

Hrozby spojené s důlní činností

Hrozby ohrožující okolí 

organizace

Finanční hrozby

Hrozby spojené s 

životním prostředím

Finanční hrozby

Vnitřní hrozby

Předvídatelné hrozby

Hrozby spojené s IS/IT

Hrozby spojené se 

zaměstnanci

Nepředvídatelné hrozby

Hrozby spojené s nevhodným 

pracovním prostředním

Hrozby spojené s poruchami

Hrozby

Hrozby ohrožující 

organizaci

Vnější hrozby

Předvídatelné hrozby
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Analýza souvztažností společnosti RWE Gastorage, s. r. o., PZP Třanovice 

Řešení analýzy souvztažností probíhá v několika etapách. Každá z jednotlivých 

etap má sovou vypovídací schopnost a tím je možné přijímat dílčí závěry, ale v konečné 

fázi jsou potřebné pro celkové hodnocení. 

 1) Sběr dat – v předcházejících kapitolách jsem vyselektovala všechna rizika, která 

se vyskytují u všech organizací.  

Tabulka 37 Vybraná rizika pro hodnocení společnosti RWE Gastorage, s. r. o., PZP Třanovice 

  

 2) Identifikace rizik – identifikace rizik spočívá ve vzájemných vazbách a 

vzájemné působení mezi nimi, pomocí jedniček a nul. Následně je proveden součet jak 

řádků, tak sloupců. 

Tabulka 38 Identifikace rizik společnosti RWE Gastorage, s. r. o., PZP Třanovice 

  

 3) Výpočet koeficientů – jedná se o procentuální vyjádření počtu návazných rizik 

Rb, která mohou být vyvolána rizikem Ra. 

Kar = [ΣKar/(x-1)] * 100 

Kpr = [ΣKrb/(x-1)] * 100 

Kde x je počet hodnocených rizik 

Rb

Identifikace rizik Požár Výbuch
Prasklé 

potrubí
Stres

Požár

Výbuch

Prasklé potrubí

Stres

Celkem Rb

Ra

Rb

Identifikace rizik Požár Výbuch
Prasklé 

potrubí
Stres

Celkem 

Ra

Požár 0 1 0 1 2

Výbuch 1 0 1 1 3

Prasklé potrubí 1 1 0 0 2

Stres 1 1 1 0 3

Celkem Rb 3 3 2 2 0

Ra
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Výpočet bodů Požár Výbuch
Prasklé 
potrubí

Stres

Kar [%] x 67        100     67        100     
Kpr [%] y 100     100     67        67        
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O1 73,33
O2 73,33
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Příloha č. 9 Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s. r. o. 

Identifikace hrozeb 

Tabulka 41 Identifikace hrozeb společnosti Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s. r. o. 

 

  

Rozdělení hrozeb Skupina hrozeb Skupina hrozeb Hrozby Ohrožení osob Ohrožení majetku Ohrožení dat

Sněhové kalamity

Požáry 1 1 1

Povodně

Sesuvy půdy

Vichřice

Ochrana ŽP

Špatná dostupnost záchranných složek

Propad půdy

Chemické ohrožení

Požáry-domino efekt

Vloupání

Poškození dobrého jména firmy 1 1

Podobné logo horší kvalita 1 1

Negativní reklama/Cílené negativní hodnocení 1 1

Cenová válka

Nedostatečná úroveň certifikace

Zastaralá technologie

Sněhové kalamity

Vichřice

Přívalové deště

Propad zeminy

Únik zemních plynů

Výbuch

Zpožděná dodávka materiálu

Krach dodavatelů

Krach odběratelů

Neuhrazení faktur vydaných

Krach banky

Stavební omezení

Změny/ztráta hesel

Ztráta/zcizení/úprava/chybovost dat

Ztráta archivu

Poškození/ztráta SW

Poškození/ztráta HW

Chyby v informacích

Chyby z nepozornosti - kiks 1 1

Chyby způsobené výpadkem paměti - opomenutí 1 1

Špatně provedená akce - omyl 1 1

Vědomé porušení předpisů 1 1 1

Zcizení, poškození dat, majetku

Poškození SW a HW

Negativní reklama

Vysoká úrazovost

Nedostatečná informovanost

Užívání návykových látek a alkoholu

Prozrazení obchodního tajemství/Know-How

Nedostatečná odbornost

Nectění o bchodní etikety

Přespříliš reklamací služeb/výrobků

Uklouznutí/Zakopnutí

Dehydratace

Degradace papírovin

Koroze strojů a zařízení

Omrznutí/Přehřátí

Prašnost

Hluk

Vibrace 1

Bolesti zad/hlavy

Chronická onemocnění/Optické hrozby/Astma/ 1

Prasklé potrubí 1 1

Výpadek el. proudu 1 1 1

Morální/mechanické opotřebení stroje 1 1

Ztráta/zcizení stroje/zařízení

Poruchy na kamerovém systému

Poruchy čidel a snímačů/Samovolné otevření dveří
Hrozby spojené se 

zaměstnanci
Špatně provedená akce vyvolaná stresem 1 1 1

Poškození cizího  majetku

Nedodání zboží/služeb objednatelům

Neuhrazení faktur přijatých

Nedodržení smluv/Neoprávněná reklamace/Poškození firemního jména

Zvýšení cen

Výrobní postupy

Skladování

Likvidace odpadu

Celkem 11 12 7

Přírodní hrozby

Hrozby spojené s umístěním

Hrozby spojené s 

konkurenčním bojem

Nepředvídatelné hrozby

Přírodní hrozby

Hrozby spojené s důlní činností

Hrozby ohrožující okolí 

organizace

Finanční hrozby

Hrozby spojené s 

životním prostředím

Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s. r. o.

Finanční hrozby

Vnitřní hrozby

Předvídatelné hrozby

Hrozby spojené s IS/IT

Hrozby spojené se 

zaměstnanci

Nepředvídatelné hrozby

Hrozby spojené s nevhodným 

pracovním prostředním

Hrozby spojené s poruchami

Hrozby

Hrozby ohrožující 

organizaci

Vnější hrozby

Předvídatelné hrozby



137 
 

Hodnocení rizik 

Tabulka 42 Hodnocení rizik společnosti Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s. r. o. 

 

  

Rozdělení hrozeb Skupina hrozeb Skupina hrozeb Hrozby Ohrožení osob Ohrožení majetku Ohrožení dat Součin hodnot ohrožení PPD R

Sněhové kalamity 0

Požáry 5 5 3 75 2 150

Povodně 0

Sesuvy půdy 0

Vichřice 0

Ochrana ŽP 0

Špatná dostupnost záchranných složek 0

Propad půdy 0

Chemické ohrožení 0

Požáry-domino efekt 0

Vloupání 0

Poškození dobrého jména firmy 3 2 6 3 18

Podobné logo horší kvalita 3 3 9 3 27

Negativní reklama/Cílené negativní hodnocení 3 3 9 3 27

Cenová válka 0

Nedostatečná úroveň certifikace 0

Zastaralá technologie 0

Sněhové kalamity 0

Vichřice 0

Přívalové deště 0

Propad zeminy 0

Únik zemních plynů 0

Výbuch 0

Zpožděná dodávka materiálu 0

Krach dodavatelů 0

Krach odběratelů 0

Neuhrazení faktur vydaných 0

Krach banky 0

Stavební omezení 0

Změny/ztráta hesel 0

Ztráta/zcizení/úprava/chybovost dat 0

Ztráta archivu 0

Poškození/ztráta SW 0

Poškození/ztráta HW 0

Chyby v informacích 0

Chyby z nepozornosti - kiks 1 1 1 2 2

Chyby způsobené výpadkem paměti - opomenutí 2 1 2 2 4

Špatně provedená akce - omyl 1 1 1 2 2

Vědomé porušení předpisů 2 2 1 4 2 8

Zcizení, poškození dat, majetku 0

Poškození SW a HW 0

Negativní reklama 0

Vysoká úrazovost 0

Nedostatečná informovanost 0

Užívání návykových látek a alkoholu 0

Prozrazení obchodního tajemství/Know-How 0

Nedostatečná odbornost 0

Nectění o bchodní etikety 0

Přespříliš reklamací služeb/výrobků 0

Uklouznutí/Zakopnutí 0

Dehydratace 0

Degradace papírovin 0

Koroze strojů a zařízení 0

Omrznutí/Přehřátí 0

Prašnost 0

Hluk 0

Vibrace 4 4 5 20

Bolesti zad/hlavy 0

Chronická onemocnění/Optické hrozby/Astma/ 2 2 4 8

Prasklé potrubí 3 3 9 3 27

Výpadek el. proudu 1 3 2 6 2 12

Morální/mechanické opotřebení stroje 2 3 6 3 18

Ztráta/zcizení stroje/zařízení 0

Poruchy na kamerovém systému 0

Poruchy čidel a snímačů/Samovolné otevření dveří 0
Hrozby spojené se 

zaměstnanci
Špatně provedená akce vyvolaná stresem 3 2 1 6 3 18

Poškození cizího  majetku 0

Nedodání zboží/služeb objednatelům 0

Neuhrazení faktur přijatých 0

Nedodržení smluv/Neoprávněná reklamace/Poškození firemního jména 0  

Zvýšení cen 0

Výrobní postupy 0

Skladování 0

Likvidace odpadu 0

Celkem 26 30 15 341

Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s. r. o.

Přírodní hrozby

Hrozby spojené s umístěním

Hrozby spojené s 

konkurenčním bojem

Nepředvídatelné hrozby

Přírodní hrozby

Hrozby spojené s důlní činností

Hrozby ohrožující okolí 

organizace

Finanční hrozby

Hrozby spojené s 

životním prostředím

Finanční hrozby

Vnitřní hrozby

Předvídatelné hrozby

Hrozby spojené s IS/IT

Hrozby spojené se 

zaměstnanci

Nepředvídatelné hrozby

Hrozby spojené s nevhodným 

pracovním prostředním

Hrozby spojené s poruchami

Hrozby

Hrozby ohrožující 

organizaci

Vnější hrozby

Předvídatelné hrozby
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Analýza souvztažností společnosti Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s. r. o. 

Řešení analýzy souvztažností probíhá v několika etapách. Každá z jednotlivých 

etap má sovou vypovídací schopnost a tím je možné přijímat dílčí závěry, ale v konečné 

fázi jsou potřebné pro celkové hodnocení. 

 1) Sběr dat – v předcházejících kapitolách jsem vyselektovala všechna rizika, která 

se vyskytují u všech organizací.  

Tabulka 43 Vybraná rizika pro hodnocení společnosti Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s. r. o. 

   

 2) Identifikace rizik – identifikace rizik spočívá ve vzájemných vazbách a 

vzájemné působení mezi nimi, pomocí jedniček a nul. Následně je proveden součet jak 

řádků, tak sloupců. 

Tabulka 44 Identifikace rizik společnosti Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s. r. o. 

   

 3) Výpočet koeficientů – jedná se o procentuální vyjádření počtu návazných rizik 

Rb, která mohou být vyvolána rizikem Ra. 

Kar = [ΣKar/(x-1)] * 100 

Kpr = [ΣKrb/(x-1)] * 100 

Kde x je počet hodnocených rizik 

Rb

Identifikace rizik Požár
Negativní 

reklama

Logo vs. 

Kvalita

Prasklé 

potrubí

Požár

Negativní reklama

Logo vs. Kvalita

Prasklé potrubí

Celkem Rb

Ra

Rb

Identifikace rizik Požár
Negativní 

reklama

Logo vs. 

Kvalita

Prasklé 

potrubí

Celkem 

Ra

Požár 0 0 0 1 1

Negativní reklama 1 0 1 0 2

Logo vs. Kvalita 0 0 0 0 0

Prasklé potrubí 1 0 0 0 1

Celkem Rb 2 0 1 1 0

Ra
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Výpočet bodů Požár
Negativní 
reklama

Logo vs. 
Kvalita

Prasklé 
potrubí

Kar [%] x 33        67         -       33        
Kpr [%] y 67        -        33        33        
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O1 46,67
O2 46,67
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Příloha č. 10 Allianz pojišťovna, a. s. 

Identifikace hrozeb 

Tabulka 47 Identifikace hrozeb společnosti Allianz pojišťovna, a. s. 

 

  

Rozdělení hrozeb Skupina hrozeb Skupina hrozeb Hrozby Ohrožení osob Ohrožení majetku Ohrožení dat

Sněhové kalamity

Požáry 1 1 1

Povodně 1 1 1

Sesuvy půdy

Vichřice 1 1

Ochrana ŽP

Špatná dostupnost záchranných složek 1 1 1

Propad půdy

Chemické ohrožení 1

Požáry-domino efekt 1 1 1

Vloupání

Poškození dobrého jména firmy

Podobné logo horší kvalita

Negativní reklama/Cílené negativní hodnocení

Cenová válka

Nedostatečná úroveň certifikace

Zastaralá technologie

Sněhové kalamity 1

Vichřice 1 1 1

Přívalové deště 1 1 1

Propad zeminy 1 1 1

Únik zemních plynů 1

Výbuch 1 1 1

Zpožděná dodávka materiálu

Krach dodavatelů

Krach odběratelů

Neuhrazení faktur vydaných

Krach banky 1

Stavební omezení

Změny/ztráta hesel 1 1

Ztráta/zcizení/úprava/chybovost dat 1 1

Ztráta archivu

Poškození/ztráta SW

Poškození/ztráta HW

Chyby v informacích

Chyby z nepozornosti - kiks 1 1

Chyby způsobené výpadkem paměti - opomenutí 1 1

Špatně provedená akce - omyl 1 1

Vědomé porušení předpisů 1 1 1

Zcizení, poškození dat, majetku 1

Poškození SW a HW 1

Negativní reklama 1

Vysoká úrazovost

Nedostatečná informovanost

Užívání návykových látek a alkoholu

Prozrazení obchodního tajemství/Know-How 1

Nedostatečná odbornost

Nectění o bchodní etikety 1

Přespříliš reklamací služeb/výrobků

Uklouznutí/Zakopnutí 1

Dehydratace

Degradace papírovin

Koroze strojů a zařízení

Omrznutí/Přehřátí

Prašnost

Hluk

Vibrace

Bolesti zad/hlavy 1

Chronická onemocnění/Optické hrozby/Astma/ 1

Prasklé potrubí 1 1

Výpadek el. proudu 1 1 1

Morální/mechanické opotřebení stroje

Ztráta/zcizení stroje/zařízení

Poruchy na kamerovém systému 1 1

Poruchy čidel a snímačů/Samovolné otevření dveří 1 1 1
Hrozby spojené se 

zaměstnanci
Špatně provedená akce vyvolaná stresem 1 1 1

Poškození cizího  majetku

Nedodání zboží/služeb objednatelům

Neuhrazení faktur přijatých

Nedodržení smluv/Neoprávněná reklamace/Poškození firemního jména 1

Zvýšení cen 1

Výrobní postupy

Skladování

Likvidace odpadu

Celkem 23 28 15

Přírodní hrozby

Hrozby spojené s umístěním

Hrozby spojené s 

konkurenčním bojem

Nepředvídatelné hrozby

Přírodní hrozby

Hrozby spojené s důlní činností

Hrozby ohrožující okolí 

organizace

Finanční hrozby

Hrozby spojené s 

životním prostředím

Allianz pojišťovna, a. s.

Finanční hrozby

Vnitřní hrozby

Předvídatelné hrozby

Hrozby spojené s IS/IT

Hrozby spojené se 

zaměstnanci

Nepředvídatelné hrozby

Hrozby spojené s nevhodným 

pracovním prostředním

Hrozby spojené s poruchami

Hrozby

Hrozby ohrožující 

organizaci

Vnější hrozby

Předvídatelné hrozby
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Hodnocení rizik 

Tabulka 48 Hodnocení rizik společnosti Allianz pojišťovna, a. s. 

 

  

Rozdělení hrozeb Skupina hrozeb Skupina hrozeb Hrozby Ohrožení osob Ohrožení majetku Ohrožení dat Součin hodnot rizik PPD R

Sněhové kalamity 0

Požáry 5 5 5 125 3 375

Povodně 5 4 3 60 2 120

Sesuvy půdy 0

Vichřice 3 2 6 2 12

Ochrana ŽP 0

Špatná dostupnost záchranných složek 4 3 1 12 3 36

Propad půdy 0

Chemické ohrožení 2 2 2 4

Požáry-domino efekt 5 4 2 40 3 120

Vloupání 0

Poškození dobrého jména firmy 0

Podobné logo horší kvalita 0

Negativní reklama/Cílené negativní hodnocení 0

Cenová válka 0

Nedostatečná úroveň certifikace 0

Zastaralá technologie 0

Sněhové kalamity 4 4 2 8

Vichřice 2 1 1 2 2 4

Přívalové deště 3 3 1 9 3 27

Propad zeminy 5 4 1 20 2 40

Únik zemních plynů 3 3 2 6

Výbuch 4 4 1 16 2 32

Zpožděná dodávka materiálu 0

Krach dodavatelů 0

Krach odběratelů 0

Neuhrazení faktur vydaných 0

Krach banky 3 3 1 3

Stavební omezení 0

Změny/ztráta hesel 4 4 16 2 32

Ztráta/zcizení/úprava/chybovost dat 5 5 25 2 50

Ztráta archivu 0

Poškození/ztráta SW 0

Poškození/ztráta HW 0

Chyby v informacích 0

Chyby z nepozornosti - kiks 4 2 8 3 24

Chyby způsobené výpadkem paměti - opomenutí 3 2 6 3 18

Špatně provedená akce - omyl 2 2 4 3 12

Vědomé porušení předpisů 4 3 3 36 3 108

Zcizení, poškození dat, majetku 4 4 2 8

Poškození SW a HW 4 4 2 8

Negativní reklama 3 3 2 6

Vysoká úrazovost 0

Nedostatečná informovanost 0

Užívání návykových látek a alkoholu 0

Prozrazení obchodního tajemství/Know-How 3 3 3 9

Nedostatečná odbornost 0

Nectění o bchodní etikety 2 2 3 6

Přespříliš reklamací služeb/výrobků 0

Uklouznutí/Zakopnutí 2 2 3 6

Dehydratace 0

Degradace papírovin 0

Koroze strojů a zařízení 0

Omrznutí/Přehřátí 0

Prašnost 0

Hluk 0

Vibrace 0

Bolesti zad/hlavy 2 2 3 6

Chronická onemocnění/Optické hrozby/Astma/ 3 3 3 9

Prasklé potrubí 2 1 2 2 4

Výpadek el. proudu 1 3 3 9 3 27

Morální/mechanické opotřebení stroje 0

Ztráta/zcizení stroje/zařízení 0

Poruchy na kamerovém systému 4 4 16 2 32

Poruchy čidel a snímačů/Samovolné otevření dveří 3 3 3 27 2 54

Hrozby spojené se 

zaměstnanci
Špatně provedená akce vyvolaná stresem 5 3 3

45 3 135

Poškození cizího  majetku 0

Nedodání zboží/služeb objednatelům 0

Neuhrazení faktur přijatých 0

Nedodržení smluv/Neoprávněná reklamace/Poškození firemního jména 3 3 4 12

Zvýšení cen 3 3 4 12

Výrobní postupy 0

Skladování 0

Likvidace odpadu 0

Celkem 76 87 40 1365

Allianz pojišťovna, a. s.

Přírodní hrozby

Hrozby spojené s umístěním

Hrozby spojené s 

konkurenčním bojem

Nepředvídatelné hrozby

Přírodní hrozby

Hrozby spojené s důlní činností

Hrozby ohrožující okolí 

organizace

Finanční hrozby

Hrozby spojené s 

životním prostředím

Finanční hrozby

Vnitřní hrozby

Předvídatelné hrozby

Hrozby spojené s IS/IT

Hrozby spojené se 

zaměstnanci

Nepředvídatelné hrozby

Hrozby spojené s nevhodným 

pracovním prostředním

Hrozby spojené s poruchami

Hrozby

Hrozby ohrožující 

organizaci

Vnější hrozby

Předvídatelné hrozby
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Analýza souvztažností společnosti Allianz pojišťovna a. s. 

Řešení analýzy souvztažností probíhá v několika etapách. Každá z jednotlivých 

etap má sovou vypovídací schopnost a tím je možné přijímat dílčí závěry, ale v konečné 

fázi jsou potřebné pro celkové hodnocení. 

 1) Sběr dat – v předcházejících kapitolách jsem vyselektovala všechna rizika, která 

se vyskytují u všech organizací.  

Tabulka 49 Vybraná rizika pro hodnocení společnosti Allianz pojišťovna, a. s. 

    

 2) Identifikace rizik – identifikace rizik spočívá ve vzájemných vazbách a 

vzájemné působení mezi nimi, pomocí jedniček a nul. Následně je proveden součet jak 

řádků, tak sloupců. 

Tabulka 50 Identifikace rizik společnosti Allianz pojišťovna, a. s. 

    

 3) Výpočet koeficientů – jedná se o procentuální vyjádření počtu návazných rizik 

Rb, která mohou být vyvolána rizikem Ra. 

Kar = [ΣKar/(x-1)] * 100 

Kpr = [ΣKrb/(x-1)] * 100 

Kde x je počet hodnocených rizik 

Rb

Identifikace rizik Požár Povodně
Domino 

efekt
Stres

Požár

Povodně

Domino efekt

Stres

Celkem Rb

Ra

Rb

Identifikace rizik Požár Povodně
Domino 

efekt
Stres

Celkem 

Ra

Požár 0 0 1 1 2

Povodně 0 0 0 0 0

Domino efekt 1 0 0 0 1

Stres 1 1 1 0 3

Celkem Rb 2 1 2 1 0

Ra
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Výpočet bodů Požár Povodně
Domino 

efekt
Stres

Kar [%] x 67        -        33        100     
Kpr [%] y 67        33         67        33        
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O1 20,00
O2 73,33
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Příloha č. 11 Společná rizika všech organizací 

 

 

Tabulka 53 Společná rizika všech organizací 

 

  

Rozdělení rizik Skupina rizik Skupina rizik Rizika

Sněhové kalamity AMO

Požáry RWE

Povodně Hills

Sesuvy půdy Allianz

Vichřice

Ochrana ŽP

Špatná dostupnost záchranných složek

Propad půdy

Chemické ohrožení

Požáry-domino efekt

Vloupání

Poškození dobrého jména firmy

Podobné logo horší kvalita

Negativní reklama/Cílené negativní hodnocení

Cenová válka

Nedostatečná úroveň certifikace

Zastaralá technologie

Sněhové kalamity

Vichřice

Přívalové deště

Propad zeminy

Únik zemních plynů

Výbuch

Zpožděná dodávka materiálu

Krach dodavatelů

Krach odběratelů

Neuhrazení faktur vydaných

Krach banky

Stavební omezení

Změny/ztráta hesel

Ztráta/zcizení/úprava/chybovost dat

Ztráta archivu

Poškození/ztráta SW

Poškození/ztráta HW

Chyby v informacích

Chyby z nepozornosti - kiks

Chyby způsobené výpadkem paměti - opomenutí

Špatně provedená akce - omyl

Vědomé porušení předpisů

Zcizení, poškození dat, majetku

Poškození SW a HW

Negativní reklama

Vysoká úrazovost

Nedostatečná informovanost

Užívání návykových látek a alkoholu

Prozrazení obchodního tajemství/Know-How

Nedostatečná odbornost

Nectění o bchodní etikety

Přespříliš reklamací služeb/výrobků

Uklouznutí/Zakopnutí

Dehydratace

Degradace papírovin

Koroze strojů a zařízení

Omrznutí/Přehřátí

Prašnost

Hluk

Vibrace

Bolesti zad/hlavy

Chronická onemocnění/Optická rizika/Astma/

Prasklé potrubí

Výpadek el. proudu

Morální/mechanické opotřebení stroje

Ztráta/zcizení stroje/zařízení

Poruchy na kamerovém systému

Poruchy čidel a snímačů/Samovolné otevření dveří

Rizika spojená se zaměstnanci Špatně provedená akce vyvolaná stresem

Poškození cizího  majetku

Nedodání zboží/služeb objednatelům

Neuhrazení faktur přijatých

Nedodržení smluv/Neoprávněná reklamace/Poškození firemního jména

Zvýšení cen

Výrobní postupy

Skladování

Likvidace odpadu

Společná rizika ve všech organizacích

Finanční rizika

Rizika spojená s životním prostředím

Vnitřní rizika

Předvídatelná rizika

Rizika spojená s IS/IT

Rizika spojená se zaměstnanci

Nepředvídatelná rizika

Rizika spojená s nevhodným pracovním prostředním

Ohrožení osob 0hrožení majetku Ohrožení dat

Rizika

Rizika ohrožující organizaci

Vnější rizika

Předvídatelná rizika

Přírodní rizika

Rizika spojená s umístěním

Rizika spojená s konkurenčním bojem

Nepředvídatelná rizika

Přírodní rizika

Rizika spojená s důlní činností

Finanční rizika

Rizika spojená s poruchami

Rizika ohrožující okolí organizace
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Příloha č. 12 Vývojový diagram metodického postupu 

 

Obrázek 41 Vývojový diagram metodického postupu 


