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Abstract 

The aim of this dissertation thesis, entitled: Risk Analysis with Proposals of Their 

Evaluation during Activities Associated with Mining, was to create a systematic procedure for 

analysing and assessing risk, focusing on work safety in selected activities associated with 

mining and preparation of documentation, according to which risk identification and 

assessment has been and will be performed. The aim of the thesis was to find and evaluate the 

risks in selected activities associated with mining – focusing on underground work involving 

the excavation of drifts and subway tunnels. 

Motivace 

Hlavním cílem disertační práce, s názvem: analýza rizik s návrhy na jejich 

vyhodnocení při činnosti prováděné hornickým způsobem, bylo vytvoření metodického 

postupu pro analýzu a hodnocení rizik se zaměřením na bezpečnost práce u vybrané činnosti 

prováděné hornickým způsobem, se zaměřením na podzemní práce spočívající v  ražení štol a 

tunelů metra a vypracování dokumentace, podle které bude vyhledávání a vyhodnocování 

nejdůležitějších rizik provedeno.  

První fáze disertační práce je zaměřená na legislativu dané problematiky, protože 

tématu bezpečnosti a ochrany zdraví se týkají stovky právních předpisů – zákonů, vyhlášek, 

nařízení vlády a směrnic EU. Bylo tedy cílem sestavení základního legislativního výčtu 

týkajícího se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a popsání zákonné povinnosti hodnocení 

rizik.  

Druhá fáze je zaměřená na jeden z hlavních cílů disertační práce a tedy vytvoření 

metodického postupu k analýze rizik u vybrané činnosti prováděné hornickým způsobem, kde 

jsou shrnuty základní principy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popsány základní 

metody analýzy a hodnocení rizik při práci a vytvořena konkrétní metodika, pomocí které 

budou moct být rizika na pracovištích hodnocena.  
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1. ÚVOD 

Každému hrozí riziko, a to bez výjimky, ať se jedná o fyzické osoby, právnické osoby 

či samotné státy. Nejenže riziko hrozí všem bez rozdílu, hrozí také v každém okamžiku a v 

blízké či vzdálené budoucnosti má potenciál ohrozit větším či menším způsobem, což v sobě 

skrývá nejistotu z budoucího děje.  

Příležitosti jsou obvykle doprovázeny riziky, proto je znalost práce s riziky jedním 

z klíčových předpokladů úspěchu. Abychom byli schopni rizika zvládat a řídit, tak je musíme, 

pro pochopení v souvislostech, identifikovat a analyzovat.  

Analýza rizik je komplexní popis potencionálních rizik, která plynou z existence 

nebezpečí. Poskytuje tedy informace požadované pro zhodnocení rizika, které umožňuje 

posoudit jejich závažnost a na tomto základě stanovení nápravných opatření.  

Analýza vyžaduje systematický postup při použití dostupných informací pro určité 

činnosti v určitém systému. Ovšem rozdílnost používaných technologií a činností, různá 

projekční a stavební řešení, rozdílná lokalizace objektů nebo zařízení v místě, rozdílné vlivy 

jiných objektů nebo zařízení v okolí, to vše a mnoho dalších proměnných faktorů vytvářejí 

specifické situace, na různých místech a v různých podmínkách, které jsou neopakovatelné. 

Každá analýza a hodnocení rizik musí tedy maximálně využít znalosti analyzované činnosti, 

objektu nebo zařízení, v neposlední ředě také legislativních požadavků s analýzou 

souvisejících, k objektivnímu zhodnocení všech významných aspektů, které přispívají 

k bezpečnosti dané činnosti, objektu nebo zařízení.  

2. LEGISLATIVNÍ ZABEZPEČENÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

2.1 Vybraná Česká legislativa v oblasti BOZP 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

 Zákon č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 372/ 2011 Sb., zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách)  

 Zákon č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií  

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
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 Vyhláška 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  

 Nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů  

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

 Nařízení vlády č. 201/ 2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úraz  

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí  

2.2 Vybraná evropská legislativa  

 89/391 EHS, již výše zmiňovaná, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Je nejdůležitějším evropským právním předpisem, který se 

týká hodnocení rizik.Tato směrnice byla převedena do vnitrostátních právních 

předpisů. Členské státy však mají právo zavést na ochranu svých pracovníků 

přísnější opatření  

 91/383 EHS, kterou se doplňují opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci pracovníkům se stálým nebo přechodným pracovním poměrem.  

2.3 Vybraná legislativa BOZP při ČPHZ 

 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve 

znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v 

podzemí, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým 

způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů 
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Činností prováděnou hornickým způsobem se, ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o 

hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě podle §3, rozumí:  

a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů 

prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených 

nerostů prováděné k tomu účelu, 

b) těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a 

zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou 

odstraňování nánosů při údržbě vodních toků, 

c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), 

d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, 

e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě 

přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, 

f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3, 

g) jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlním díle v podzemí, 

h) práce na zpřístupnění starých důlních děl2a) nebo trvale opuštěných důlních děl a 

práce na jejich udržování v bezpečném stavu, 

i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, 

jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových 

horniny.[11] 

Podzemními prácemi se, ve smyslu čtvrté části zákona § 37 61/1988 Sb., rozumí:  

(1) Za podzemní objekty se pro účely tohoto zákona považují podzemní prostory vytvořené 

ražením
 
včetně jejich přístupových částí, jedná-li se o 

a) tunely a štoly metra,  

b) ostatní tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m, 

c) kolektory včetně jejich hloubených částí a spojovacích šachet,  

d) jiné prostory o objemu větším než 1000 m
3
 zpřístupněné veřejnosti nebo využívané 

k podnikatelské činnosti,  

e) stavby pro účely ochrany obyvatelstva,  
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f) kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m
2
, pokud jejich délka přesahuje 

50 m,  

g) odvodňovací a vodovodní štoly o světlém průřezu větším než 2 m
2
, pokud jejich 

délka přesahuje 50 m,  

h) bývalá stará nebo opuštěná důlní díla následně zpřístupněná veřejnosti nebo 

využívaná k podnikatelské činnosti.[11] 

2.4 Zákonná povinnost hodnotit rizika 

Povinnost hodnotit rizika je jedním ze základních principů preventivního pojetí 

politiky BOZP, která je prosazována v zemích Evropské unie zejména prostřednictvím 

směrnice rady Evropské unie 89/391/EHS Rámcová směrnice o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti a další individuální na ni navazujících samostatné 

směrnice.   

Zákoník práce (zákon 262/2006 Sb. v platném znění) stanovuje bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci (část pátá), podle níž činnost zaměstnavatele musí vést k předcházení nebo 

omezování rizik, kterým jsou vystaveni zaměstnanci nebo osoby, které se s jeho vědomím 

zdržují na jeho pracovištích. V jednotlivých paragrafech zaměstnavateli ukládá povinnosti 

vyplývající z Rámcové směrnice a jejich individuálních směrnic.  

Podle ustanovení § 101- 102 Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vytvářet, 

vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci 

rizik, podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Dále je 

povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje vhodnou analýzou rizik a přijímat 

opatření k jejich odstranění. Rizika, která odstranit nelze, je zaměstnavatel povinen 

vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bylo co nejvíce 

minimalizováno.  

Tato ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. sledují, v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, zásady politiky Evropské unie, podle které zaměstnavatel musí být 

schopen identifikovat a hodnotit rizika při práci ohrožující bezpečnosti a zdraví, určit a 

provést potřebná ochranná opatření.  

Není dostačující jen dodržování bezpečnostních předpisů, ale je nutné, aby se 

zaměstnavatelé přesvědčili, zda pracovní činností není ohrožena bezpečnost, zdraví a životy. 

Je žádoucí, aby zaměstnavatelé na pracovištích aktivně vyhledávali a eliminovali vše, co 
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může způsobit úraz, poškození zdraví či úmrtí zaměstnanců včetně zaměstnanců jiných firem 

působících na pracovišti. 

3. PRACOVNÍ ÚRAZOVOST V ČESKÉ REPUBLICE 

S možností pracovního úrazu musí počítat zaměstnavatelé ve všech odvětvích. 

V podstatě neexistuje bezpečné pracoviště a neexistuje bezpečná práce. Pracovní úraz se 

může přihodit kdykoliv a kdekoliv, kupříkladu i za pracovním stolem v kanceláři nebo při 

stravování v areálu společnosti. V České republice mají zaměstnavatelé zákonnou povinnost 

ohlašovat pracovní úrazy, jejímž právním základem je ustanovení § 105 zákoníku práce 

(zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů), které obecně ukládá zaměstnavateli 

objasňovat příčiny a okolnosti úrazů za účasti zraněného, svědků, odborové organizace, 

zástupce zaměstnanců pro BOZP (z uvedeného vyplývá, že odborům nebo zástupci pro BOZP 

se případ pracovního úrazu oznamuje vždy, což je ostatně zopakováno i v prováděcím 

předpisu), vést knihu úrazů o všech úrazech, ve stanovených případech vyhotovit "Záznam o 

úrazu" a úrazy ohlašovat dotčeným orgánům stanoveným prováděcím předpisem. Tímto 

předpisem je v současné době nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, 

hlášení a zasílání záznamů o úrazu. Na začátku roku vešla v platnost novela, č. 170/2014 Sb. 

s účinností od 1. Ledna 2015, nařízení vlády č. 201/2010, jejímž cílem je zpřesnění statistik 

pracovních úrazů, jenž má vést k efektivnějšímu vyhledávání a odstraňování bezpečnostních 

rizik. [10] 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 

(Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989), zároveň navazuje na přímo použitelný 

předpis Evropské unie (Nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, kterým se 

provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008) a upravuje způsob a 

obsah evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, hlášení smrtelného pracovního úrazu, 

vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 

záznam o úrazu. [13] 

3.1 Statistika pracovních úrazů v letech 2009 – 2014 

Podle Státního úřadu inspekce práce v České republice dlouhodobě pracovních úrazů 

ubývá. Například oproti roku 1998, kdy bylo zaznamenáno 85 469 pracovních úrazů, bylo 

v roce 2014 hlášeno 40 358 pracovních úrazů, což je o polovinu méně. Podle statistiky 

pracovních úrazů (viz tabulka č.1) v rozmezí let 2009 – 2014 také vidíme velmi patrný 

úbytek, kdy v roce 2014 je o téměř 10 000 pracovních úrazů méně než v roce 2009. Což je 
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velmi pozitivní na těchto ne příliš pozitivních statistikách. Na úbytku pracovních úrazů se 

projevuje jistým podílem nahrazení manuální práce za práci moderně strojově řízenou, tak se 

zde projevuje pozitivní vliv managementu řízení rizik. [16] 

Tabulka č.1: Statistika pracovních úrazů v rozmezí let 2009 – 2014 [16] 

Rok Počet pracovní úrazů Počet smrtelných úrazů 

2009 50 173 103 

2010 51 678 121 

2011 47 111 125 

2012 44 108 113 

2013 39 412 110 

2014 40 358 116 

4. PROCES MANAGEMENTU ŘÍZENÍ RIZIK 

Abychom mohli rizika řídit, tak je musíme identifikovat, analyzovat, ocenit a pochopit 

v souvislostech. Kvalitní řešení jakéhokoliv problému v jakékoliv oblasti je vždy postaveno 

na kvalitní analýze rizik, která je základním vstupem pro řízení rizik. Analýza rizik je tedy 

chápana jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu na 

aktiva, tedy stanovení rizika jejich závažnosti.  

4.1 Obecný postup analýzy a hodnocení rizik 

Analýza rizik zpravidla zahrnuje dvě fáze. První fází analýzy rizik je identifikace rizik, 

která zahrnuje:  

 Identifikaci aktiv – vymezení posuzovaného objektu a popis aktiv, které vlastní. 

 Stanovení hodnoty aktiv – určení hodnoty aktiv a jejich význam, ohodnocení 

možného dopadu jejich ztráty, změny nebo poškození pro existenci 

analyzovaného subjektu. 

 Identifikaci nebezpečí a slabin (zranitelnosti) – určené druhu událostí a akcí, které 

mohou ovlivnit negativně hodnotu aktiv, určení slabých míst, které mohou 

umožnit působení hrozeb. 

 Stanovení závažnosti nebezpečí a míry zranitelnosti – určení pravděpodobnosti 

výskytu nebezpečí a míry zranitelnosti subjektu vůči dané hrozbě. 

Po identifikaci rizik následuje druhá fáze analýzy rizik - vyhodnocení 

identifikovaných rizik, kde dále:  

 Posuzujeme dopady naplnění nebezpečí na konkrétní aktiva a na činnost 

organizace. 
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 Stanovujeme úroveň rizika. 

 Rozhodujeme, zda jsou rizika vzhledem ke svým úrovním akceptovatelná, či 

nikoliv.  

Výsledky hodnocení rizik pomohou určit odpovídající kroky vedení organizace i 

priority pro zvládání rizik a pro realizaci opatření určených k zamezení jejich výskytu. Je 

možné, že proces hodnocení rizik a stanovení opatření bude třeba opakovat několikrát, aby 

byly pokryty různé části subjektu nebo jednotlivé činnosti. V každém případě je nutné si již 

na počátku stanovit úroveň, na jakou chceme analyzována rizika eliminovat. Snaha o 

odstranění všech rizik by samostatně vedla k neúměrným nákladům při realizaci příslušných 

opatření a zákonitě by se podepsala i na funkčnosti daného subjektu. Na základě toho pak 

vybíráme konkrétní přístup a metodu analyzování rizik. [2] 

4.2 Metodický postup analýzy a hodnocení rizik 

Hodnocení rizik je po analýze rizik dalším nezbytným krokem pro zvládání 

jakýchkoliv rizik ve společnosti, zvláště pak těch, která ohrožují zdraví lidí a životní 

prostředí. Účelem provádění hodnocení rizik na pracovišti je vytvořit podklady, které umožní 

zaměstnavateli stanovit opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví jeho zaměstnanců a 

které mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je, anebo minimalizovat působení 

neodstranitelných rizik.  

Smyslem celého postupu je získání přehledu o rizicích v celém pracovním subjektu 

(podniku) a to tím, že provedeme hodnocení rizik postupně na jednotlivých pracovištích, 

pracovních místech a prostorech (uvnitř budovy a v areálu podniku). Dosažené hodnoty pak 

charakterizují rozložení rizik v celém pracovním systému (podniku) a umožňují vytipovat 

nejzávažnější rizika, na která by se měl zaměstnavatel soustředit v prvé řadě. [3,6] 

4.2.1 Sestavení pracovního týmu 

Sestavit pracovní tým s podporou vedení organizace a s cílem vyhledat, posoudit a 

zhodnotit rizika ve společnosti. Osoby, které mají provést vyhledávání a vyhodnocení rizik při 

práci, musí zaměstnavatel nejprve seznámit s výrobním cyklem a jeho hlavními fázemi. Též je 

nezbytné seznámení s pracovními postupy zaměstnanců.  

Vyhledávat rizika a upozorňovat na ně může ve firmě kdokoliv. U hodnocení rizika se 

však již musí postupovat podle zákona č. 309/2006 Sb., který stanoví v §9 kdo a za jakých 

podmínek může zajišťovat úkoly v prevenci rizik, tedy opatření vyplývající z právních a 
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ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet 

rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat jejich působení, kam vyhledávání a 

vyhodnocování rizik při práci jednoznačně patří.  

 Ve společnosti s nejvýše 25 zaměstnanci může provést, vyhledávání a 

vyhodnocení rizik při práci, zaměstnavatel v případě, když má potřebné 

znalosti k plnění úkolů v prevenci rizik.  

 Ve společnosti s 26 - 500 zaměstnanci může zajišťovat úkoly v prevenci rizik 

zaměstnavatel, je-li k tomu odborně způsobilý nebo jedna či více odborně 

způsobilý osob.  

 Ve společnosti s více než 500 zaměstnanci zajišťuje úkoly v prevenci rizik 

vždy jedna či více odborně způsobilých osob k prevenci rizik. [3] 

Zákonné požadavky na odbornou způsobilost 

Z podmínek zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, pro 

zpracovatele vyplývá povinnost být odborně způsobilý k zajišťování úkolů v prevenci rizik 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a 

následným vydáním osvědčení. Pro uchazeče o získání osvědčení platí také požadavek na 

minimální vzdělání a odbornou praxi - minimálním vzděláním se rozumí středoškolské 

vzdělání ukončené maturitní zkouškou a odbornou praxí se rozumí praxe v délce 3 let. Délka 

odborné praxe je snížena na 2 roky pro uchazeče s vyšším odborným vzděláním a na 1 rok pro 

absolventy vysokých škol v bakalářském či magisterském programu v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Odbornou praxí se rozumí doba činnosti vykonávaná v oboru, ve 

kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti BOZP.  

Jak je již výše uvedeno, tak zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají maximálně 25 osob, 

mohou úkoly v prevenci rizik zajišťovat sami, mají-li k tomu potřebné znalosti. Takovýto 

zaměstnavatelé tedy mohou prevenci rizik provádět dle svého uvážení na základě dokladu o 

potřebných znalostech. Dokladem o potřebných znalostech může být např. záznam o školení 

vedoucích zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [11] 

4.2.2 Kategorizace / klasifikace pracovních činností organizace 

Zpracování seznamu pracovních činností prováděných v organizaci včetně jejich 

charakteristik. Pracovní systém zahrnuje všechna zařízení, prostory, technologie, prostředí, 

zaměstnance a jiné osoby vyskytující se na pracovištích a všechny další vlivy, které je možno 

předpokládat.  
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Při kategorizaci / klasifikaci pracovních činností, musíme rozlišit, v jakém vztahu jsou 

hodnocené činnosti vůči hodnotiteli: 

 činnosti vykonávané vlastními zaměstnanci, 

 činnosti vykonávané dodavatelskou firmou pro hodnotitele, 

 činnosti vykonávané jinou společností (dodavatelskou firmou) pracující ve 

stejném pracovním prostoru. 

Tyto skutečnosti jsou důležité pro způsob, rozsah a formu seznamování zaměstnanců 

s riziky na pracovišti. [6] 

4.2.3 Identifikace nebezpečí a ohrožení 

Identifikace nebezpečí znamená, že se v určitém vybraném systému identifikují ty 

vlastnosti, které mohou být potenciální příčinou vzniku negativního jevu, eventuálně škody. 

Jedná se tedy o identifikování všech zdrojů nebezpečí vztahujících se k prováděným 

činnostem a zvážením, kdo může být poškozen nebo co může být poškozeno a jak. Ke 

každému pracovnímu místu, případně činnosti, přiřadíme nebezpečí nebo nebezpečnou 

situaci, která může nastat. Vychází se přitom, například ze zkušenosti hodnotitelů, 

zaměstnanců, z výsledků šetření pracovních úrazů, nehod, případně z evidence drobných 

poranění a skoronehod.  

Ne všechna nebezpečí nebo nebezpečné vlastnosti vyvolávají ohrožení. Ohrožení je 

chápáno, jako možnost aktivování nebezpečí. Při identifikaci ohrožení se tedy posuzuje, zda 

nebezpečná vlastnost může vyvolat ohrožení a stanovuje se, jak může nebezpečí způsobit 

škodu. Ohrožení závisí na parametrech posuzovaného systému a stupni ochrany, jelikož při 

kombinaci více zdrojů nebezpečí může být ohrožení jiné než při působení jednoho zdroje 

nebezpečí. [3,6]  

Pro identifikování nebezpečí na pracovišti je užitečné kategorizovat nebezpečí do 

několika skupin, například:  

 mechanická 

 elektrická 

 radiační 

 chemická 

 oheň a exploze 
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4.2.4 Stanovení a ocenění rizik 

Stanovením rizika rozumíme odhad rizika spojeného s každým identifikovaným 

nebezpečím s uvedením stávajících nebo plánovaných bezpečnostních opatření. Při oceňování 

rizik posuzujeme závažnost možného poškození a také pravděpodobnost, se kterou může dojít 

k poškození. 

Při stanovení a ocenění rizika bereme v úvahu: 

 počet ohrožených osob, 

 pracovní podmínky (standardní nebo zhoršené), 

 druh činnosti (činnost plánované nebo neplánovaná) 

 četnost výkonu činnosti (denně, týdně, měsíčně…), 

 stav a stáří technologie, zařízení, objektu, 

 úroveň kvalifikace zaměstnanců, 

 zkušenosti a individuální schopnosti zaměstnanců. 

Vycházíme-li z definice rizika, pak riziko vyjadřuje pravděpodobnost vzniku a 

zároveň závažnost následků případné nežádoucí události tzn. že riziko (R) je funkcí dvou 

základních parametrů: pravděpodobnosti ohrožení (P) a možného následku ohrožení (N). [3,6] 

4.2.5 Rozhodnutí o přijatelnosti rizika – hodnocení rizika 

Podstata hodnocení rizik spočívá v rozhodnutí, zda riziko můžeme přijmout, a pokud 

ne, jaká opatření musíme realizovat k odstranění rizik nebo alespoň k jejich omezení na 

přijatelnou míru. K rozhodnutí o přijatelnosti docházíme po provedení hodnocení rizik, které 

byly stanoveny v předchozím kroku. 

Hodnocení může být provedeno různými formami, které závisí na získaných 

informacích, možnostech posuzovatelů a účelu hodnocení. 

 Kvalitativní hodnocení – používá se slovní vyjádření k popisu různých stupňů 

pravděpodobnosti a důsledku. Využívá se, zejména k získání všeobecného přehledu o rizicích, 

jedná-li se o jednoduchý provoz, nebo když chybějí číselné údaje, které jsou nutné k použití 

kvantitativního hodnocení. 

  Kvantitativní hodnocení – je založeno na matematickém výpočtu. Používá 

číselné údaje pravděpodobnosti a důsledky nežádoucího stavu. Využívá se při přesném a 

důsledném hodnocení rizika.  
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 Kombinované metody – postup, kdy kvalitativně popsané stupnice mají 

přiděleny číselné hodnoty, jejichž kombinací se určí stupeň ohrožení a výsledná hodnota 

rizika. Používá se zejména k hodnocení rizika na pracovišti, které je určeno jako východisko 

pro bezpečnostní opatření v provozu, nejčastěji se jedná o bodovou metodu. [8] 

4.2.6 Příprava plánu nápravných opatření k odstranění nebo snížení rizika 

Po provedení kategorizace rizik a na základě jejich výsledků je nutné vyhotovit plán 

nápravných opatření, který bude obsahovat posloupnost jednotlivých kroků při realizaci 

nápravných opatření od rizik nejzávažnějších po rizika zanedbatelná. 

Při tvorbě plánu nápravných opatření se zohledňuje:  

 zda je možné vyloučit nebezpečí přímo u zdroje nebezpečí, 

 zda je možné použít nové a modernější postupy pro zlepšení bezpečnosti práce, 

 zda je možné využít kombinace technických a organizačních opatření,  

 zda není nutné provézt přehodnocení používaných OOPP, 

 zda jsou používány kolektivní ochranné prostředky apod. 

Účinná prevence před poškozením zdraví vychází ze znalostí podstaty (charakteru) 

rizik a jejich závažnosti. Nutnou podmínkou účinné prevence je splnění všech požadavků 

stanovených právními předpisy a technickými normami. Stanovení opatření k prevenci rizik 

je výsledkem všech předchozích kroků. Cílem opatření je odstranit rizika u zdroje jejich 

původu nebo omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců 

bylo minimalizováno. [6] 

4.2.7 Posouzení, zda plán nápravných opatření je odpovídající 

Posuzování plánu nápravných opatření odpovídá na otázky, zda bude realizovaný plán 

vést k eliminaci rizika, zda nevzniknou realizací nová rizika, zda bylo vybráno nejúčinnější 

řešení i z pohledu ekonomického a zda budou navržená opatření dodržována nebo ignorována 

v důsledku tlaku na pracovní výkon zaměstnanců.    

Po posouzení a schválení optimálního plánu nápravných opatření s časovým 

harmonogramem realizace, je nutné provádět pravidelnou kontrolu dodržování realizovaných 

opatření. Opětovné zhodnocení rizik s ohledem na přijatá nápravná opatření a ověření, zda je 

riziko přijatelné. To znamená, zda riziko bylo sníženo na nejnižší rozumně dosažitelnou mez. 
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Hodnocení rizik by se mělo provádět v pravidelných intervalech nebo intervalech 

stanovených pro jednotlivá pracoviště zaměstnavatelem podle prováděných rizikových prací a 

dalších skutečností, které rizikovost a četnost prevence ovlivňují. [6] 

5. NAVRŽENÉ METODY HODNOCENÍ RIZIKA 

Jednou z hlavních náplní této disertační práce je navrhnout metody pro hodnocení 

rizik a následně pomocí těchto metod rizika u vybrané činnosti prováděné hornickým 

způsobem vyhodnotit. Vybranou činností je činnost zaměřená na podzemní práce spočívající 

v ražení štol a tunelů metra. Rizika, která byla hodnocena různými metodami pro posouzení 

vhodnosti jednotlivých metod, byla získána a konzultována na pracovišti prodloužené trasy 

metra A v Praze.  

Pro hodnocení rizik byly navrženy tyto metody: 

 bodovou kvatitativní metodou, která byla zpracovávana v microsoft office 

excel,  

  hodnocení v softwarovém programu MYCON určenému pro řízení rizik. 

5.1 Bodová kvantitativní metoda  

Bodová metoda spočívá v bodování rizik odhadem a to podle toho, zda může riziko 

nastat. Hodnocení proběhlo podle stupnice pravděpodobnosti a možných následků ohrožení a 

to vzestupně. Hodnocená činnost – podzemní stavby je podle objektů a činností vykonávané 

práce rozdělena do 21 částí, kterým jsou přiřazena nebezpečí nebo nebezpečné situace, které 

můžou nastat a zdroje těchto nebezpečných situací.  

Při hodnocení byla posuzována závažnost možných následků a pravděpodobnost, 

s jakou mohou nastat. A to tak, že se pro každou identifikovanou nebezpečnou situaci stanovil 

nejzávažnější reálně možný následek, pomocí pěti stupňů udávajících závažnost možného 

ohrožení. Při ocenění pravděpodobnosti se pozuzovalo, zda a v jaké míře může k ohrožení 

dojít, opět pomocí pěti stupňů udávajících pravděpodobnost možného ohrožení. Pro potřeby 

vyhodnocení závažnosti rizika jsou hodnoty bodů pravděpodobnosti a možných následků 

ohrožení, následující: 

Pravděpodobnost ohrožení – P: 

1. Nepravděpodobná 

2. Náhodilá 

3. Pravděpodobná 
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4. Velmi pravděpodobná 

5. Trvalá 

Možné následky ohrožení – N: 

1. Poranění bez pracovní neschopnosti 

2. Absenční úraz (s pracovní neschopností) 

3. Závažnější pracovní úraz vyžadující hospitalizaci 

4. Závažný pracovní úraz s trvalými následky 

5. Smrtelný úraz 

Bodové ohodnocení pravděpodobnosti ohrožení odpovídá pravděpodobnosti, s jakou 

nebezpečí nastane, pokud se neprovedou bezpečností opatření.  Celkové hodnocení rizika – H 

bylo určeno podle velikosti míry rizika dle následující tabulky č. 3. Výsledná míra rizika 

poškození zdraví, které představuje nebezpečná situace, je určena součinem pravděpodobnosti 

a možných následků ohrožení.  

Tabulka č.2: Hodnoty míry rizika [18] 

 

 

 

 

Podstata tohoto hodnocení rizik spočívá v rozhodnutí, zda riziko můžeme příjmout 

nebo ne. Pokud nemůžeme riziko přijmout, tak rozhodujeme, jaká opatření musíme realizovat 

k odstranění rizik nebo k jejich omezení na přijatelnou míru. Tento postup umožňuje získat 

přehled o závažnosti jednotlivých identifikovaných rizik, což je důležité zejména pro určení 

priorit při přijímání bezpečnostních opatření v organizaci. Výsledná ukázková hodnotící 

tabulka, podle výše popsaného postupu viz tabulka č.3.  

R - míra rizika = P x N   H - hodnocení   opatření 

1 - 5 akceptovatelná 1 velmi nízká - 

6 - 10 přijatelná 2 nízká nápravné opatření 

11 - 15 nežádoucí 3 střední nápravné opatření 

16 - 20 velmi nežádoucí 4 vysoká bezpečnostní opatření 

21 - 25 nepřijatelná 5 velmi vysoká zastavení činnosti 



 

14 

 

Tabulka č.3: Výsledná hodnotící tabulka vybrané činnost prováděné hornickým 

způsobem – podzemní stavby [18]
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5.2 Softwarová metoda hodnocení rizik - SOFTWARE MYCON  

V dnešní době velkého rozvoje informačních technologií je k dispozici velké množství 

(několik set až tisíc) softwarových produktů, jejichž výsledkem je hodnocení rizik. 

Softwarové produkty jsou založeny na fyzikálních modelech, které jsou jednodušších či 

složitějších, což znamená lepší či horší správnost a spolehlivost výsledků. [1] Pro hodnocení 

rizik pomocí softwarové metody v této disertační práci, byl zvolen program pro řízení rizik 

MYCON. 

MYCON je intuitivní software pro řízení rizik a řízení projektů respektive 

projektových rizik 

Software MYCON umožňuje:  

 vkládat a vyhodnocovat data získaná v průběhu posuzování rizik, 

 spravovat data z vícero částí oblasti rizik a jejich přehledné zobrazení, 

 stanovovat hodnoty relativně nebo absolutně,  

 průběžně zobrazovat výsledky analýzy rizik s barevným odlišením dle jejich 

významnosti, 

 řadit a zobrazovat výsledky v různých pohledech,  

 vytvořit přehledný seznam rizik, 

 sledovat vývoj rizika v čase,  

 řízení rizik v kontextu jejich vlivu na plnění strategických a operativních cílů,  

 zobrazovat a řídit příčiny vzniku rizik,  

 vytvářet a spravovat nápravná opatření včetně možnosti přiřadit zodpovědné 

osoby,  

 sledovat účinnost nápravných opatření,  

 zobrazit, tisknout, ukládat a exportovat přednastavené sestavy pro možnost 

dalšího zpracování dat,  

 systematicky vést zodpovědné pracovníky,  

 vychovat efektivního risk manažera ve společnosti/úřadu,  

 uspořit čas,  

 generovat zprávy, sestavy pro následné rozhodnutí managementu,  

 jednoduše a intuitivně ovládat řízení rizik.  
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5.2.1 Typy analýzy rizik Softwaru Mycon 

Při práci se softwarem MYCON je možnost rozhodnout se pro realizaci kvalitativní 

nebo kvantitativní analýzy rizik.  

Kvalitativní analýza 

Pro kvalitativní analýzu jsou automaticky v systému přednastaveny hodnoty: 

 hodnota dopadu rizika,  

 hodnota pravděpodobnosti výskytu,  

 významnost rizika.  

Tabulka č.4: Hodnoty dopadu rizika [17] 

 

Tabulka č.5: Hodnoty pravděpodobnosti výskytu [17] 

 

Tabulka č.5: Hodnoty významnosti rizika [17] 

 

Pro zvýšení přehlednosti a okamžité informovanosti o tom, které aktivum/cíl/projekt je 

ohroženo a jak významně, se u těchto aktiv/cílů/projektů automaticky, po jejich vytvoření a 

ohodnocení, zobrazí barevný a slovní popis označující aktivum/cíl/projekt za běžně, závažně 

nebo kriticky ohrožené jak je patrno z tabulky č.5:  

 zelené označení – pro dané aktivum/cíl/projekt neznáme žádné závažné nebo 

kritické riziko,  
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 žluté označení – pro dané aktivum/cíl/projekt existuje alespoň 1 závažné 

riziko,  

 červené označení – pro dané aktivum/cíl/projekt existuje alespoň 1 kritické 

riziko.  

5.2.2 Výsledné sestavy softwaru MYCON 

Sestavy umožňují zobrazení společnosti spolu s identifikačními údaji a seznamem 

jejich aktiv/cílů/projektů, termínů a vlastníků včetně barevného rozlišení aktiv/cílů/projektů 

v závislosti na existenci či neexistenci běžných, závažných či kritických rizik, které mohou 

mít vliv na jejich výsledek.  

Výsledné sestavy:  

 Katalog rizik – přehled všech založených rizik ve společnosti seřazených dle 

částí včetně barevného rozlišení na běžná, závažná a kritická.  

Výsledný katalog rizik aplikovaný na podzemní stavby - činnost prováděnou 

hornickým způsobem viz tabulka č. 6. 

 Mapa rizik -  grafické zobrazení všech založených rizik, u kvantitativní 

analýzy, ve společnosti dle významnosti rizika včetně barevného rozlišení na 

běžná, závažná a kritická.  

Ukázková výsledná mapa hodnoceného aktiva viz str. 19.  

 Karta rizika – je vytvářená pro každé kritické riziko a slouží ke sledování 

vývoje rizika v čase a sledování kroků k jeho eliminaci. [17] 
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Tabulka 6: Souhrná karta rizik ze softwaru MYCON 

Část Aktivum Označení Název Dopad Pravděpodobnost Významnost 

Podzemní 

stavby 

Objekty, 

pracoviště a 

zařízení 

F2Z1A1R1 Vstup neoprávněné osoby  Velmi 

významný 

Běžně možná Kritické 

F2Z1A1R2 Znemožnění odchodu osob při 

nebezpečí 

Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A1R3 Pohřešování osoby Velmi 

významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A1R4 Závadné pracoviště Významný Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A1R5 Nedýchatelné ovzduší Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A1R6 Nedosažitelnost sebezáchranného 

přístroje 

Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A1R7 Nesprávné použití sebezáchranného 

přístroje 

Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A1R8 Narušení struktury žebříků  Velmi 

významný 

Výjimečně možná Závažné 

F2Z1A1R9 Požití poškozeného žebříků Kritický Běžně možná Kritické 

F2Z1A1R10 Žebřík vyrobený na stavbě Drobný Výjimečně možná Závažné 

Vedení důlních a 

podzemních děl 

F2Z1A2R1 Pád horniny Významný Běžně možná Kritické 

F2Z1A2R2 Poranění při plenění výztuže Velmi 

významný 

Běžně možná Kritické 

Větrání F2Z1A3R1 Nedýchatelné ovzduší Kritický Výjimečně možná Kritické 

F2Z1A3R2 Přerušení separatního větrání Velmi 

významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A3R3 Recirkulace větrů při separátním 

větrání 

Velmi 

významný 

Běžně možná Kritické 

Díla větší než 16 

m2 

F2Z1A4R1 Pád a zřícení kusů horniny Drobný Hraničící s jistotou Kritické 

F2Z1A4R2 Vyjetí, zřícení výrubu čelby Velmi 

významný 

Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A4R3 Zvýšená prašnost Významný Pravděpodobná Kritické 

F2Z1A4R4 Prasknutí hydraulické/pneumatické 

hadice 

Velmi 

významný 

Běžně možná Kritické 
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Obrázek č.1: Mapa rizika pro aktivum: práce s otevřeným ohněm 

 

 

ZÁVĚR 

Záměrem mé disertační práce byl popis metodiky analýzy a hodnocení rizik a na jeho 

základě vypracování konkrétní metodiky pro analyzování a hodnocení rizik u vybrané 

činnosti prováděné hornickým způsobem. Za vybranou činnost, z výčtu všech činností 

prováděných hornickým způsobem podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů (podle §3) byla zvolena 

činnost zaměřená na podzemní práce spočívající v  ražení štol a tunelů metra. Jak jsem uvedla 

v úvodní části, v práci jsem řešila jak samotnou metodiku, tak legislativní část, která definuje 
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a upravuje samotnou činnost prováděnou hornickým způsobem a tak stanovuje zákonnou 

povinnost hodnocení rizik na pracovištích.  

Samotná práce byla rozčleněna do dvou fází, podle navržených cílů práce. V první fázi 

byla disertační práce zaměřená především na popis legislativní činnosti řešené problematiky, 

který je popsán v kapitole č. 3. S první fází dále úzce souvisí kapitola č. 2 terminologie řešené 

problematiky a č. 4 pracovní úrazovost v České republice. V druhé fázi se disertační práce 

zaměřovala na vytvoření metodického postupu analýzy rizik a provedení hodnocení rizik u 

vybrané činnosti prováděné hornickým způsobem. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v kapitole č. 

5 proces managementu řízení rizik a v kapitole č. 6 zaměřené na konkrétní provedení 

hodnocení rizik. Lze tedy konstatovat, že jsem splnila všechny stanovené cíle této disertační 

práce  

Smyslem celého postupu analýzy a hodnocení rizik bylo získat přehled o rizicích v 

celém pracovním systému, zaměřeného na vybranou činnost prováděnou hornickým 

způsobem a to tím, že se provede hodnocení rizik postupně na jednotlivých pracovištích, 

pracovních místech a prostorech. Tyto činnosti jsem řešila vzhledem k rozsáhlé problematice 

ČPHZ pouze v oblasti ražení tunelů a štol metra. Tento postup a výstupy z disertační práce lze 

použít v kterémkoliv odvětví ČPHZ. Dosažené hodnoty charakterizují rozložení rizik v celém 

pracovním systému a umožňují vytipovat nejzávažnější rizika, na která by se měl 

zaměstnavatel soustředit v první řadě. Povinnost hodnotit rizika je jedním ze základních 

principů preventivního pojetí politiky BOZP, která je prosazována v zemích Evropské unie 

zejména prostřednictvím rámcové směrnice rady Evropské unie 89/391/EHS o minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. 

Podle ustanovení zákoníku práce, tj. zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, který zahrnuje zásady předpisů Evropské unie, mají zaměstnavatelé na každém 

pracovišti obecnou povinnost zaručit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků ve všech 

otázkách týkající se práce. Vyhodnocování rizik umožňuje zaměstnavatelům přijímat 

opatření, která jsou zapotřebí pro ochranu bezpečnosti a zdraví jejich pracovníků na pracovišti 

a bezpečnosti provozu.  

I když smyslem hodnocení rizik je pracovním rizikům předcházet - což musí být cílem 

za všech okolností - v praxi jej nebude vždy možné dosáhnout. Tam, kde není odstranění rizik 

možné, je třeba je snížit, vyhodnotit a mít pod kontrolou zbytkové riziko. Na základě tohoto 

vyhodnocení je organizace povinná přijmout všechny kroky k postupné a co nejrychlejší 

eliminaci neodstranitelných rizik.  
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