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1  ÚVOD. 

1.1 O AUTORECH A UČEBNÍM TEXTU 

 Doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. 

Od roku 1997 pracuje na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě stavební, Ústavu 

stavebního zkušebnictví. Oborem jeho specializací je zejména risk management, 

systémy řízení a kontrola a řízení kvality. Disertační práce na téma „Management rizik 

ve výstavbě z hlediska zhotovitele“ (2002), habilitační práce na téma „Možnosti 

predikce, identifikace, analýzy, hodnocení a řízení rizik ve stavební praxi“ (2010). 

Autor kapitol 1, 4, 5, 9, 10 

 

 Ing. Otakar Jiří Mika, Csc. 

V letech 1997-2006 pracoval v soukromých firmách, které byly zaměřeny na 

průmyslovou chemickou bezpečnost. Od roku 2006 pracuje na Vysokém učení 

technickém v Brně, Fakultě chemické, Ústavu chemie a technologie ochrany životního 

prostředí. Oborem jeho specializace jsou oblasti zahrnující chemii nebezpečných látek, 

průmyslovou chemickou bezpečnost včetně prevence závažných havárií a ochrana 

obyvatelstva. Celková délka pedagogické praxe na vysokých školách: 17 let. Bližší 

informace (ve struktuře: výuka, publikace, projekty) jsou dostupné na webu fakulty: 

http://www.vutbr.cz/lide/27584 

Autor kapitol 6, 7 a 8. 

 

 Ing. Petr Misák 

V roce 2006 vystudoval obor Matematické inženýrství na Fakultě strojního inženýrství. 

V letech 2006-2009 studoval doktorský studijní program Fyzikální a stavebně 

materiálové inženýrství s prezenční formou studia. Disertační práce na téma „Možnosti 

řízení a minimalizace rizik technologie výroby stavebních materiálů pomocí fuzzy 

logiky a dalších nástrojů risk managementu“. Od 2009 je zaměstnancem Ústavu 

stavebního zkušebnictví Fakulty stavební VUT v Brně. Oborem jeho specializací je 

zejména kontrola a řízení kvality, statistické metody a zkoušení způsobilosti. Autor 

kapitol 2 a 3. 

1.2 CÍL STUDIA PŘEDMĚTU 

Cílem předmětu je vychovávat absolventy, kteří na základě rozvoje inženýrských přístupů 

budou připraveni navrhovat taková opatření u nových či stávajících stavebních objektů, aby tyto 

objekty spolehlivě plnily svoje funkce v průběhu svého celého životního cyklu; u existujících 

objektů zjišťovat a analyzovat rizika vzniku negativního jevu a navrhovat opatření pro jejich 

minimalizaci. 

1.3 VYMEZENÍ VŠEOBECNÝCH A ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ 

V rámci studia studenti získají nebo aplikují již získané odborné znalosti a dovednosti z oblastí: 

 metodologie zjišťování rizik technických objektů a technologických procesů, 

 kategorizace poruch, jejich důsledků a kategorizace kolektivních dopadů, 

 metod používaných při studiích rizik a jejich důsledků, 

 metod modelování inženýrských úloh, 

 řízení rizika technických objektů a technologických procesů,  

 legislativy v oblasti rizik spojených s kvalitou, technologiemi, ochranou životního 

prostředí, bezpečností a odpovědností za produkt. 

  zjišťování zdrojů rizik a odhalování rizikových faktorů u stavebních objektů,  
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  posuzování rizik od jednotlivých rizikových faktorů u stavebních objektů,  

  analýzy možných důsledků negativního jevu u stavebních objektů, 

  návrhů opatření na omezování zdrojů rizik a na vytváření takových podmínek, aby zdroje 

rizik u stavebních objektů nebyly aktivovány a snižovala se pravděpodobnost vzniku 

ohrožení,  

 vypracovávání strategií a postupů, jak řešit vzniklé krizové situace v případech, kdy 

negativní jev nastane.  

1.4 PRŮBĚH VÝUKY PŘEDMĚTU A JEHO UKONČENÍ 

Harmonogram předmětu je rozdělen do třinácti přednášek a cvičení, které na sebe navazují. Pro 

řádné ukončení předmětu je zpracován harmonogram, podle něhož jsou vysvětleny dílčí části 

případové studie, jejíž zadání je popsáno v následující kapitole. Vzhledem k tomu, že přednášky a 

cvičení na sebe navazují, a že se jedná především o aplikace nabytých znalostí na zvolenou 

problematiku, je zvládnutí předchozího učiva nevyhnutelné. 

Jak je napsáno v kapitole 1.1 … “kteří na základě rozvoje inženýrských přístupů budou 

připraveni navrhovat taková opatření“ … z této věty jednoznačně vyplývá důraz na 

samostatnost a kreativitu inženýrského myšlení, zvládnutí aplikace metod určených pro 

podporu rozhodování se na základě faktů a zejména samostatnou tvůrčí práci, která však musí být 

podložena dostatečnými znalostmi o objektu či procesu, který je předmětem případové studie. 

Jedná se zejména o znalosti: 

 o fungování objektu/procesu/systému, případně jeho výstupech, 

 technické, materiálové a technologické znalosti, 

 právní a jiné požadavky, zejména v oblastech odpovědnosti za produkt, environmentu a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Zápočet bude udělen ve třináctém týdnu výuky za 

zpracovanou případovou studii a její prezentaci. Zkouška bude provedena jako kritický rozbor 

případové studie s doplňujícími otázkami a úspěšně složeným testem. 

1.5 PŘÍPADOVÁ STUDIE 

Případová studie s názvem „Management rizik stavebních konstrukcí“ má za cíl aplikaci a 

procvičení znalostí a dovedností získaných za celou dobu studia.  

Na základě tématu bakalářské práce nebo vašich zkušeností a znalostí si zvolte výrobní nebo 

technologický proces, který je podle Vás klíčový, a/nebo neobvyklý, zajímavý a, u kterého jste 

schopni určit kvalitativní, environmentální a bezpečnostní rizika! V souladu s členěním šablony 

případové studie, která je dostupná na stránkách předmětu, zpracujte: 

 zdroje nutné k realizaci, 

 popište zvolený technologický proces, 

 proveďte zhodnocení kvalitativních, environmentálních a bezpečnostních rizik a 

nebezpečí 

 určete kritické kvalitativní, environmentální a bezpečnostní rizika a nebezpečí, 

 navrhněte plán managementu rizik obsahující prvky řízení kvality, environmentu a 

bezpečnosti, 

 práci odevzdejte v tištěné podobě – zpráva bude formátu A4, analýza FMEA min. 

formát A3 (musí být čitelná!) 

Práce musí být odevzdána v desátém týdnu výuky. Po uplynutí termínu není již uznána. 

1.6 PREREKVIZITY K PŘEDMĚTU 

Pro zvládnutí předmětu je vhodné si osvěžit některé pojmy: 

 Základní matematické pojmy rizikového inženýrství. 
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 Jednoduché nástroje řízení kvality. 

 Systémové pojetí rizikového inženýrství. 

 Systém managementu kvality. 

 Environmentální management. 

 Management BOZP a PO. 

 Systémová metodologie. 

 Matematické modely rozhodování. 

 Právní znalosti. 
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2  MODELOVÁNÍ VLASTNOSTÍ NOSNÝCH STAVEBNÍCH 

KONSTRUKCÍ 

2.1 NÁHODNOST VSTUPNÍCH PARAMETRŮ PŘI NÁVRHU STAVEBNÍHO 

OBJEKTU 

Skutečné chování nejen stavební konstrukce se liší od vypočteného modelu z mnoha důvodů: 

náhodnost v zatížení, proměnlivost materiálových a geometrických charakteristik konstrukce a 

celá řada dalších nejistot spojených s nedokonalostí analytického modelu. Při návrhu stavebních 

konstrukcí často srovnáváme dvě stochastické hodnoty: účinek zatížení a odolnost. Účinek zatížení 

může například vyjadřovat ohybový moment v určitém průřezu nosníku od daného zatížení. 

Odolností potom rozumíme ohybovou únosnost tohoto průřezu (mezní moment únosnosti 

průřezu). Porovnáním těchto dvou hodnot lze získat představu o bezpečnosti či provozuschopnosti 

konstrukce, tedy o spolehlivosti konstrukce. 

Účinek zatížení a odolnost jsou ve většině případů závislé na řadě veličin nebo jevů, které ne 

vždy dokonale známe. Například v případě železobetonového ohýbaného průřezu potřebujeme 

znát kromě údajů o vlastnostech a poloze výztuže také pevnost betonu v tahu a tlaku (tyto hodnoty 

se výrazně liší). Tyto charakteristiky je možné dále podrobněji specifikovat dalšími údaji, např.: 

kvalita a množství cementu a kameniva, váhový poměr voda – cement, teplota při zrání betonu, 

atd. V běžné projekční praxi však není možné pracovat s tak podrobnými údaji a je proto přirozená 

snaha počet takových veličin snížit. Je zřejmé, že počet a kvalita těchto vstupních parametrů 

výrazně ovlivňuje výstižnost modelu a vlastního návrhu konstrukce [1]. Vybrané veličiny, které 

řešitel úlohy (projektant) vyhodnotí jako relevantní, nazýváme základními veličinami. Výběr 

těchto veličin je ve většině případů ovlivněn také normativními předpisy.  

Základní veličiny seřadíme do vektoru 𝑿 = 𝑋1, … , 𝑋𝑛, z nichž některé mohou být funkční 

v účinku zatížení, některé v odolnosti a některé se mohou vyskytovat v obou. Základní veličiny je 

možné definovat různými způsoby: 

 deterministicky, 

 jako náhodné veličiny, 

 jako náhodné funkce, 

 prostřednictvím fuzzy množin. 

2.1.1 Deterministický přístup 

Podstatou deterministického přístupu je uvažování základní veličiny jako jediné pevně dané 

hodnoty, tedy konkrétní číslo. Tento nejjednodušší a tradiční způsob je podstatou současných 

platných normativních předpisů, kde je nejistota zohledněna pomocí dílčích součinitelů 

spolehlivosti. Pro mnoho základních veličin však platí, že mají výrazně náhodnou povahu a proto 

je pro jejich popis výstižnější využít některý z následujících stochastických přístupů.   

2.1.2 Náhodná veličina 

Nejjednodušší způsob jak definovat základní veličinu s využitím stochastického přístupu je 

zavedení náhodné veličiny. Tento přístup využívá nástrojů matematické statistiky. 

Náhodná veličina (náhodná proměnná) X je reálná proměnná, která nabývá náhodně reálných 

číselných hodnot x. Množina všech hodnot náhodné veličiny X se nazývá základní soubor (popu-

lace). Náhodná veličina je vlastně výsledkem náhodného pokusu. Náhodný pokus je takový pokus, 

který může dávat různé výsledky i při dodržení stejných podmínek. Nějaké tvrzení o výsledku 

náhodného pokusu, tedy o náhodné veličině, se nazývá náhodným jevem. Míru možnosti 

nastoupení náhodného jevu A vyjadřuje v číselné formě jeho pravděpodobnost P(A). 
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Náhodná veličina je dána svou distribuční funkcí 𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋 < 𝑥) = 𝑃(𝑋 ∈ (−∞; 𝑥)), kde 

𝑥 ∈ (−∞; +∞), která v bodě x udává pravděpodobnost, že náhodná veličina X nabude hodnoty 

menší než x. Distribuční funkce určuje tzv. rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny.  

Náhodná veličina může být buď diskrétní a říkáme, že má diskrétní rozdělení 

pravděpodobnosti, jestliže nabývá nejvýše spočetně mnoha hodnot (počet zmetků, vad, atd.), nebo 

spojitá, potom říkáme, že má spojité rozdělení pravděpodobnosti, jestliže má spojitou distribuční 

funkci (pevnost v tlaku a tahu, atd.). Při navrhování stavebních konstrukcí se ve většině případů 

používá spojitá náhodná veličina. 

Hustota pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny je taková nezáporná funkce 𝑓(𝑥), že pro 

všechna 𝑥 ∈ (−∞; +∞) platí 𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡)d𝑡
𝑥

−∞
. Podrobnější informace lze nalézt např. v [1] 

nebo [2]. 

Často se musíme spokojit jen s popisem náhodné veličiny pomocí jejích statistických parametrů 

(střední hodnotou, směrodatnou odchylkou, atd.) [1]. 

Náhodné veličiny mohou být také závislé. Nejjednodušší forma závislosti je lineární závislost, 

jejíž míru lze stanovit tzv. koeficientem korelace. Pro jednoduchost se však v praxi nejčastěji 

uvažuje nezávislost sledovaných náhodných veličin.  

Je také nutné si uvědomit, že náhodná veličina při každé realizaci popisuje vždy jednu hodnotu 

pro celou uvažovanou konstrukci, případně konstrukční prvek, a nevystihuje tedy reálnou situaci, 

kdy např. vlastnost materiálu je proměnná v jistém rozsahu na celé konstrukci (např. díky 

nedokonalému zhutnění betonu se může jeho pevnost v tlaku měnit místo od místa). Dále také řada 

zatěžovacích účinků nemá stejné vlastnosti na celé konstrukci nebo její části. Tyto účinky se 

mohou měnit v čase. Pro tyto případy potřebujeme náročnější nástroje matematické statistiky.  

2.1.3 Náhodná funkce 

Náhodná funkce je vlastně zobecněním pojmu náhodná veličina. Náhodná funkce 𝑓(𝑥) je 

definovaná jako funkce nenáhodného argumentu 𝑥, jestliže při jeho libovolné pevné hodnotě je 

hodnota funkce 𝑓 = 𝑓(𝑥) náhodná veličina [1].  

2.1.4 Fuzzy množiny 

Využití teorie fuzzy množin je zcela jiný alternativní způsob popisu náhodného jevu. Tato 

teorie není postavena na pravděpodobnostním počtu, neboť se nezabývá tím, zda nějaký jev 

nastane či nenastane, ale samotnou podstatou jevů. Teorie fuzzy množin se ve své podstatě opírá o 

deterministické pojetí, ale přitom je jejím prostřednictvím možné velice snadno definovat 

„neostrou“ hranici mezi např. vyhovující a nevyhovující hodnotou sledované veličiny. 

V technické i vědecké praxi existuje velký rozpor mezi poznáním chování a schopností popisu 

chování systému v kvantitativní podobě. Tento rozpor je způsoben tím, že klasická matematická 

logika a konvenční prostředky systémové analýzy (tj. například diferenciální nebo diferenční 

rovnice) nejsou vhodné pro vyjádření vágnosti přirozeného jazyka, který často hraje určující roli. 

Alternativní přístup je založen na myšlence, že určujícím prvkem lidského myšlení nejsou čísla, 

ale názvy, tj. třídy objektů, ve kterých příslušnost do dané třídy se mění pozvolna a nikoli skokem. 

Schopnost manipulace s názvy a následné vyvození závěru je jednou z nejvýznamnějších 

charakteristik lidského myšlení, která odlišuje inteligenci lidskou od strojové. 

Základní problém, se kterým se setkáváme, formuloval zakladatel teorie fuzzy množin L. A. 

Zadeh. Jedná se o tzv. Princip inkompatibility, který lze formulovat následujícím způsobem [6]: 

Roste-li složitost nějakého systému, klesá naše schopnost tento systém popsat přesně. Po 

překročení určité hranice složitosti systému se přesnost a relevantnost popisu stávají vzájemně 

se vylučujícími charakteristikami. 

Pro odstranění neslučitelnosti relevantnosti a přesnosti popisu se v praxi uplatňují dva základní 

přístupy [7]: 
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 Klasický přístup, který spočívá ve zjednodušení předpokladů popisu. 

 Fuzzy přístup, který je založen na snížení úrovně přesnosti popisu připuštěním práce 

s vágními pojmy a informacemi. 

 

Zavedení zjednodušujících předpokladů (klasický přístup) sebou nese celou řadu nevýhod. 

Zásadním nedostatkem je rozdíl mezi reálným a popisovaným systémem. Tento rozdíl je způsoben 

tím, že nejsme schopni odhadnout a kvantifikovat vliv zjednodušení. To často vede 

k nespolehlivosti výsledků formálně přesného analytického modelu. Druhý přístup (často 

nazývaný fuzzy přístup) také snižuje úroveň přesnosti modelu, protože pracuje s vágními pojmy. 

Tato nepřesnost je však vyvážena tím, že modelovaný systém je zpracováván v celé své složitosti 

(nejsou zavedeny zjednodušující předpoklady). Další bezesporu nezanedbatelnou výhodou je 

snížení celkových nákladů, z důvodu větší dostupnosti nepřesných informací a dat [4], [5] a [6]. 

Fuzzy množiny a fuzzy logika 

V klasické teorii množin lze konstatovat, že daný prvek do množiny patří či nikoli. Příslušnost 

prvku do množiny je určena tzv. charakteristickou funkcí, která nabývá hodnot 0 nebo 1. Teorie 

fuzzy množin vlastně zobecňuje klasickou teorii množin, a to tak, že umožňuje, aby prvek 

do množiny patřil jen částečně. Je zde zavedena tzv. funkce příslušnosti, která na rozdíl 

od charakteristické funkce mapuje celý interval 0;1 : 

: 0;1 ,U   

kde U je univerzum, tedy referenční množina. Hodnota  x  prvku x U  je tzv. stupeň 

příslušnosti. Fuzzy množina A je potom jednoznačně určena uspořádanou dvojicí  ,A U . 

V technických aplikacích se většinou používají tři základní tvary funkcí příslušnosti, a to tvar 

trojúhelníku, lichoběžníku a Gaussovy křivky (viz [4]). 

S fuzzy množinami, stejně jako s klasickými množinami, lze provádět všechny základní 

operace, jako průnik, sjednocení, doplněk atd. Existuje mnoho způsobů jak tyto operace definovat, 

avšak musí být splněny určité podmínky, které jsou dány funkčností na klasických množinách [4]. 

Dalo by se namítnout, že fuzzy množiny pro popis neurčitosti vlastně nepotřebujeme, 

protože máme k dispozici rozsáhlý statistický aparát, a že funkce příslušnosti je vlastně forma 

hustoty pravděpodobnosti. Tak tomu ale není, neboť statistika se především zabývá tím, jestli 

nějaký jev nastane s určitou pravděpodobností, čily vnějšími projevy jevů. Teorie fuzzy množin se 

však zabývá neurčitostí, která je v jevech okolního světa skryta, tady samotnou podstatou jevů. 

Stejně jako na klasickou teorii množin úzce navazuje klasická logika, tak i na teorii fuzzy 

množin navazuje fuzzy logika, která využívá pojmů fuzzy výrok, fuzzy implikace a jazyková 

proměnná. Jazyková (lingvistická) proměnná je proměnná, jejíž hodnoty tvoří slova nebo věty 

přirozeného jazyka s významem, který je definován prostřednictvím fuzzy množin. Takovou 

proměnnou může být například kvalita betonu s hodnotami: nedostatečná, špatná, dobrá, velmi 

dobrá. 
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Obrázek 1 Základní typy funkcí příslušnosti (trojúhelníková, lichoběžníková a Gaussova) 

Fuzzy inference systémy 

Nejčastější aplikací teorie fuzzy množin a fuzzy logiky nejen ve stavebním inženýrství jsou tzv. 

fuzzy inference systémy (FIS). V posledních letech se ve velké míře využívají při rozhodování, 

řízení a modelování procesů, ve kterých vystupují veličiny, které nelze, nebo lze velice obtížně 

a tedy nákladně popsat pomocí konvenčních matematických prostředků. Výhodou FIS je možnost 

využití jak kvalitativních tak i kvantitativních znalostí o modelovaném systému. 

Obecná struktura FIS je podrobněji popsána např. v .[4], [5], [6] a [7]. Obsahuje fázi 

fuzzyfikace, inferenční proces, bázi dat, bázi pravidel a fázi defuzzyfikace. Vstupem fáze 

fuzzyfikace jsou ostré hodnoty vstupních proměnných, které jsou dány jejich příslušnými 

univerzy, tedy referenčními množinami. Výstupem fáze fuzzyfikace je funkce příslušnosti fuzzy 

množiny. Nejčastěji se fuzzyfikace provádí tzv. singletonem, tedy prostřednictvím následujícího 

vztahu: 

 
*

*

1 =
( ) =

0 .

pro x x
x

pro x x






 

 

Druhý způsob fuzzyfikace je tzv. fuzzy číslem [4]. Na následujícím obrázku jsou ukázány oba 

způsoby, přičemž je použito trojúhelníkové fuzzy číslo. 

 



 11 

 
Obrázek 2 Základní metody fuzzyfikace; x* - ostrá vstupní hodnota 

 

Fuzzyfikovaná vstupní hodnota (hodnoty) dále vstupuje do inferenčního procesu. Zde se 

na základě báze dat a báze pravidel provede výpočet řešení. Výstupem inferenčního procesu je 

fuzzy množina daná svou funkcí příslušnosti. Pro praktické účely je však výstup ve formě fuzzy 

množiny nevhodný, proto je nutné provést převedení na ostrou hodnotu. To má za úkol fáze 

defuzzyfikace. Defuzzyfikačních metod existuje celá řada, nejčastěji se používá metoda těžiště 

(centroid), kdy výstupní ostrá hodnota se určí jako těžiště plochy pod grafem výstupní fuzzy 

množiny z inferenčního procesu. 

 

 
Obrázek 3 Struktura FIS 

 

Báze pravidel se skládá z podmíněných pravidel typu if – then, které tvoří základ FIS. Všechny 

informace o charakteru těchto pravidel a o vstupních a výstupních proměnných jsou uloženy v bázi 

dat [4], [5], [6] a [7]. 

Nechť 1 2, ,..., nx x x jsou vstupní proměnné definované na univerzech 1 2, ,..., nU U U a y je výstupní 

proměnná definovaná na univerzu V. Tedy FIS má n vstupních proměnných a jednu výstupní 

proměnnou. Dále se budeme zabývat pouze tímto typem FIS, neboť jejich struktura je jednodušší a 

každý FIS s více výstupními proměnnými je možné dekomponovat na více FIS s jednou výstupní 

proměnnou. 
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Každé univerzum iU je pokryto systémem fuzzy množin
1 2, ,..., in

i i iA A A a univerzum V je pokryto 

systémem fuzzy množin 
1 2, ,..., mB B B . Jednotlivé fuzzy množiny představují slovní hodnoty 

jazykových proměnných 1 2, ,..., nx x x  a y. 

Dále nechť je dán soubor podmíněných pravidel typu if – then: 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 1 2 2: ( ) ( ) ... ( ) ( )k k k k k

n nR if x A and x A and and x A then y B     

kde 1,2,...,k r  je označení pravidla. Úsek pravidla před částí then se nazývá antecedent a 

závěr pravidla se nazývá konsekvent. 

Vstupní vektor 1 2( , ,..., )nx x xx  je tedy definován na kartézském součinu 1 2 ... nU U U   U . 

Každé pravidlo ( )kR představuje vlastně fuzzy implikaci [4], tj. fuzzy relaci mezi fuzzy množinami
( )kA a ( )kB , kde 

( ) ( ) ( ) ( )

1 2 ...k k k k

nA A A A    , která je definovaná na VU s funkcí příslušnosti 

( ) ( , )kR
y x , kde  a y V x U . 

Nechť 1 2, ,..., nC C C  jsou fuzzyfikované hodnoty vstupních proměnných do FIS, tedy 

proměnných 1 2, ,..., nx x x . Vyhodnocení vstupních hodnot pomocí souboru pravidel se provede tzv. 

kompozicí. Nejprve se určí výška průniku fuzzyfikovaných vstupních hodnot 1 2, ,..., nC C C  

s příslušnými částmi v antecedentech pravidel. Po té se provede nalezení minimální hodnoty této 

výšky v rámci každého pravidla. Tato hodnota se nazývá váha pravidla w a vyjadřuje míru 

podobnosti předpokladu (antecedentu) a pozorovaných hodnot 1 2, ,..., nC C C . Váha pravidla určuje 

,,oříznutí“ fuzzy množiny v konsekventu pravidla. Celková výstupní fuzzy množina se určí 

sjednocením závěrů ze všech pravidel. Tato metoda je v praxi velmi často využívána a je nazývána 

Mamdaniho metoda. Jedná se tedy o FIS typu Mamdani. 

 

 
Obrázek 4 Inferenční proces - FIS typu Mamdani 
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FIS typu Mamdani jsou velice často využívány jako expertní systémy. Důležité je velice pečlivě 

sestavovat bázi dat a bázi pravidel. Tento úkol má v praxi na starosti tým odborníků na řešenou 

problematiku a na fuzzy systémy, kteří na základě různých metodik (např. brainstorming, Paretova 

analýza, atd.) navrhnou vstupní a výstupní proměnné spolu s jejich jazykovými hodnotami a 

sestaví podmíněná pravidla. Velice často bývá takto konstruovaných expertních systémů 

využíváno v rizikovém inženýrství a to například při kvantifikaci rizik nebo pro výběr optimálního 

konstrukčního řešení. 

2.2 VZTAH MEZI MODELEM A REÁLNOU KONSTRUKCÍ 

Skutečné namáhání nejen stavební konstrukce, vlastnosti materiálů, geometrické tvary prvků, 

vznik porušení atd. jsou komplikované jevy, jejichž dokonalý a přený matematický popis není 

možný. V každém výpočtu je nutné problém idealizovat zavedením souboru předpokladů tak, aby 

byl výpočet proveditelný. Idealizovaný stav, který vznikl zavedením souboru předpokladů do 

výpočtu, se nazývá výpočetní model. 

Výpočetní model hraje důležitou úlohu při návrhu konstrukce, popř. konstrukčního prvku. 

Model by měl obsahovat všechny podstatné prvky, které jsou z hlediska posouzení spolehlivosti 

konstrukce významné, a má zanedbat prvky nepodstatné [9]. Charakter výpočtového modelu 

rozhodujícím způsobem závisí také na tom, zda se rozhodneme vyšetřovat jen část konstrukce 

(prvek, výřez) nebo konstrukci celou. Model svojí větší nebo menší výstižností představuje také 

určitou nejistotu. Tato nejistota je v současných platných evropských normách pro navrhování 

konstrukcí zahrnuta v součiniteli materiálu [1]. 
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3  ALGORITMY POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ RIZIK 

3.1 POSUZOVÁNÍ RIZIK 

Posuzování rizik je celkovým procesem identifikace, analýzy a hodnocení rizik. Posuzování 

rizik umožňuje pracovníkům činícím rozhodnutí a odpovědným osobám (subjektům) lépe chápat 

rizika, která by mohla ovlivnit dosažení cílů a přiměřenost a efektivnost prvků řízení rizika, které 

jsou již použity. To poskytuje základ pro rozhodování o nejvhodnějším přístupu, který má být 

použit pro ošetření rizik. Výstup posuzování rizik je vstupem do procesů rozhodování dané 

organizace.  

Norma ČSN EN 31010 [11] uvádí, že u posuzování rizik je snaha odpovědět na následující 

základní otázky: 

 co se může stát a proč (pomocí identifikace rizik)? 

 jaké jsou následky? 

 jaká je pravděpodobnost jejich budoucího výskytu? 

 existují nějaké faktory, které zmírní následky rizika nebo které sníží pravděpodobnost 

rizika? 

 je úroveň rizika únosná nebo přijatelná a vyžaduje další ošetření? 

 

Posuzování rizik zahrnuje hlavní prvky procesu managementu rizik (rizikového inženýrství), 

které jsou vymezeny v normě ČSN ISO 31000 [10] a obsahuje následující prvky (viz Obrázek 5): 

 komunikaci a konzultaci (se zainteresovanými stranami); 

 stanovení kontextu; 

 posuzování rizik (zahrnuje identifikaci rizik, analýzu rizik a hodnocení rizik); 

 ošetření rizika; 

 monitorování a přezkoumání.  

 

 
Obrázek 5 Příspěvek posuzování rizik k procesu managementu rizik 

 

Podle zmiňovaných normativních předpisů ČSN ISO 31000 [10] a ČSN EN 31010 [11] není 

posuzování rizik samostatnou činností, ale má být plně včleněno do dalších součástí v procesu 

managementu rizik.  
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3.1.1 Identifikace rizik 

Podle ČSN EN 31010 [11] je identifikace rizik proces nalezení, rozpoznání a zaznamenání 

rizik. Účelem identifikace je zjistit, co by se mohlo stát nebo jaké by mohly nastat situace, které by 

mohly ovlivnit dosažení cílů organizace. Proces identifikace rizika zahrnuje zjištění příčin a zdroje 

rizika, událostí, situací a okolností, které by mohly materiální dopad na cíle. V neposlední řadě je 

nezbytné identifikovat také povahu tohoto dopadu.  

Pro identifikaci rizik se používá celá řada technik. Je však důležité, aby při identifikaci rizika 

byly náležitě rozpoznány a odděleny lidské a organizační faktory.  

3.1.2 Analýza rizik 

Analýza rizik se obecně týká rozvíjení a chápání rizika. Výstupem jsou informace nutné k 

rozhodnutím, zda je třeba riziko ošetřit, případně které strategie a metody jsou pro ošetření 

nejvhodnější.  Dále norma ČSN EN 31010 [10] uvádí, že do analýzy rizik má být zahrnuto 

zohlednění příčin a zdrojů rizika, jejich následků a pravděpodobnosti, že se tyto následky mohou 

vyskytnout. Mají se identifikovat faktory, které ovlivňují následky a pravděpodobnost a dále vzít v 

úvahu existující prvky řízení rizika a jejich efektivnost. Do analýzy rizik se zahrnuje odhad 

rozsahu potenciálních následků, které mohou vyplynout z události, situace nebo okolnosti, a jejich 

přidružených pravděpodobností s cílem změřit úroveň rizika.  

Metody použité pro analýzu rizik mohou být kvalitativní, semikvantitativní nebo 

kvantitativní. Výběr metody záleží na konkrétní aplikaci, dostupnosti spolehlivých dat a 

potřebách organizace. Kvalitativní analýza stanovuje následek, pravděpodobnost a úroveň rizika 

pomocí úrovní důležitosti (např. „nízká“, „střední“ a „vysoká“ úroveň).  Semikvantitativní metody 

používají numerické stupnice a jejich cíl je stanovení úrovně rizika pomocí vzorce.  Kvantitativní 

analýzu definuje ČSN EN 31010 [10] jako postup, při kterém jsou odhadnuty praktické hodnoty 

pro následky a jejich pravděpodobnosti a stanoví se hodnoty úrovně rizika ve specifických 

jednotkách.  

3.1.3 Hodnocení rizik 

Do hodnocení rizik je zahrnuto srovnání odhadovaných úrovní rizika s kritérii stanovenými při 

stanovení kontextu s cílem určit význam úrovně a typu rizika. Při hodnocení rizik se využívá 

pochopení rizika získaného během analýzy rizik za účelem rozhodnutí o budoucích zásazích. Jako 

vstupy pro tato rozhodnutí slouží etické, právní, finanční a jiné záležitosti včetně vnímání rizika. 

K rozhodnutím mohou vést následující aspekty: 

 zdali riziko potřebuje ošetření; 

 priority pro ošetření; 

 zdali má být podniknuta nějaká činnost; 

 kterou z řady cest je nutné se řídit. 

 

O povaze rozhodnutí, která musí být učiněna, a o kritériích, která budou použita k rozhodování, se 

rozhodlo při stanovení kontextu, ale je nutné je podrobněji revidovat v etapě, kdy se ví víc o určitých 

identifikovaných rizicích. 

Nejjednodušším rámcem pro stanovení kritérií rizika je jediná úroveň, na které jsou rizika 

rozdělena na ta, která potřebují ošetření, a na ta, která jej nepotřebují. Toto poskytuje lákavě jednoduché 

výsledky, ale neodráží nejistoty zahrnuté jednak do odhadování rizik, jednak do stanovení hranice 

mezi těmi, která potřebují ošetření, a těmi, která je nepotřebují. 

Rozhodnutí o tom, zda a jak ošetřit riziko, může záviset na nákladech a přínosech při podstupování 

rizika, a na nákladech a přínosech při zavedení zlepšených prvků řízení rizika. 

Běžný přístup spočívá v rozdělení rizika na tři skupiny: 
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a) horní skupina, kde je úroveň rizika považována za nepřijatelnou bez ohledu na to, zda činnost 

může znamenat jakýkoli přínos, a ošetření rizika je nezbytné za jakoukoli cenu; 

b) střední skupina (neboli „šedá“ oblast), kde se berou v úvahu náklady i přínosy, a příležitosti jsou 

zvažovány vzhledem k potenciálním následkům; 

c) dolní skupina, kde je úroveň rizika považována za zanedbatelnou nebo tak malou, že nejsou 

potřebná žádná opatření k ošetření rizika. 

 

Tímto přístupem se řídí systém kritérií „tak nízké (riziko), jak je rozumně možné“ používaný v 

bezpečnostních aplikacích, kde je ve střední skupině pohyblivá stupnice pro nízká rizika, u kterých 

náklady a přínosy mohou být přímo srovnány, zatímco u vysokých rizik je nutné možnost poškození snížit, 

dokud nebudou výdaje na další snížení naprosto neúměrné získanému bezpečnostnímu přínosu. 

3.2 ALGORITMY A TECHNIKY POSUZOVÁNÍ RIZIKA 

Posuzování rizik může být provedeno na různém stupni hloubky a podrobností a za použití 

jedné nebo mnoha metod od jednoduchých po složité. Forma posuzování a jeho výstup mají být 

shodné s kritérii rizika vyvinutými jako součást určení kontextu. Techniky by měly vykazovat 

následující charakteristiky: 

 má být oprávněná a vhodná vzhledem k situaci nebo uvažované organizaci; 

 má poskytovat výsledky ve formě, která zdokonaluje pochopení povahy rizika a způsobů, jak 

může být riziko ošetřeno; 

 má být způsobilá k použití způsobem, který je patrný, opakovatelný a ověřitelný. 

 

Mají být uvedeny důvody pro volbu technik s ohledem na důležitost a vhodnost. Při 

začleňování výsledků z rozdílných studií mají být použité techniky a výstupy srovnatelné. 

Jakmile bylo rozhodnuto provést posuzování rizik a byly stanoveny jeho cíle a rozsah, mají se 

zvolit techniky, které jsou založeny na použitelných faktorech, jako jsou: 

 cíle studie. Cíle posuzování rizik mívají přímý vliv na použité techniky. Například jestliže je 

provedena srovnávací studie pro různé varianty, může být přijatelné užívat méně podrobné modely 

následků pro části systému neovlivněné jejich odlišností; 

 potřeby pracovníků činících rozhodnutí. Aby se dospělo k dobrému rozhodnutí, je v 

některých případech třeba velmi podrobný popis, v jiných případech stačí obecnější 

pochopení; 

 typy a rozsahy rizik, která jsou analyzována; 

 potenciální závažnost následků. Rozhodnutí o tom, do jaké hloubky má být provedeno 

posuzování rizik, má odrážet počáteční vnímání následků (ačkoli je možné, že bude nutno toto 

modifikovat, jakmile bude dokončeno předběžné hodnocení); 

 stupeň potřebných expertních, lidských a ostatních zdrojů. Jednoduchá dobře udělaná metoda 

může poskytnout lepší výsledky než důmyslnější špatné provedený postup, pokud splní cíle a 

rozsah posuzování. Úsilí vložené do posuzování má být zpravidla v souladu s potenciální 

analyzovanou úrovní rizika; 

 dostupnost informací a dat. Některé techniky vyžadují víc informací a dat než ostatní; 

 potřebnost modifikace/aktualizace posuzování rizik. Je možné, že posuzování bude nutné v 

budoucnosti modifikovat/aktualizovat a některé techniky jsou v tomto ohledu snadněji 

pozměnitelné než ostatní; 

 jakékoliv požadavky vyplývající z předpisů a nařízení a ze smlouvy. 

 

V tabulce Tabulka 1 jsou uvedeny různé často používané nástroje a techniky pro posuzování 

rizik a jejich použitelnost v procesu posuzování rizik. V dalších částech se budeme podrobněji 

věnovat některým vybraným technikám a algoritmům. Více informací o ostatních technikách a 

nástrojích lze nalézt např. v [11]. 
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Tabulka 1 Použitelnost nástrojů pro posuzování rizik; SA - Velmi dobře použitelné, NA – Nepoužitelné, A -

 Použitelné 

Nástroje a techniky 

Proces posuzování rizik 

Identifikace 

rizik 

Analýza rizik 

Hodnocení 

rizik Následek 
Pravdě- 

podobnost 

Úroveň 

rizika 

Brainstorming SA NA NA NA NA 

Strukturované nebo 

semistrukturované 

rozhovory 

SA NA NA NA NA 

Delphi SA NA NA NA NA 

Kontrolní seznamy SA NA NA NA NA 

Předběžná analýza nebezpečí SA NA NA NA NA 

Studie nebezpečí a 

provozuschopnosti 

(HAZOP) 

SA SA A A A 

Analýza nebezpečí a kritické 

kontrolní 

body (HACCP) 

SA SA NA NA SA 

Posuzování environmentálnich rizik SA SA SA SA SA 

Struktura ,,Co se stane, když?' 

(SWIFT) 

SA SA SA SA SA 

Analýza scénáře SA SA A A A 

Analýza dopadů na podnikání A SA A A A 

Analýza kořenových příčin NA SA SA SA SA 

Analýza způsobů a důsledků poruch SA SA SA SA SA 

Analýza stromu poruchových stavů A NA SA A A 

Analýza stromu událostí A SA A A NA 

Analýza vztahu příčina-následek A SA SA A A 

Analýza příčin a důsledků SA SA NA NA NA 

Analýza ochranných vrstev (LOPA) A SA A A NA 

Analýza rozhodovacího stromu NA SA SA A A 

Analýza bezporuchové činnosti 

člověka 

SA SA SA SA A 

Analýza typu motýlek NA A SA SA A 

Údržba zaměřená na bezporuchovost SA SA SA SA SA 

Analýza parazitních jevů A NA NA NA NA 

Markovova analýza A SA NA NA NA 

Simulace Monte Carlo NA NA NA NA SA 

Bayesovská statistika a Bayesovy sítě NA SA NA NA SA 

Křivky FN A SA SA A SA 

Indexy rizika A SA SA A SA 

Matice následků a pravděpodobností SA SA SA SA A 

Analýza nákladů a přínosů A SA A A A 

Analýza multikriteriálnlho 

rozhodování 

(MCDA) 

A SA A SA A 
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3.2.1 Markovova analýza 

V matematice se pojmem Markovův řetězec označuje stochastický (náhodný) proces, který má 

Markovovskou vlastnost. Ta říká, že v každém stavu (fázi) procesu je pravděpodobnost navštívení 

dalších stavů nezávislá na dříve navštívených stavech. To znamená, že chování v Markovových 

řetízcích je bezpaměťové [12]: V každém konkrétním stavu je možno zapomenout historii 

(posloupnost stavů předcházející stavu současnému). V současné době se Markovovy řetězce v 

hojné míře využívají v mnoha technických oborech např. pro popis kvality výrobních procesů a 

samozřejmě v procesu posuzování rizik. 

Techniku Markovovy analýzy lze použít na různé struktury systému s opravou nebo bez ní a 

zahrnuje: 

 nezávislé součásti zapojené paralerně; 

 nezávislé součásti v sérii; 

 systém sdílení zátěže; 

 pohotovostní systém včetně případu, kdy se může objevit porucha přepínání; 

 zhoršené (degradované) systémy. 

 

Vstupy Markovovy analýzy: 

 seznam různých stavů, ve kterých může být systém (např. plně provozní, částečně 

provozní, poruchový stav, atd.) 

 jasné pochopení různých přechodů, které je nezbytné modelovat; 

 intenzita změny z jednoho stavu na druhý daná pravděpodobností změny (diskrétní 

(nespojité) události) nebo intenzitou poruch a/nebo intenzitou oprav (spojité události). 

 

Technika Marokovovy analýzy je zaměřena na pojem „stav“, který může nabývat např. hodnot 

„použitelný“ a „nefunkční“ a na přechod mezi těmito stavy v čase na základě konstantní 

pravděpodobnosti změny. K popisu přechodu mezi různými stavy se používá stochastická matice 

pravděpodobností přechodů s cílem umožnit výpočet různých výstupů.  

Jako příklad použití Markovovy techniky uvažujme složitý systém, který se může nacházet ve 

třech stavech: funkční, zhoršený a nefunkční, které si označíme S1, S2 a S3. Každý den existuje 

systém v jednom z těchto stavů. V následující tabulce je zobrazena pravděpodobnost, že zítra bude 

systém ve stavu 𝑆𝑖, kde 𝑖 = 1, 2, 3.  
 

Tabulka 2 Markovova matice - příklad 

  Dnešní stav 

  S1 S2 S3 

Zítřejší stav 

S1 0,95 0,3 0,2 

S2 0,04 0,65 0,6 

S3 0,01 0,05 0,2 

 

Je třeba si povšimnout, že součet každého sloupce matice je roven 1. To proto, že se jedná o 

součet všech možných výsledků v každém případě (pravděpodobnost >1 nelze). Markovův 

diagram (Obrázek 6) graficky znázorňuje systém, přičemž kruhy znázorňují stavy a šipky 

přechody mezi stavy spolu s průvodní pravděpodobností.  
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Obrázek 6 Příklad Markovova diagramu systému 

Pravděpodobnost, že systém se nachází ve stavu 𝑆𝑖 se označuje 𝑃𝑖. Soustava rovnic pro výpočet 

přecházejícího příkladu má tvar: 

𝑃1 = 0,95𝑃1 + 0,30𝑃2 + 0,20𝑃3, 
𝑃1 = 0,04𝑃1 + 0,65𝑃2 + 0,60𝑃3, 
𝑃1 = 0,01𝑃1 + 0,05𝑃2 + 0,20𝑃3. 

Tyto tři rovnice nejsou nezávislé a nevyřeší tři neznámé. Musíme použít následující rovnici a 

jednu z výše uvedených rovnic vyřadit: 

1 = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3. 
Řešení je 0,85, 0,13 a 0,02 pro stavy S1, S2 a S3. Systém je tedy plně funkční po 85% doby, ve 

zhoršeném stavu po 13% doby a nefunkční po 2% doby. 

Výstupem Markovovy analýzy jsou různé pravděpodobnosti výskytu v různých stavech, a tudíž 

odhad pravděpodobností poruch (pohotovosti) jedné ze základních součástí systému. K silným 

stránkám Markovovy analýzy patří schopnost stanovit pravděpodobnosti pro systémy spolu se 

schopností opravy. 

Mezi omezení Markovovy analýzy můžeme zahrnout následující: 

 předpoklad konstantních pravděpodobností změny stavu; 

 všechny události jsou statisticky nezávislé, protože budoucí stavy jsou nezávislé na 

všech minulých stavech, kromě stavů, které bezprostředně předcházejí; 

 potřeba znalostí všech pravděpodobností změny stavu. 

 

Více informací lze nalézt např. v [11], [12] a [13]. 

3.2.2 Simulace Monte Carlo 

Mnoho systémů je příliš složitých, pokud jde o důsledky nejistoty působící na systémy, aby se 

daly modelovat s použitím analytických technik, ale tyto systémy mohou být hodnoceny tak, že se 

vstupy považují za náhodné proměnné a provede se N výpočtů (takzvaných simulací) pomocí 

vzorkování vstupu s cílem získat N možných výstupů žádaného výsledku. 

Tato metoda se může zaměřit na složité situace, kterým by bylo velmi obtížně rozumět a které by se 

velmi nesnadno řešily pomocí analytické metody. Když byla tato technika poprvé vypracována, počet 

iterací požadovaných pro simulace Monte Carlo vedl k tomu, že proces byl pomalý a náročný na čas, ale 

pokrok ve výpočetní technice a teoretickém vývoji způsobil, že je doba zpracování u mnoha aplikací 

téměř zanedbatelná. 

Simulace Monte Carlo poskytuje prostředky k hodnocení důsledků nejistoty na systémy v 

širokém spektru situací. Běžně se používá k hodnocení rozsahu možných výsledků a relativní 

četnosti hodnot v tomto rozsahu pro kvantitativní ukazatele systému, jako jsou náklady, doba trvání, 

výrobní kapacita, poptávka a podobné ukazatele. Simulace Monte Carlo může být použita pro dva 

různé účely: 



 20 

 rozšíření konvenčních analytických modelů o nejistotu; 

 pravděpodobnostní výpočty, když jsou analytické techniky nefunkční.  
 

Vstupem k simulaci Monte Carlo je dobrý model systému a informace o typech vstupů, zdrojích 

nejistoty, které mají být znázorněny, a požadovaný výstup. Vstupní data s nejistotou jsou 

reprezentována jako náhodné proměnné s rozděleními, která jsou více méně rozšířena v závislosti 

na stupni nejistoty. Pro tento účel se často používá rovnoměrné, trojúhelníkové, normální a 

logaritrnicko-normální rozdělení. 

Proces je následující: 

a) Stanoví se model nebo algoritmus, který co nejpřesněji reprezentuje chování 

zkoumaného systému. 

b) Model se mnohokrát aplikuje s použitím náhodných čísel s cílem vytvořit výstupy modelu 

(simulace systému); 

c) v případě, že má aplikace modelovat důsledky nejistoty, je model ve formě rovnice 

stanovující vztah mezi vstupními parametry a výstupem. Hodnoty zvolené pro vstupy se 

získají z vhodných rozdělení pravděpodobností, která znázorňují povahu nejistoty těchto 

parametrů. 

d) V každém případě běží tento model na počítači s odlišnými vstupy mnohokrát (často až 10 

000 krát) a vytvoří četné výstupy. Tyto výstupy mohou být zpracovány s použitím konvenční 

statistiky s cílem poskytnout informace, jako jsou průměrné hodnoty, standardní odchylka, 

konfidenční intervaly. 

Uvažujme případ dvou objektů provozovaných paralelně a pro funkci systému se požaduje, aby 

byl funkční pouze jeden. Pravděpodobnost bezporuchového provozu prvního objektu je 0,9 a 

druhého je 0,8. 

Je možné vytvořit tabulku tabulkového procesoru s následujícími sloupci. 

 
Tabulka 3 Příklad simulace Monte Carlo 

 Objekt 1 Objekt 2  

Číslo 

simulace 

Náhodné 

číslo 
Funkce? 

Náhodné 

číslo 
Funkce? Systém 

1 0,577243 ANO 0,059355 ANO 1 

2 0,746909 ANO 0,311324 ANO 1 

3 0,541728 ANO 0,919765 NE 1 

4 0,423274 ANO 0,643514 ANO 1 

5 0,917776 NE 0,539349 ANO 1 

6 0,994043 NE 0,972506 NE 0 

7 0,082574 ANO 0,950241 NE 1 

8 0,661418 ANO 0,919868 NE 1 

9 0,213376 ANO 0,367555 ANO 1 

10 0,565657 ANO 0,119215 ANO 1 

 

Pomocí generátoru náhodných čísel se vytvoří číslo mezi 0 a 1, které se použije ke srovnání s 

pravděpodobností každého objektu s cílem stanovit, zda systém je funkční. S pouze deseti běhy se 

u výsledku s hodnotou 0,9 nemá očekávat, že bude přesný. Obvyklý přístup je, že se do simulace 

zabuduje kalkulátor, ve kterém se, jak simulace pokračuje, porovnává celkový výsledek, až se dosáhne 

požadované úrovně přesnosti. V tomto příkladu bylo dosaženo výsledku 0,9799 po 20 000 iteracích. 

Model zobrazený výše může být rozšířen mnoha způsoby. Například: 
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 pomocí rozšíření samotného modelu (jako je například zohlednění druhého objektu, který se 

stává okamžitě funkčním jen tehdy, když má poruchu první objekt); 

 pomocí změny konstantní pravděpodobnosti na proměnnou (dobrým příkladem je 

trojúhelníkové rozdělení), kdy pravděpodobnost nelze přesně stanovit; 

 s použitím intenzit poruch v kombinaci s generátorem náhodného čísla s cílem odvodit čas 

poruchy (exponenciální, Weibullovo nebo jiné vhodné rozdělení) a začlenit doby opravy. 

 

K aplikacím patří mimo jiné posuzování nejistoty ve finančních předpovědích, investiční 

výkonnosti, nákladech na projekt a předpovědi časového rozvrhu, přerušení procesu podnikání a 

požadavcích na personál. 

Když existuje nejistota ve vstupních informacích i ve výstupech, nejsou analytické techniky 

schopny poskytnout patřičné výsledky. 

Výstupem by mohla být jediná hodnota, jak bylo stanoveno ve výše uvedeném příkladu, mohl 

by to být výsledek vyjádřený jako pravděpodobnost nebo rozdělení četnosti nebo by to mohla být 

identifikace hlavních funkcí v rámci modelu, které mají největší dopad na výstup. 

Obecně bývá simúlace Monte Carlo používána k posuzování buď celého rozdělení výsledků, 

které by mohly vyvstat, nebo klíčových ukazatelů z rozdělení, jako jsou: 

 pravděpodobnost stanoveného výsledku; 

 hodnota výsledku, ke které mají nositelé problému určitou úroveň důvěry, že nebude 

překročena, náklady, u kterých je pravděpodobnost překročení menší než 10 %, nebo doba 

trvání, u které je z 80 % jisté, že bude překročena. 

 

Analýza vztahů mezi vstupy a výstupy může vrhnout světlo na relativní důležitost faktorů v 

činnosti a je možné pomocí ní identifikovat užitečné cíle s cílem ovlivnit nejistotu ve výsledku. 

K silným stránkám analýzy Monte Carlo patří následující skutečnosti: 

 této metodě může v zásadě vyhovovat jakékoliv rozdělení vstupní proměnné, včetně 

empirických rozdělení získaných na základě pozorování souvisejících systémů; 

 modely se dají relativně jednoduše vypracovat a mohou být rozšířeny podle vzniklých 

potřeb; 

 mohou být znázorněny jakékoli vlivy nebo vztahy vznikající ve skutečnosti, včetně jemných 

důsledků, jako jsou podmíněné závislosti; 

 analýza citlivosti může být použita k identifikaci silných a slabých vlivů; 

 modely jsou snadno pochopitelné, jelikož vztah mezi vstupy a výstupy je průhledný; 

 jsou dostupné účinné modely chování, jako jsou Petriho sítě (budoucí IEC 62551 [13]), což 

se ukázalo být pro účely simulace Monte Carlo velmi vhodné; 

 poskytuje ukazatele přesností výsledku; 

 software je snadno dostupný a relativně levný. 

 

K omezením se řadí následující skutečnosti: 

 přesnost řešení závisí na počtu simulací, které mohou být provedeny (toto omezení se stává méně 

důležitým se zvyšováním rychlosti počítačů); 

 spoléhá na schopnost znázornit nejistoty v parametrech pomocí platného rozdělení; 

 velké a složité modely mohou být pro tvůrce modelu náročné a pro zainteresované strany může 

být obtížné se začlenit do procesu; 

 je možné, že pomocí této techniky nelze adekvátně srovnat události typu těžký 

následek/nízká pravděpodobnost a tudíž nebude umožněno reflektovat v analýze ochotu 

organizace zabývat se rizikem. 

 

Více lze nalézt např. v [11]. 
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3.2.3 Bayesovská statistika a Bayesovy sítě 

Bayesovská statistika je založena na předpokladu, že jakákoli již známá informace (apriorní) 

může být kombinována s následujícím měřením (posteriorním) s cílem určit celkovou 

pravděpodobnost. Obecné vyjádření Bayesova teorému může mít tuto formu: 

 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐴)𝑃(𝐵|𝐴)

∑ 𝑃(𝐵|𝐸𝑖)𝑃(𝐸𝑖)𝑖
, 

 

kde pravděpodobnost události 𝑋 je označena pomocí 𝑃(𝑋), pravděpodobnost události 𝑋 za 

předpokladu, že nastala událost 𝑌, je označeno pomocí 𝑃(𝑋|𝑌) a 𝐸𝑖 je i-tá událost. 

V nejjednodušší formě je to redukováno na: 

 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐴)𝑃(𝐵|𝐴)

𝑃(𝐵)
. 

 

Bayesovská statistika se odlišuje od klasické statistiky tím, že nepředpokládá, že všechny 

parametry rozdělení jsou fixní, ale že parametry jsou náhodnými proměnnými. Bayesovská 

pravděpodobnost může být snadněji srozumitelná, jestliže se považuje za osobní stupeň důvěry k 

určité události, na rozdíl od klasického pojetí, které je založeno na fyzickém důkazu. Jelikož je 

bayesovský přístup založen na subjektivní interpretaci pravděpodobnosti, poskytuje hotovou základnu 

pro rozhodovací myšlení a vytvoření bayesovských sítí (neboli sítí důvěry, obvodů důvěry nebo 

bayesovských obvodů). 

Pro Bayesovy sítě jsou používány grafické modely, které představují množinu proměnných a 

jejich pravděpodobnostní vztahy. Síť se skládá z uzlů, které znázorňují náhodnou proměnnou, a ze 

šipek, které spojují rodičovský (nadřazený) uzel s dětským (podřazeným) uzlem (kde rodičovský 

uzel je proměnná, která přímo ovlivňuje další (dětskou) proměnnou). 

V posledních letech se používání Bayesovy teorie a Bayesových sítí hodně rozšířilo, částečně 

kvůli intuitivní působivosti, a také kvůli dostupnosti softwarových výpočetních nástrojů. Bayesovy 

sítě byly použity v celé řadě odvětví: lékařská diagnostika, modelování obrazu, genetika, 

rozpoznávání řeči, ekonomika, průzkum vesmíru a ve výkonných webových vyhledávačích 

používaných v současné době. Mohou být cenné v jakékoli oblasti, kde je zapotřebí zjistit neznámé 

proměnné pomocí využití strukturálních vztahů a dat. Bayesovy sítě mohou být použity k poznání 

příčinných vztahů s cílem poskytnout vhled do oblasti problému a předpovědět následky zákroku. 

Vstupy jsou podobné vstupům pro model Monte Carlo. Co se týče Bayesovy sítě, k příkladům 

kroků, které mají být podniknuty, patří následující: 

 stanoví se proměnné systému; 

 stanoví se příčinné spoje mezi proměnnými; 

 specifikuji se podmíněné a předcházející pravděpodobnosti; 

 přidá se důkaz k síti; 

 provede se aktualizace stupně důvěry; 

 získají se posteriorní stupně důvěry. 

 

Bayesova teorie může být aplikována mnoha různými způsoby. V tomto příkladu je zohledněno 

vytvoření Bayesovy tabulky, kde je k určení, zda má pacient nějakou nemoc, použit lékařský test. Před 

tím, než se provede test, se věří, že 99 % populace nemá tuto nemoc a že 1 % nemoc má, což je apriorní 

informace. Přesnost testu ukázala, že jestliže osoba má tuto nemoc, je výsledek testu pozitivní v 98 % 

případů. Existuje rovněž pravděpodobnost, že i když tuto nemoc nemá, je výsledek testu pozitivní v 10 % 

případů. V Bayesově tabulce jsou uvedeny následující informace: 
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Tabulka 4 Bayesova tabulková data 

 Apriorní hodnota Pravděpodobnost Součin 
Posteriorní 

hodnota 

Má nemoc 0,01 0,98 0,0098 0,0901 

Bez nemoci 0,99 0,10 0,0990 0,9099 

SOUČET 1  0,1088 1 

 

S použitím Bayesova pravidla se součin stanoví kombinací apriorní hodnoty a 

pravděpodobnosti. Posteriorní hodnota se získá vydělením hodnoty součinu součtem součinů. Výstup 

ukazuje, že pozitivní výsledek zkoušky naznačuje, že se předchozí hodnota zvedla z 1% na 9%. Ještě 

důležitější je, že existuje výrazná možnost, že i u pozitivního testu je nepravděpodobné, že pacient bude 

mít nemoc. Při zkoumání rovnice (0,01 ×  0,98)/((0,01 ×  0,98)  +  (0,99 ×  0,1)) se ukazuje, že 

u posteriorních hodnot hraje důležitou roli hodnota „bez nemoci – pozitivní výsledek“. 

Bayesovský přístup může být aplikován ve stejné míře jako klasická statistika s širokým 

spektrem výstupů, např. při analýze dat k odvození bodových odhadů a konfidenčních intervalů. 

V poslední době se s oblibou bayesovský přístup používá v souvislosti s Bayesovými sítěmi 

s cílem odvodit posteriorní rozdělení. Je možné také využít grafického výstupu, který poskytuje 

snadno srozumitelný model. Více lze nalézt např. v [11]. 

VYBRANÉ ZDROJE 
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[13] IEC 61165 Použití Markovových technik 
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4  POSOUZENÍ A OŠETŘENÍ RIZIK STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Z 

HLEDISKA JEJICH NÁVRHU, VÝSTAVBY A POUŽÍVÁNÍ 

Vzhledem k harmonizaci evropských norem a k tomu, že stavebnictví patří do tzv. regulované 

oblasti, je drtivá většina postupů, limitních hodnot a dalších ukazatelů harmonizována např. v tzv. 

eurokódech či jiných národních předpisech. Posouzení rizik ve fázi návrhu stavebního díla je tedy 

(co do technických požadavků) v celku jednoduché, a to např. pomocí metod uvedených 

v následující kapitole. Horší situace je však v ostatních oblastech návrhu, kdy je třeba posoudit 

celou řadu dalších vlivů, např. na životní prostředí, okolní zástavbu, apod. 

4.1 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ VÝROBKY PODLE DOKUMENTŮ 

EU A ČR 

4.1.1 Construction Products Regulation 

Dne 4. 4. 2011 bylo v OJ EU zveřejněno NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 

RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 

uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (česky, 

anglicky, dvojjazyčně). 

Nařízení vstoupilo v platnost 24. 4. 2011 (dvacátým dnem po vyhlášení v OJ EU), kdy nabyly 

účinnosti články týkající se terminologie, ustavení Stálého výboru pro stavebnictví (SCC) a 

především subjektů pro technická posuzování a oznamujících orgánů a oznámených subjektů. 

Avšak plné účinnosti nabude až k 1. červenci 2013, kdy nabudou účinnosti i ostatní články a 

přílohy. Do 30. června 2013 zůstává v platnosti směrnice Rady 89/106/EHS a probíhá přípravné 

období na nařízení. Do té doby příslušné orgány členských států by měly analyzovat stávající 

právní předpisy v dané oblasti a zajistit, aby byly odstraněny ty z nich nebo jejich části, které 

budou s tímto nařízením v rozporu. V souvislosti s tím se nyní připravuje novela zákona 22/1997 

Sb. (viz návrh zákona, důvodová zpráva, a rozdílová tabulka). Pro splnění požadavků CPR týkající 

se oznamujících orgánů a oznámených subjektů jsou na stránkách ÚNMZ nyní uvedeny informace 

zpracované Ing. Šimkovou k Zabezpečení procesu oznamování subjektů působících ve smyslu 

nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích.  

Vzhledem k tomu, že CPR vyžaduje přímou implementaci do právního řádu, je nařízení vlády 

č. NV 190/2002 Sb., kterým byla směrnice 89/106/EHS transponována do českého právního 

prostředí, s ukončením platnosti této směrnice k 30. červnu 2013 zrušeno, zatímco nařízení vlády 

č. 163/2002 Sb. pro vybrané stavební výrobky je modifikováno. 

CPR zohledňuje horizontální legislativní rámec pro uvádění výrobků na vnitřní trh vytvořený 

nařízením EP a Rady (ES) č. 765/2008 a rozhodnutím 768/2008/ES a zaměřuje se na zmírnění 

administrativní zátěže malých a středních podniků. Návrh je založen na principu subsidiarity, což 

znamená, že do kompetence členských států spadají především pravidla pro navrhování a 

provádění staveb, zatímco právní předpisy EU upravují pravidla pro uvádění stavebních výrobků 

na trh. Cílem tohoto nařízení je zajistit, aby byly podávány přesné, spolehlivé a důvěryhodné 

informace o vlastnostech stavebních výrobků nezbytných pro provádění a navrhování staveb 

včetně pravidel pro připojení označení CE. 

 

V souvislosti s CPR byly nově upraveny stránky ÚNMZ: [17]. 

 

4.2 HARMONIZOVANÉ TECHNICKÉ NORMY 

Harmonizovanými normami jsou národní normy, přejímající evropské harmonizované evropské 

normy, zveřejněné v Úředním věstníku EU (Official Journal – OJ). U výrobků, které jsou 

vyráběny v souladu s harmonizovanou evropskou normou, se předpokládá shoda se základními 

požadavky směrnice CPD. Harmonizované normy musí být doplněny přílohou ZA, která uvádí 
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odkazy na ustanovení normy, odpovídající požadavkům směrnice, nebo tato ustanovení doplňuje 

(u starších evropských norem). Podle potřeby a s různou mírou podrobností obsahuje 

harmonizovaná norma tyto části: 

 předmět normy a příslušné charakteristiky, 

 postup prokazování shody, 

 systémy prokazování shody (často ve formě tabulky převzaté z příslušného rozhodnutí 

Komise), 

 úkoly pro hodnocení shody, 

 ES certifikát shody a ES prohlášení o shodě, 

 označení shody CE a značení štítkem. 

 

Popřípadě je zařazena příloha ZB obsahující vztah příslušné evropské normy k jiným 

směrnicím. I když tyto přílohy nejsou normativní, ale pouze informativní, z hlediska plnění 

požadavků směrnice jsou závazné, zejména pokud jde o opatření stavebního výrobku označením 

CE. 

Seznam harmonizovaných norem pod směrnicí CDP lze nalézt na internetové adrese: [15]. 

Česká technická norma se stává harmonizovanou českou technickou normou, je-li plně v 

souladu a přejímá-li požadavky stanovené evropskou normou (EN) nebo harmonizačním 

dokumentem, které uznaly orgány ES jako harmonizovanou evropskou normu. Harmonizovanou 

českou technickou normou se stává také česká technická norma, která je v souladu s evropskou 

normou, která byla jako harmonizovaná stanovena společnou dohodou notifikovaných osob ve 

shodě s právem ES.  

Jinými slovy: 

Existuje-li na určitý výrobek evropská harmonizovaná norma, např. evropská norma na 

kanalizační betonovou troubu a je přeložena do češtiny, pak o této normě říkáme, že je také 

harmonizovaná, tzn. totožná s evropskou harmonizovanou normou. 

Česká republika nemá právo cokoli měnit a překlad musí být ve shodě s evropskou normou. 

Má-li český výrobce v úmyslu vyrábět např. betonové trouby, musí si opatřit harmonizovanou 

evropskou normu, v tomto případě ČSN EN 1916, a při výrobě se touto normou řídit. Stejně tak je 

povinen se řídit PPS uvedeným v příloze ZA. České technické harmonizované normy oznamuje 

ÚNMZ ve Věstníku včetně jejich změn nebo zrušení. Informace o harmonizovaných normách lze 

rovněž nalézt na [16]. 

4.2.1 Určené technické normy k NV 163 

ÚNMZ po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž působnosti se 

příslušná oblast týká, může určit české technické normy, popř. další technické normy nebo 

technické dokumenty určené pro specifikaci technických požadavků na výrobky, vyplývajících z 

nařízení vlády nebo jiného příslušného technického předpisu jako „normy určené“ (dále jen 

„určené normy“). Určené normy k jednotlivým nařízením vlády jsou vyhlašovány a také rušeny ve 

Věstníku UNMZ, který je k dispozici buď v listinné, nebo také v elektronické podobě na 

www.unmz.cz.  

Jako určené jsou zpravidla po odborném projednání vyhlašovány české technické normy nebo 

neharmonizované evropské technické normy. Určené normy obsahují vždy požadavek na výrobek, 

který je nutné dodržet. Při posouzení shody se pak hodnota zjištěná měřením nebo výpočtem 

porovnává s požadavkem v určené normě. 

Např. pro výrobu betonu platí evropská norma EN 206-1, česky převzata jako ČSN EN 206-1. 

Tato norma není harmonizovaná a ÚNMZ ji oznámil jako určenou k NV 163, neboť jejím 

splněním jsou splněny požadavky na beton ve smyslu šesti základních požadavků. 

Kromě určených norem však mohou existovat další požadavky dané českými právními 

předpisy, např. vyhláškami, které musí být vzaty při posouzení shody v úvahu. 
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4.2.2 Eurokódy 

Eurokódy uvádějí obecná návrhová pravidla pro navrhování celých konstrukcí i jednotlivých 

prvků, a to jak obvyklého, tak i inovačního charakteru.  

Ke zveřejnění prvních evropských norem došlo v 80. letech. V roce 1989 Komise a členské 

státy EU rozhodly předat tvorbu a vydávání Eurokódů organizaci CEN, tak aby Eurokódy mohly 

mít v budoucnu status evropských norem. Eurokódy jsou tímto tedy spojeny s ustanoveními všech 

směrnic Rady nebo s rozhodnutími Komise, týkajícími se evropských norem, tedy také s CPD. 

Normy Eurokódy uznávají odpovědnost řídicích orgánů v jednotlivých členských státech a 

ponechávají jejich právo stanovit hodnoty týkající se otázek bezpečnosti v předpisech na národní 

úrovni, takže se tyto hodnoty v jednotlivých státech nadále odlišují.  

Status a rozsah použití Eurokódů 

Členské státy EU považují Eurokódy za základní dokumenty pro následující účely: 

 jako prostředek k prokázání shody pozemních a inženýrských staveb se základními 

požadavky CPD, zvláště pak se základním požadavkem 

č. 1 – Mechanická odolnost a stabilita – a se základním požadavkem 

č. 2 – Požární bezpečnost; 

 jako podklad pro specifikaci smluv na stavby a příslušné inženýrské služby; 

 jako rámec pro tvorbu harmonizovaných technických specifikací pro stavební výrobky EN 

a ETA. 

Technické aspekty vyplývající z Eurokódů musí být proto náležitě zváženy technickými 

komisemi CEN a pracovními skupinami EOTA zpracovávajícími normy výrobků, tak aby se 

dosáhlo plné kompatibility těchto technických specifikací s Eurokódy. 

Národní normy zavádějící Eurokódy 

Národní normy zavádějící Eurokódy obsahují úplný text Eurokódu (včetně všech příloh) 

vydaného CEN. Textu může předcházet národní titulní strana a národní předmluva, za textem 

může následovat národní příloha (informativní). 

Mezi harmonizovanými technickými specifikacemi pro stavební výrobky a technickými 

pravidly pro stavby má být soulad. Navíc průvodní údaje stavebních výrobků s označením CE, 

které se odvolávají na Eurokódy, musí zřetelně uvádět, které národně stanovené parametry se 

uvažovaly. 

Eurokódy se tedy netýkají výrobků, ale jsou to normy o navrhování a říkají, jak má vypadat 

projekt na stavbu. Předpokládá se, že Eurokódy začnou platit v roce 2010 a k tomu roku skončí 

platnost národních norem pro navrhování.  

4.3 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVBY 

4.3.1 Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby zatížení, o kterých se očekává, 

že na ni budou působit v průběhu stavění a užívání, neměla za následek: 

a) zřícení celé stavby nebo její části, 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení 

následkem deformace nosné konstrukce, 

d) poškození událostí v rozsahu neúměrném původní příčině. 
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4.3.2 Požární bezpečnost 

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby v případě požáru: 

a) byla po určitou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce, 

b) byl omezen vznik a šíření požáru a kouře ve stavebním objektu, 

c) bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty, 

d) mohly osoby a zvířata opustit stavbu nebo být zachráněny jiným způsobem, 

e) byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek. 

Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru: 

 požární prevence – je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již 

vzniklých požárů, 

 požární represe – účinné zdolávání požárů. 

Řešení požární bezpečnosti staveb patří do oblasti požární prevence a je to souhrn opatření, 

která zajišťují, aby v případě požáru 

 byla po stanovenou dobu zachována nosná funkce konstrukce – prokazuje se její požární 

odolností, 

 byl omezen rozvoj a šíření ohně a kouře – dělení objektu na požární úseky,  

 bylo zamezeno šíření požáru na okolní stavby – vytváření odstupů mezi sousedními 

objekty, 

 mohly osoby a zvířata opustit stavbu – únikové cesty zaručí po požadovanou dobu 

bezpečnost a umožní osobám opustit stavbu, 

 byla zajištěna bezpečnost záchranných jednotek – v projektu vytvořit podmínky pro účinný 

a bezpečný zásah záchranných jednotek. 

Požární bezpečnost staveb je zajišťována pasivní požární ochranou (požární odolnost 

konstrukcí nosných, dělicích a obalových a dělení na požární úseky), 

Aktivní požární ochranou (požárně bezpečnostní zařízení a opatření) se rozumí: 

 stabilní hasicí zařízení, 

 elektrická požární signalizace, 

 zařízení pro odvod kouře a tepla, 

 zařízení pro potlačování výbuchu, 

 zařízení pro dálkový přenos, 

 jednotky hasičského záchranného sboru. 

Pro vhodné užití konkrétních stavebních výrobků a konstrukcí, které mohou mít vliv na požární 

ochranu staveb, je nutné znát jejich požární vlastnosti, případně takové výrobky podrobit 

klasifikaci. Požárními vlastnostmi výrobků a konstrukcí jsou: 

4.3.3 Reakce na oheň 

Schopnost materiálu (výrobku) přispívat svým vlastním rozkladem na oheň, jemuž je za 

stanovených podmínek vystaven. Materiál (výrobek), aby mohl být označen a pro uživatele 

identifikován podle charakteristik vlastností reakce na oheň, musí být podroben zkoušce 

(zkouškám) reakce na oheň a na základě výsledků těchto zkoušek musí být provedena klasifikace 

takového materiálu (výrobku). Provádí se zařazením do: 
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 tříd reakce na oheň (A1, A2, B, C, D, E, F), 

 druhů konstrukce (DP1, DP2, DP3). 

Poznámka: Nahrazení požadavků stupňů hořlavosti podle ČSN 73 0862 třídami reakce na oheň 

podle ČSN EN 13501-1 je uvedeno v Tabulce 1 ČSN 73 0810 a v národní příloze NA ČSN EN 

13501-1. Nahrazení požadovaných indexů šíření plamene podlahových krytin podle ČSN 73 0863 

třídami reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1 je uvedeno v Tabulce 2 ČSN 73 0810 a v národní 

příloze NA ČSN EN 13501-1. 

4.3.4 Požární odolnost stavební konstrukce 

Požární odolnost stavební konstrukce je schopnost konstrukce odolávat účinkům požáru. 

Vyjádřena je dobou, po kterou může být stavební konstrukce vystavena teplotám vznikajícím při 

požáru, aniž by došlo k porušení její funkce. Charakteristiky vlastností požární odolnosti: 

Nosnost R 

Nosnost je schopnost prvku konstrukce odolávat po určitou dobu působení požáru na jednu 

nebo více stran při specifikovaném mechanickém zatížení, bez jakékoliv ztráty stability. Kritéria 

umožňující hodnocení ztráty nosnosti jsou různá v závislosti na druhu nosného prvku: 

 u ohýbaných prvků, např. stropů a střech rychlost deformace (rychlost průhybu) a mezní 

skutečná deformace (průhyb), 

 u osově zatížených prvků, např. sloupů a stěn, rychlost deformace (rychlost stlačení) a 

mezní skutečná deformace (stlačení). 

Celistvost E 

Nahrazení požadavků stupňů hořlavosti podle ČSN 73 0862 třídami reakce je schopnost prvku s 

dělicí funkcí odolávat působení požáru pouze z jedné strany bez přenosu požáru na 

neexponovanou stranu v důsledku průniků plamenů nebo horkých plynů. Můžou způsobit vznícení 

neexponovaného povrchu nebo jakéhokoliv materiálu ležícího v jeho blízkosti. Porušení kritéria 

nosnosti se považuje rovněž za porušení kritéria celistvosti. 

Izolace I 

Izolace je schopnost konstrukčního prvku odolávat působení požáru pouze z jedné strany, bez 

přenosu požáru v důsledku významného přestupu tepla z exponované strany na neexponovanou 

stranu. Přestup má být omezen tak, aby se nevznítila ani neexponovaná strana, ani jakýkoliv 

materiál v její blízkosti. Prvek má rovněž vytvářet tepelnou bariéru, schopnou chránit osoby v její 

blízkosti. 

Radiace W  

Radiace je schopnost konstrukčního prvku odolávat expozici pouze z jedné strany tak, aby se 

snížila pravděpodobnost přenosu požáru následkem prostupu významného sálavého tepla jak 

prvkem, tak i z neexponovaného povrchu prvku na sousední materiály. Prvek má také chránit 

osoby v jeho blízkosti. Prvek vyhovující kritériu I se hodnotí jako vyhovující i požadavku W po 

stejnou dobu. 

Mechanická odolnost M 

Mechanická odolnost je schopnost prvku odolat rázu představujícímu případ, kdy konstrukční 

porušení jiného dílu při požáru způsobí náraz na posuzovaný prvek. 
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Samozavírací schopnost dveří C 

Samozavírací schopnost dveří případně jiných uzávěrů nebo uzávěrových sestav se automaticky 

zavírat a tak uzavřít otvor. Uplatňuje se u prvků, které jsou běžně uzavřeny a které se musí uzavřít 

automaticky po každém otevření. Lze je rovněž uplatnit u prvků běžně otevřených, které se musí 

zavřít v případě požáru, a k mechanicky ovládaným prvkům, které se rovněž musí v případě 

požáru zavřít. 

Kouřotěsnost S  

Kouřotěsnost je schopnost prvku snížit nebo vyloučit pronikání plynů nebo kouře z jedné strany 

prvku na druhou. 

Odolnost proti požáru sazí G 

Odolnost proti požáru sazí schopnost komínů a jim podobných výrobků odolávat hoření sazí. 

Zahrnuje hlediska těsnosti a tepelné izolace. 

Účinnost požárních ochran K 

Účinnost požárních ochran schopnost stěnových nebo stropních obkladů chránit po stanovenou 

dobu obložené materiály proti vznícení, uhelnatění a ostatním poškozením. 

Požární konstrukce, aby mohly být označeny a pro uživatele identifikovány podle charakteristik 

vlastností požární odolnosti, musí být podrobeny zkouškám požární odolnosti a na základě 

výsledků těchto zkoušek musí být provedena klasifikace takové konstrukce. Požární odolnost lze 

stanovit také výpočtem podle norem pro navrhování (Eurokódy). Výčet vlastností je obsažen v 

příslušných harmonizovaných předmětových normách. 

4.3.5 Zkoušení 

 Reakce na oheň 

 Požární odolnost 

o Zkušební podmínky 

o Požární dveře a požární uzávěry 

o Nenosné konstrukce 

o Nosné konstrukce 

o Zvyšování požární odolnosti stavebních konstrukcí 

o Provozní instalace 

 Šíření plamene 

o Šíření plamene po povrchu stavebních hmot 

o Šíření plamene střešním pláštěm 

 Odkapávání hmot 

4.3.6 Požadavky 

Základní požadavky na požární bezpečnost jsou uvedeny v: 

 ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení upřesňuje požadavky na 

stavební výrobky a stavební konstrukce, popř. na požárně bezpečnostní zařízení ve vztahu 

k ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a k navazujícím normám, podle nichž je navrhována požární 

bezpečnost stavebních a technologických objektů v ČR. 
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 Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

 Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, 

kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří. 

 Požadavky na konkrétní výrobky a jejich vlastnosti obsahují příslušné harmonizované 

předmětové normy, jako jsou např.: 

o ČSN EN 13964 Zavěšené podhledy – Požadavky a metody zkoušení, 

o ČSN EN 14600 Vrata, dveře a otevíravá okna s charakteristikami požární odolnosti 

a/nebo kouřotěsnosti – Požadavky a klasifikace, 

o ČSN EN 1856-1 Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 1: Stavební dílce 

systémových komínů. 

4.3.7 Klasifikace 

 ČSN EN 13501-1 Klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace 

podle výsledků zkoušek reakce na oheň  

 ČSN EN 13501-2 Klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace 

podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení 

 ČSN EN 13501-3 Klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 3: Klasifikace 

podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků běžných provozních instalací: požárně 

odolná potrubí a požární klapky 

 ČSN EN 13501-5 Klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace 

podle výsledků zkoušek střech vystavených působení vnějšího požáru. 

4.4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo 

zdraví jejích uživatelů nebo sousedů, především v důsledku: 

a) uvolňování toxických plynů, 

b) přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší, 

c) emise nebezpečného záření, 

d) znečistění nebo zamoření vody nebo půdy, 

e) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů, 

f) výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby. 

Hodnocení hygienických a ekologických kritérií stavebních materiálů se v současné době stalo 

velmi důležitým a aktuálním problémem, přestože metody nejsou dosud v zemích EU sjednoceny 

a celý systém se teprve připravuje. Stavební výrobek nesmí za běžných nebo rozumně 

předvídatelných podmínek použití představovat nebezpečí vzhledem k hygieně, ochraně zdraví a 

životního prostředí. Stavební výrobky lze na základě určeného použití posuzovat vzhledem k jejich 

hygienickým vlastnostem a vlivu na životní prostředí podle toho, zda: 

 obsahují nebezpečné látky; 

 obsahují biocidní látky; 

 jde o stavební výrobky, ve kterých je limitován obsah radionuklidů a které mohou emitovat 

nebezpečné záření; 
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 uvolňují nebezpečné látky do vnitřního prostředí staveb;  

 přicházejí do přímého styku s pitnou vodou; 

 mohou způsobovat výskyt vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích uvnitř 

stavby 

 jde o stavební výrobky se zabudovaným odpadem; 

 jsou určené k zabudování do stavby způsobem, při kterém mohou uvolňovat nebezpečné a 

nežádoucí látky do životního prostředí (voda, půda); 

 mohou uvolňovat nebezpečné částice nebo plyny do ovzduší, případně nedostatečně 

zneškodňovat nebezpečné látky vypouštěné do ovzduší (je-li zneškodňování nežádoucích 

látek jednou z předpokládaných funkcí ve stavbě); 

 mohou nedostatečně zneškodňovat nežádoucí látky vypouštěné do vod (je-li 

zneškodňování nežádoucích látek jednou z předpokládaných funkcí ve stavbě). 

4.4.1 Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích 

V ČR je třeba plnit požadavky zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění 434/2005 Sb.) a některých navazujících 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Např. v prováděcí vyhlášce č. 221/2004 Sb., kterou se 

stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž 

uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve 

znění pozdějších předpisů, je uveden seznam zakázaných nebezpečných chemických látek a 

nebezpečných chemických přípravků.  

4.4.2 Stavební výrobky, které mají charakter biocidní látky 

Ze stavebních výrobků patří mezi biocidy konzervační přípravky pro dřevo, vlákna, pryž a 

polymerní materiály, dále konzervační přípravky pro zdivo a přípravky proti hnilobě konstrukcí 

používaných ve vodě. Pro používání biocidních látek je v rámci EU požadováno, aby byly 

výrobky schválené a zahrnuté do přílohy I, IA nebo IB Směrnice EP a Rady 98/8/EC (OJ L 123 z 

24.4.1998) o uvádění biocidních přípravků na trh. V ČR podléhají stavební výrobky, které mají 

charakter biocidní látky, zákonu č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků na 

trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.4.3 Stavební výrobky, na něž jsou kladeny požadavky z hlediska obsahu radionuklidů 

Stavební materiály, jako např. stavební kámen, písek, štěrk, kamenivo, jíly, popílek, škvára a 

struska, umělé kamenivo, keramické obkládačky a dlaždice, cihly a jiné výrobky z pálené hlíny, 

cement vápno, sádra, výrobky z betonu, sádry, cementu a pórobetonu, výrobky z přírodního a 

umělého kamene je třeba posuzovat také z hlediska obsahu radionuklidů. Evropský přístup týkající 

se radiační ochrany v budovách ze stavebních materiálů je popsán v dokumentu „Radiological 

Protection Principles Concerning the Natural Radioactivity of Building Materials“, kde jsou 

uvedeny zásady ochrany před působením přirozené radiace stavebních materiálů, a poskytuje 

informace o přírodní radioaktivitě ve stavebních výrobcích.  

Základním dokumentem pro pracovníky přicházející do styku se zářením je v rámci EU 

doporučení Komise 90/143/Euroatom (OJ L 80 z 27. 3. 1990) o ochraně veřejnosti před 

vystavením radiace uvnitř stavebních objektů. V ČR je tento předpis transponován do zákona č. 

18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále do prováděcí vyhlášky 

SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně (změna 499/2005 Sb.). Tyto předpisy obsahují části 

zabývající se stavbami a stavebními výrobky. 
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4.4.4 Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí staveb 

Stavební výrobky mohou uvolňovat škodliviny do vnitřního ovzduší. K těmto výrobkům patří 

materiály použité pro podlahové krytiny, příčky, stěny a jejich obklady, podhledy, izolační 

materiály, barvy a laky, prostředky pro konzervaci dřeva, lepidla, plniva, parotěsné zábrany, 

elektrické kabely a příslušenství, povlaky pro podlahové mazaniny, zdivo, tmely, instalace atd. Jde 

především o emise těkavých organických látek (VOCs), formaldehydu (HCHO) a uvolňování 

nebezpečných částic do ovzduší (azbestová a minerální vlákna). 

Legislativním předpisem pro stanovení limitních ukazatelů v ČR je vyhláška č. 6/2003 Sb., 

kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní 

prostředí pobytových místností některých staveb a která je prováděcím předpisem k zákonu č. 

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. V příloze č. 2 této vyhlášky jsou uvedeny limitní koncentrace pro škodliviny 

některých nejčastěji se vyskytujících těkavých organických látek, včetně formaldehydu, a dále 

minerálních a azbestových vláken. 

4.4.5 Výskyt vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích uvnitř stavby 

Výskyt vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích uvnitř stavby musí být posuzován 

v širších souvislostech daných volbou stavebních materiálů, situováním stavby a jejím užíváním. 

Vlhkost může ovlivnit zdraví uživatelů budovy působením nadměrně nízké nebo vysoké relativní 

vlhkosti vzduchu nebo nepřiměřenými účinky vlhkosti způsobujícími růst plísně na površích i 

uvnitř výrobků a zvýšený výskyt roztočů. Z tohoto pohledu se hodnotí všechny stavební výrobky, 

které jsou součástí stavební konstrukce a jsou vystaveny srážkám (déšť, sníh, kroupy), zemní 

vlhkosti a jiným druhům vnější vlhkosti, jako jsou stěny, okna, střechy, a podlahy včetně jejich 

doplňků a materiály pro obklady, tepelnou izolaci, parotěsné zábrany, nátěry, laky, těsnicí 

prostředky atd. Tyto parametry (limitní hodnoty jsou většinou uvedeny v příslušných normách 

výrobků, které se odkazují na zkušební normy) se hodnotí v závislosti na tom, o jakou část stavby 

jde. Hodnotí se např. propustnost vodních par; odolnost proti vodě (vodotěsnost, nasákavost), 

odolnost proti vlhkosti, kapacita adsorpce, absorpce, desorpce, odolnost spár proti pronikání deště, 

sněhu. 

Legislativním základem v ČR je opět zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve 

znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity 

chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 

některých staveb, která stanoví přijatelné mikroklimatické podmínky. Ty zahrnují teplotu, vlhkost, 

v případě sálavého vytápění intenzitu sálání v místě hlavy člověka, větrání a podmínky provozu 

ventilačních a klimatizačních zařízení.  

4.4.6 Stavební výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou 

V současné době se zpracovává jednotný evropský schvalovací systém pro stavební materiály 

přicházející do styku s pitnou vodou uváděný pod zkratkou EAS (European Acceptance Scheme 

for construction product in contact with drinking water). Podle tohoto systému musí být jakýkoliv 

stavební materiál nebo výrobek, uvažovaný pro styk s pitnou vodou, dostatečně stabilní, nesmí se 

z něj vyluhovávat látky do vody v množství, která nevyhovují směrnicím ES o kvalitě vody k 

lidské spotřebě, ohrožovat lidské zdraví nebo způsobovat zhoršení organoleptických charakteristik 

nebo způsobovat neočekávané změny ve složení vody. 

V ČR platí pro materiály přicházející do styku s pitnou vodou zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 5 tohoto zákona musí výrobce stavebního 

výrobku přicházejícího do styku s pitnou vodou zajistit ověření, že nedojde k nežádoucímu 

ovlivnění pitné nebo teplé vody, u osoby autorizované podle zákona č. 22/1997 Sb. Způsob 

ověření je uveden v prováděcím předpise k tomuto zákonu – ve vyhlášce MZ č. 409/2005 Sb. o 

hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. 
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4.4.7 Stavební výrobky se zabudovaným odpadem 

Upravené stavební a demoliční odpady lze materiálově využívat v zásadě buď jako odpady v 

souladu se zákonem o odpadech, nebo ho lze uvádět na trh také jako stanovený stavební výrobek 

po posouzení shody výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb. U těchto výrobků musí být vždy 

posouzena shoda jejich vlastností s požadavky NV 163/2002 Sb. Velmi důležitou součástí jsou i 

požadavky na posouzení těchto stavebních výrobků z hlediska jejich zdravotní nezávadnosti, 

především z hlediska uvolňování nebezpečných látek do podzemní vody nebo půdy. Jako 

stanovené výrobky (materiály) jsou v příloze 2 NV 163/2002 Sb. uvedeny ve skupině 9: např. 

kamenivo pro drážní stavby, granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace báňských provozů, 

granulát a aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů pro násypy a zásypy při zahlazování 

důlní činnosti, granulát pro rekultivaci báňských výsypek. 

4.4.8 Uvolňování nebezpečných látek ze stavebních výrobků do podzemní vody nebo půdy 

Odhad vlivu stavebních materiálů a staveb na životní prostředí vyžaduje především podrobnou 

znalost jejich vlastností, uplatňujících se v interakci s jednotlivými složkami životního prostředí. 

Ve stavebnictví je používáno velké množství různých materiálů s velmi rozdílnými vlastnostmi s 

ohledem na jejich možné ovlivnění složek životního prostředí. Z hlediska posuzování chemických 

vlivů staveb a materiálů je velmi důležité hodnocení jejich vlivů na vodní a zprostředkovatelně 

půdní prostředí. Z tohoto pohledu je pak nejdůležitějším vyluhovacím médiem voda, jelikož se 

jejím prostřednictvím mohou chemické látky ze stavebních materiálů dále šířit do prostředí. 

Prostřednictvím vyluhování chemických látek ze stavebních hmot se posuzuje nebezpečnost 

stavebních materiálů, přičemž je třeba přihlížet k životnosti staveb v dlouhodobém horizontu. 

Velmi dobře je zpracována tato problematika ve studii týkající se posuzování uvolňování 

nebezpečných látek ze stavebních výrobků do vody a půdy „How to judge release of dangerous 

substances from construction products to soil and groundwater“. 

Pro oblast migrace škodlivých látek ze stavebních výrobků do půdy a/nebo hydrosféry 

zpracoval Státní zdravotní ústav „Metodické doporučení SZÚ pro hodnocení škodlivých a 

nežádoucích látek uvolňujících se z vybraných skupin výrobků pro stavby do vody a půdy“. Toto 

metodické doporučení se zabývá přípravou vodných výluhů, jejich chemickou analýzou 

(hodnocení vyluhovatelnosti) a především realizací i vyhodnocením zkoušek. 

4.4.9 Uvolňování nebezpečných částic a plynů do vnějšího ovzduší 

Pro omezení celkových emisí látek, které mohou způsobovat poškozování ozonové vrstvy 

(chlórovaných a fluorovaných uhlovodíků) bylo vydáno nařízení Rady (ES) č. 2037/2000 (OJ L 

244 z 29. 9. 2000) o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. V přílohách tohoto nařízení jsou 

pak stanoveny látky, které musí být sledovány, i výrobky které sledované látky obsahují.  

V ČR je tento předpis transponován do nařízení č. 117/2005 Sb. o některých opatřeních 

zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy. Ze stavebních výrobků jde např. o izolační desky, panely 

a trubní izolace, mrazicí, chladicí, vysoušecí a klimatizační zařízení, přípravky a náplně pro 

požární systémy, výrobky z hořlavých materiálů, barvy a laky, přípravky k úpravě povrchů atd. 

Jiný případ je, jestliže je zneškodňování nežádoucích látek jednou z předpokládaných funkcí ve 

stavbě. Může se jednat o stavební výrobky, jako jsou nádoby pro spalování škodlivých látek 

včetně těsnicích systémů, zařízení pro spalování látek, odvody spalin a komíny, klimatizační a 

vzduchotechnické systémy, potrubní systémy, kde se sleduje zejména uvolňování škodlivin do 

vnějšího ovzduší. Metody a kritéria pro kvalitu ovzduší a seznamy příslušných znečišťujících látek 

rámcově vycházejí ze směrnice Rady 96/62/ES (OJ L 296 z 21. 11. 1996) o posuzování a řízení 

kvality vnějšího ovzduší, která je transponovaná v ČR do zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších 

předpisů. V prováděcích předpisech k tomuto zákonu jsou pak uvedeny znečišťující látky, které 
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podléhají zpoplatnění (mj. azbest), obsahy programů snižování emisí, seznamy regulovaných látek 

atd. 

4.4.10 Uvolňování nebezpečných látek do kanalizace a vod 

Při posuzování shody některých stavebních výrobků (armatury, regulátory, zařízení pro dopravu 

a skladování kapalin, čistírny odpadních vod atd.) je třeba z hlediska jejich funkční účinnosti a z 

hlediska zamezení uvolňování škodlivých látek do povrchových vod vytvořit také podmínky pro 

dodržování systému ochrany vnitrozemských a povrchových vod. V rámci EU jsou tyto podmínky 

vymezeny směrnicí EP a Rady 2000/60/ES (OJ L 327 z 22. 12. 2000) ustavující rámec pro činnost 

Společenství v oblasti vodní politiky (změněná rozhodnutím EP a Rady č. 2455/2001/ES). V ČR je 

pak třeba dodržovat zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých předpisů (vodní zákon) 

(ve znění pozdějších předpisů) a jeho navazující prováděcí předpisy. Také zákon č. 274/2001 Sb. o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 

vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, upravuje některé vztahy vznikající při 

rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě a přípojek na ně a 

dále působnost orgánů územních samosprávných celků a správních úřadů. Součástí jsou i obecné 

technické požadavky na výstavbu vodovodů a kanalizací a na jakost vody, ochranu odběratele, 

dozor, technický a ekonomický audit a také sankce při nedodržení tohoto zákona. Významná je 

především jeho prováděcí vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (změna 146/2004 

Sb.), kde jsou definovány mj. způsoby stanovení nejvyšší míry znečištění odpadních vod 

vypouštěných do kanalizace. 

4.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 

nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, například uklouznutím, smykem, pádem, nárazem, 

popálením, zásahem elektrickým proudem a zraněním výbuchem – viz [17]. 

4.6 OCHRANA PROTI HLUKU 

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo 

osobami poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, 

odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách – viz [17]. 

4.7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení a větrání musí být navrženy a postaveny takovým 

způsobem, aby spotřeba energie při provozu byla nízká s ohledem na klimatické podmínky místa a 

požadavky uživatelů – viz [17]. 

VYBRANÉ ZDROJE 

[14] http://ec.europa.eu/index_cs.htm  

[15] http://www.unmz.cz/urad/harmonizovane-normy 

[16] http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz 

[17] http://www.unmz.cz/urad/prirucka-ke-smernici-89-106-ehs 

http://ec.europa.eu/index_cs.htm
http://www.unmz.cz/urad/harmonizovane-normy
http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz
http://www.unmz.cz/urad/prirucka-ke-smernici-89-106-ehs
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5  METODY ANALÝZY RIZIK A JEJICH POUŽITÍ V OBLASTI 

STAVEBNICTVÍ 

Zajištění stanovené nebo očekávané kvality je požadováno zákazníky, společností a dalšími 

zainteresovanými stranami a týká se produktů (výrobků), procesů, činností, projektů, systémů atd. 

realizovaných v každé organizaci. 

Požadavky na bezpečnost k ochraně obyvatelstva před riziky ohrožení života a zdraví lidí, 

životního prostředí a poškození majetku (tj. před riziky ohrožení oprávněných veřejných zájmů), 

jsou obsahem celé řady právních předpisů, technických norem a normativních dokumentů, 

zahrnující i postupy posuzování a prokazování shody s těmito požadavky. 

Nezbytnou součástí řešení problematiky řízení rizik spojených s kvalitou, environmentem 

a bezpečností je: 

 vymezení a akceptování požadavků, které se z obecných právních předpisů vztahují 

na daný konkrétní případ, 

 volba a uplatnění vhodných nástrojů zajišťování kvality, environmentu a bezpečnosti 

včetně prevence s vymezením odpovědností a přidělením zdrojů (jako složek 

managementu rizika). 

 

Východiskem řešení této problematiky obecně je zjištění a zkoumání rizik nastání všech 

možných nebezpečí jako zdrojů potenciálního poškození (újmy) nebo situací s potenciální 

možností poškození (újmy), přičemž poškozením se obecně rozumí tělesné zranění nebo škoda na 

zdraví, majetku nebo životním prostředí. Obě složky definující riziko, tj. výskyt nežádoucí události 

a její následky, je možné kvantifikovat kombinací jejich pravděpodobnosti (četnosti) výskytu a 

následků. Obecný postup řešení problematiky bezpečnosti, tj. zajištění specifikované přijatelné 

úrovně bezpečnosti, zahrnuje v každém konkrétním případě tyto základní kroky: 

 identifikace všech potenciálně možných nebezpečných událostí, 

 jejich analýza a ohodnocení mírou rizika (jako kombinace pravděpodobnosti výskytu 

a kvantifikace následků), 

 posuzování jejich přijatelnosti a následná regulace (řízení, ošetření) nepřijatelných rizik 

vhodnými opatřeními a to vše jako obsah managementu rizika (Obrázek 7) [18] 

 

 
Obrázek 7 Analýza, hodnocení, posuzování a regulování rizika 

5.1 ZAJIŠTĚNÍ ZPŮSOBILOSTI A MANAGEMENT RIZIK. 

Zajištění způsobilosti produkce v organizacích je nedílnou součástí obecné péče o kvalitu a má 

s ní společnou stránku manažerskou (tj. stanovení cílů a pro jejich realizaci v organizaci stanovení 

odpovědností a pravomocí, procesů, postupů, zdrojů atd.), ekonomickou (tj. analýza a řízení 
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nákladů s cílem dosahovat optimální nebo alespoň ekonomicky efektivního řešení) a technickou 

(tj. stanovení konkrétních používaných technik a metod – v podstatě v souladu s ČSN EN ISO 

9001 [55]. Zajištění a realizace manažerské stránky je obecně označováno jako management 

rizika. Management rizika bývá v organizacích mnohdy dále rozčleněn: 

 ve vztahu k riziku ohrožení životního prostředí jako součást environmentálního 

managementu (EMS), neboli management zaměřený na ochranu životního prostředí, 

 ve vztahu k identifikaci, analýzám, posuzování (ohodnocování) a omezování rizik při práci 

jako management bezpečnosti a ochrany zdraví (MBOZP), 

 ve vztahu k výrobně technologickým systémům jako management rizik technologických 

systémů, 

 ve vztahu k projektům jako managament rizika projektu apod. 

 

Poněkud odlišnou svým obsahem je problematika bezpečnosti informačních technologií 

a informačních systémů (IT/IS). Navíc se doporučuje namísto termín bezpečnost (safety) používat 

český termín zabezpečení jako překlad anglického termínu security. Před prováděním vlastních 

úkolů a činností managementu rizik je nezbytné: 

 přesně vymezit jeho předmět, tj. na co nebo na jakou oblast bude uplatňován, 

 stanovit cíle, organizační a strategická omezení (právní, smluvní, technická, finanční a tržní 

hlediska), 

 stanovit kritéria přijatelnosti a únosnosti rizik ve vazbě na právní a normativní požadavky, 

uplatnit smluvní a samozřejmě i ekonomická (finanční) opatření. 

 

Zajišťování bezpečnosti jako nástroje managementu rizika v podmínkách organizací se pak 

zejména týká: 

 zajištění bezpečnosti produkovaných výrobků v rámci uskutečňovaných podnikatelských 

záměrů, 

 zajištění bezpečnosti provozů a činností organizace při realizaci podnikatelských aktivit. 

 

Podrobněji viz kapitola 11 . 

5.2 ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK PRODUKOVANÝCH VÝROBKŮ 

V ZÁVISLOSTI NA VÝROBNÍM PROCESU 

K zajištění způsobilosti produkovaných a na trh dodávaných výrobků musí organizace 

specifikovat požadavky, které vyplývají z legislativně právních předpisů, norem a normativních 

dokumentů a vztahují se na ně, ze smluvních závazků svých odběratelů/zákazníků pro jejich 

oblasti užívání. Problematika způsobilosti stavebních výrobků a výrobních procesů, které pracují s 

objekty typu technických zařízení a systémů různé složitosti - velmi úzce souvisí s problematikou 

spolehlivosti. Termín spolehlivost je chápán v širším a užším pojetí viz (Obrázek 8). Vymezení 

bezpečnosti, bezporuchovosti, pohotovosti, životnosti atd. je vždy úzce vázáno na přesnou 

specifikaci požadovaných funkcí pro stanovené podmínky užívání. To umožňuje předběžnou 

analýzu možných poruch a jejich následků (důležité např. pro rozlišení bezporuchovosti a 

bezpečnosti), jejich příčin a následků, charakteristických mechanismů poruch atd. Vlastní řešení 

problematiky způsobilosti (a spolehlivosti) výrobků a technických objektů lze pak charakterizovat 

jako studium a zkoumání zákonitostí příčin vzniku poruch nebo poruchových stavů, jejich druhů, 

závislostí, projevů a následků, možností jim předcházet, resp. odstraňovat jejich následky, a to vše 

v závislosti na množině náhodných vlivů působících na objekt/proces ve všech etapách jeho 

životního cyklu. Pro studium poruch/poruchových stavů technických objektů je z hlediska 

bezpečnosti nejdůležitější jejich rozlišení na poruchy/poruchové stavy: 

 kritické, o nichž se usuzuje, že mohou způsobit úraz osob, značné materiální škody nebo 

mohou mít jiné nepřijatelné následky (např. na životní prostředí), 
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 nekritické, o nichž se usuzuje, že nemohou způsobit úraz osob nebo jiné nepřijatelné 

následky; jsou východiskem pro hodnocení bezporuchovosti objektu. Jejich následkem 

vzniklé poruchové stavy se pak dále rozlišují na závažné a nezávažné. 

 

Dalším významným hlediskem pro klasifikaci poruch nebo poruchových stavů je hodnocení 

příčin, resp. původu příčin jejich vzniku. Toto hledisko se potom významně uplatňuje 

pro vyjasnění, ve které fázi životního cyklu objektu mají svůj původ, a tedy, kde je možné provést 

nápravná opatření k odstranění jejich příčin. 

 

 
Obrázek 8 Vymezení spolehlivosti 

5.3 ZAJIŠTĚNÍ ZPŮSOBILOSTI PRODUKCE ANALÝZOU RIZIK PROCESŮ A 

ČINNOSTÍ ORGANIZACÍ  

Management rizik u velkých organizací (např. průmyslových podniků) se stal nezbytnou 

součástí managementu organizace, protože veškeré procesy, které probíhají v organizaci, jsou 

náhodného charakteru. Přes veškerou péči, kterou podnikatelský subjekt řízení průmyslového 

provozu věnuje, není schopen vyloučit řadu nežádoucích situací, které jeho podnikání ohrožují, 

např. poruchy dodavatelsko-odběratelských vztahů, nejistota v oblasti pracovních sil (nevhodná 

kvalifikace, nedostatek pracovníků, nespolehlivost pracovníků - fluktuace, stávkové hnutí apod.), 

neurčitost finančních zdrojů (nesolventnost obchodních partnerů, nejistota úvěru, problémy 

s pojištěním apod.), nezabezpečení informačních technologií a systémů, havárie a velké poruchy 

na provozovaném zařízení, průmyslové havárie u jiných subjektů, živelné události, politická nebo 

hospodářská nestabilita v regionu, kde je průmyslový provoz lokalizován atd. 

Pro uvedené situace je charakteristická náhodnost jejich vzniku a nepříznivé následky 

pro podnikatelský subjekt. Proto je věnována pozornost studiu zákonitostí těchto náhodných 

událostí, jejich příčinám a následkům. Cílené snižování rizika je možné jen při respektování jeho 

ekonomických souvislostí a je vždy nutné provádět optimalizaci nákladů na řízení rizika. 

Výchozím krokem identifikace a analýz rizik je definování hierarchie jevů (událostí), které lze 

ve výrobním provozu očekávat, dále definovat nebezpečné a bezpečné, a nežádoucí události (viz 

Obrázek 9). Následkem nebezpečných nežádoucí událostí je ohrožení zdraví a života člověka a 

životního prostředí. Bezpečné nežádoucí události mohou způsobit jen hmotnou (finanční) ztrátu. 
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Pro analýzu nežádoucích událostí z hlediska možných opatření k jejich ošetření je významné, zda 

mohou vzniknout 

 z vnitřních příčin, např. porucha technologického zařízení, porucha řídicího systému, 

porucha elektrických subsystémů provozu, chyba člověka, transportní nehoda v areálu 

podniku apod., 

 z vnějších příčin, např. z důvodů živelné události (zemětřesení, vichřice, povodeň, úder 

blesku apod.), ztráty elektrického napájení z veřejné sítě, porucha nebo exploze 

produktovodu umístěného v blízkosti průmyslového provozu, extrémistický čin apod. 

 

 
Obrázek 9 Struktura sledovaných události výrobního provozu podle následků 

 

Pro hodnocení a posuzování rizikovosti lidských aktivit (podnikatelských i soukromých) se riziko 

většinou hodnotí prostřednictvím ekonomické ztráty a poškození lidského zdraví. Užívají se dvě 

základní míry rizika: 

 finanční míra rizika [Kč.rok-1] jako průměrná výše finančních prostředků, které musí 

podnik kumulovat, aby byl schopen pokrýt následky havárie, 

 zdravotní míra rizika, která vyjadřuje zvýšení úmrtnosti a poškození zdraví nad hodnotu 

z přirozených příčin a u níž se dále rozlišuje: 

o individuální riziko, kterému je vystavena osoba v blízkosti jeho zdroje, 

o společenské (skupinové) riziko, jemuž je vystavena skupina osob ovlivněných 

událostí. 

 

Při posuzování rizika hrají významnou roli faktory vlivu vnímání přijatelnosti rizika, tj. zda je 

riziko přijímáno dobrovolně (např. rizika při určitých sportovních aktivitách, při požívání určitých 

léků, rizika na pracovišti, rizika určitých návyků jako je např. kouření atd.) nebo zda je riziko 

nějakým způsobem vnuceno - nedobrovolné riziko. Podle [9] „typický“ člověk dokáže přijmout 

mnohem vyšší hladiny rizika, pokud si riziko vybere sám, než když mu bylo vnuceno někým 

jiným - např. riziko kouření je 50 000x vyšší než riziko výroby elektrické energie v jaderné 

elektrárně, přesto riziko kouření je pro kuřáka mnohem přijatelnější. Příjemce dobrovolného rizika 

se obvykle domnívá, že se mu dostávají „protihodnotou“ požitky a věří, že činnost a tudíž 

případné riziko, má pod svou kontrolou. 

Riziko je měřitelná veličina a jeho odhad poskytuje objektivní míru úrovně rizika, avšak jeho 

vnímání a posuzování přijatelnosti závisí na subjektivních charakteristikách hodnotitele rizika. 

Z tohoto důvodu má jiný přístup k posuzování rizika spojeného např. s průmyslovým provozem 

jeho vlastník (podnikatelský subjekt) a jiný orgány státní správy, které jsou příslušné 

ke schvalování jeho provozu. Úkolem orgánů státní správy je především hodnocení rizika 

plynoucího z nebezpečných nežádoucích událostí, které porovnává s přijatými standardy 

zdravotních limitů rizika. Přijatelná úroveň rizika se odvozuje z rizik, kterým jsou vystaveni lidé v 

SLEDOVANÉ UDÁLOSTI 

NEŽÁDOUCÍ OSTATNÍ 

NEBEZPEČNÉ BEZPEČNÉ 
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běžném životě z přirozených příčin. Podle [9] je nejnižší úmrtnost z přirozených příčin je pro 

skupinu dětí ve věku 10 - 15 let dána hodnotou 1.10-4 osoba-1.rok-1 a od této úrovně bývají 

odvozena kritéria přijatelnosti rizika pro posuzování orgány státu, případně se zahrnutím ještě 

dalších faktorů (např. podle podmínek a situace vnímání přijatelnosti rizik v jednotlivých zemích). 

Další používané kritérium je odvozeno od maximální výše skupinového zdravotního rizika a 

limituje frekvenci nebezpečné nežádoucí události s ohledem na možný počet úmrtí při nehodě. 

Při posuzování rizika musí orgány státní správy rovněž uvážit velikost následků nebezpečných 

nežádoucích událostí průmyslového podniku s ohledem na jeho finanční schopnost tyto následky 

krýt. Následky velké průmyslové havárie mohou totiž přesáhnout možnosti krytí podnikem a 

náklady na jejich likvidaci pak nese stát. Této eventualitě čelí orgány státní správy požadavkem 

povinného krytí rizika pojištěním (cena pojistného je pak zahrnuta do nákladů průmyslového 

podniku). Pro posuzování možných opatření k regulaci (řízení) rizika je vhodné používat tzv. 

rizikovou funkci (Obrázek 10), která vhodně vystihuje charakter rizika v podobě závislosti mezi 

pravděpodobností výskytu a následky nežádoucích událostí. Regulaci rizika lze provádět 

kombinací snižování pravděpodobnosti výskytu nežádoucí události (prevence) a snižování 

závažnosti následků nežádoucí události (ochrana). 

 
Obrázek 10 Typický průběh funkce rizika 

Komplexní pojímání rizika z hlediska organizace však zahrnuje hodnocení a regulaci (řízení) 

rizika na množině všech nežádoucích událostí (množina není pojímána pouze z čistě technického 

hlediska, ale zahrnuje i řadu dalších nepříznivých jevů, které na průmyslový provoz působí, jako 

jsou poruchy dodavatelsko-odběratelských vztahů, fluktuace pracovníků, disponibilita finančních 

zdrojů, hospodářsko-politická nestabilita regionu apod.). Hodnocení rizika jen z nebezpečných 

nežádoucích událostí je pak pouze prvním krokem vyžadovaným orgány státní správy. Podstatná a 

často rozhodující část rizika průmyslového provozu je však spojena s bezpečnými nežádoucími 

událostmi, které představují u průmyslového provozu řádově četnější množinu událostí, než je 

množina nebezpečných nežádoucích událostí. Pro krytí rizika nebezpečných i bezpečných 

nežádoucích událostí (vyjádřených velikostí a roční četností ekonomických ztrát) vytváří 

průmyslový podnik vlastní finanční rezervy v kombinaci s formou krytí vybraných typů rizika 

pojistkou. Při řízení rizika krytého pojistkou je prvním krokem stanovení přiměřenosti pojistné 

částky k míře rizika jednotlivých nebezpečných (případně i bezpečných) nežádoucích událostí. 

PRAVDĚPODOBNOST 

NÁSLEDKY 

OCHRANA 

PREVENCE 
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Ve druhém kroku se provádí prostřednictvím nápravných opatření cílené snižování rizika 

průmyslového podniku se záměrem dalšího snížení pojistného. 

Z obecného principu regulace rizika vyplývá, že je ho nutné snižovat až na úroveň, kdy výdaje 

na další snížení rizika se stávají neúměrnými. Tento požadavek se označuje jako princip ALARA 

(as low as reasonable achievable) - riziko se požaduje snížit na úroveň tak nízkou, jak je to 

rozumně dosažitelné. 

Stanovení efektivnosti vynakládaných opatření umožňuje analýza poměru vynaložených 

nákladů k výslednému přínosu - metoda CBA (Cost-Benefit Analysis). Metodu lze objasnit na 

příkladu řízení rizika nebezpečných nežádoucích událostí, kde je nutné definovat rozumnou mez 

bezpečnosti. Cíleným vynakládáním prostředků na ochranná a zabezpečovací zařízení 

průmyslového provozu klesá míra rizika plynoucího z výskytu nebezpečných nežádoucích 

událostí. Pokles rizika vztaženého na vynaložené finanční prostředky je zpočátku značný. 

V pozdější fázi, kdy jsou jednoduchá a finančně nenáročná opatření vyčerpána, se dosahuje 

poklesu rizika vynaložením vyšších nákladů na dokonalejší bezpečnostní zařízení. Rovněž výroba 

bezpečnostního zařízení však přináší riziko ohrožení zdraví a života osob. Pro výrobu 

bezpečnostního zařízení je nutno těžit suroviny, vyrobit energii, dopravovat polotovary atd. 

Veškeré tyto činnosti mají svoji míru rizika. Existuje tedy přímá závislost mezi cenou 

zabezpečovacího zařízení (a obecně cenou veškeré produkce) a mírou rizika spojenou s jeho 

výrobou. S rostoucími náklady na zabezpečovací zařízení se toto riziko zvyšuje a v určitý moment 

převýší riziko spjaté s výrobou bezpečnostního zařízení přínosy ze zvýšení bezpečnosti 

průmyslového provozu. Totéž platí pro hodnocení nákladů a přínosů bezpečných nežádoucích 

událostí, kdy náklady na nápravná opatření pro snížení rizika z bezpečných nežádoucích událostí 

přesáhnou přínosy z omezení jejich rizika. 

5.4 TECHNIKY ANALÝZ A HODNOCENÍ RIZIK  

Techniky, tj. metody a postupy používané k analýzám a hodnocení rizika, lze dělit do tří 

kategorií podle stupně podrobnosti analýzy rizika a schopnosti kvantifikace míry rizika. Všechny 

následující metody jsou podrobněji popsány v ČSN EN ISO 31010 [11]. 

5.4.1 Kategorie 1: Srovnávací postupy a metody 

Postupy této kategorie jsou zaměřeny zejména na identifikaci zdrojů rizik. Pracují většinou na 

základě porovnávání a aplikování provozních zkušeností, získaných z provozu nebezpečných 

zařízení (doplněné prohlídkou zařízení), s cílem odhalit slabiny nebezpečného zařízení a seřadit 

systémy, skupiny, uzly podle subjektivního posouzení jejich potenciálně možného podílu na 

příčinách a průběhu nebezpečné události.  

5.4.1.1 Brainstorming 

Součásti brainstormingu je stimulace a povzbuzeni k volně proudící konverzaci ve skupině 

znalých lidí s cílem identifikovat potenciální způsoby poruch a přidruženého nebezpečí, rizik, 

kritérii pro rozhodnutí a/nebo variant ošetřeni. Termín „brainstorming“ je často používán velmi 

volně s cílem označit jakýkoli typ skupinové diskuse. Avšak skutečný brainstorming zahrnuje 

určité techniky, pomocí kterých se zkouší zajistit, aby byla lidská představivost uvedena do 

pohybu pomocí myšlenek a vyjádřeni ostatních lidí ve skupině. 

Pro tuto techniku je velmi důležitá efektivní podpora a její součástí je stimulace diskuse při 

zahájeni, pravidelné vyzýváni skupiny, aby se zabývala dalšími významnými oblastmi, a 

zachyceni problémů vyplývajících z diskuse (která je obvykle dost živá). 

Brainstorming je možné použit ve spojení s ostatními metodami posuzováni rizik popsanými 

níže, nebo se může použit odděleně jako technika mající za cíl povzbudit myšlení podněcující 

fantazii v kterékoliv etapě procesu managementu rizik a kterékoliv etapě životního cyklu systému. 
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Může být použita k diskusím na vysoké úrovni, kde jsou zjištěny problémy vhodné k 

podrobnějšímu přezkoumáni, nebo na podrobnější úrovni pro konkrétní problémy. 

Při brainstormingu se klade velký důraz na představivost. Je proto obzvláště důležitý při 

identifikaci rizik nové technologie, kde neexistuji data, nebo kde jsou nezbytná originální řešení 

problémů. 

5.4.1.2 Strukturované nebo semistrukturované rozhovory (Structured or semi-structured 

infetviews) 

Při strukturovaném rozhovoru je jednotlivým dotazovaným kladen soubor připravených otázek 

z listu výzev, které povzbuzují dotazovaného, aby nahlížel na situaci z různých hledisek a 

identifikoval tak rizika z toho úhlu pohledu. Semistrukturovaný rozhovor je podobný, ale 

umožňuje vice volnosti při konverzaci s cílem prozkoumat problémy, která vyvstanou. 

Strukturované a semistrukturované rozhovory jsou užitečné tam, kde je obtížné dát dohromady 

lidi pro brainstormingové sezení, nebo když volně plynoucí diskuse ve skupině není pro situaci 

nebo zainteresované lidi vhodná. Rozhovory se nejčastěji používají k identifikaci rizik nebo k 

posouzení efektivnosti existujících prvků řízení rizika jako součást analýzy rizik. Mohou být 

použity v kterékoli etapě projektu nebo procesu. Jsou prostředkem k poskytnutí vstupu 

zainteresované strany do posuzování rizik. 

5.4.1.3 Delphi (Delphi technique) 

Technika Delphi je postup, jak ve skupině odborníků získat spolehlivý konsenzus názorů. 

Ačkoli se nyní tento termín často používá všeobecně a znamená jakoukoli formu brainstormingu, 

základním rysem techniky Delphi, jak byla původně formulována, bylo to, že odbornici 

vyjadřovali své názory jednotlivě a anonymně, přičemž měli přístup k názorům ostatních 

odborníků, jak proces postupoval. 

Technika Delphi může být použita v kterékoli etapě procesu managementu rizik nebo v 

kterékoli etapě životního cyklu systému, kdekoli je nezbytné dosáhnout konsenzu názorů 

odborníků.   

5.4.1.4 Kontrolní seznamy (Check-lists) 

Metoda je popsána v kapitole 7.3.3. 

5.4.1.5 Bezpečnostní audit (SA/SR - Safety Audit/Review) 

Metoda je popsána v kapitole 7.3.1. 

5.4.1.6 Analýza (procesu/systému) kontrolním seznamem (CA – (Process/Systém) Checklist 

Analysis) 

Metoda je popsána v kapitole 7.3.3. 

5.4.1.7 Relativní klasifikace (RR - Relative Ranking - Dow and Mond Hazard Indices).  

Metoda je popsána v kapitole 7.3.4. 

5.4.1.8 Analýza nákladů a přínosů (CBA - Costlbenefit ana/ysis) 

Analýza nákladů a přínosů může být použita pro hodnocení rizik tam, kde jsou celkové 

očekávané náklady porovnávány s celkovými očekávanými přínosy s cílem zvolit nejlepší nebo 

nejziskovější variantu. Je to samozřejmá součást mnoha systémů hodnocení rizik. Může být 

kvalitativní nebo kvantitativní, nebo může zahrnovat kombinaci kvantitativních a kvalitativních 

prvků. Při kvantitativní CBA se shromažďuje peněžní hodnota všech nákladů a všech přínosů pro 

všechny zainteresované strany, které jsou zahrnuty do rozsahu platnosti analýzy, a nastavuje se 

podle různých časových období, ve kterých náklady a přínosy narůstají. Čistá současná hodnota 

(NPV- Net Present Value), která je vytvořena, se stává vstupem k rozhodnutí o riziku. Kladná 
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hodnota NPV sdružená se zásahem by obyčejně znamenala, že má dojít k zásahu. Avšak na 

některá negativní rizika, obzvláště ta, která představují ohrožení lidského života nebo škodu na 

životním prostředí, je možné aplikovat princip ALARP. Tím se dělí rizika na tři oblasti: úroveň, 

nad kterou jsou negativní rizika nepřijatelná a nemají být převzata kromě mimořádných okolností; 

úroveň, pod kterou jsou rizika bezvýznamná a je třeba je pouze monitorovat, aby se zajistilo, že 

zůstanou nízká; a střední skupina, kde jsou rizika učiněna tak nízká, jak je to rozumně možné 

(ALARP- As Low As Reasonably Practicable). Směrem ke konci oblasti s nízkým rizikem je 

možné aplikovat přísnou analýzu nákladů a přínosů, ale tam, kde se rizika blíží k nepřijatelné 

úrovni, se podle principu ALARP očekává, že dojde k ošetření, pokud náklady na ošetření 

nebudou hrubě v nepoměru k získaným přínosům. 

Analýza nákladů a přínosů může být použita k rozhodnutí mezi variantami, které zahrnují 

riziko. Například: 

• jako vstup do rozhodnutí o tom, zda má být riziko ošetřeno, 

• k rozlišení mezi formami ošetření rizika a k rozhodnutí o nejlepší formě ošetření rizika, 

• k rozhodnutí mezi různými postupy zásahu. 

5.4.1.9 Analýza multikriteriálního rozhodování (MCDA- Multí-criteria decision analysis) 

Cílem je použít řadu kritérií pro objektivní a průhledné posuzování celkové vhodnosti souboru 

variant. Obecně vzato je souhrnným cílem určit přednostní pořadí dostupných variant. Součástí 

analýzy je vytvoření matice variant a kritérií, které jsou seřazeny a shromážděny, aby poskytly 

celkové skóre pro každou variantu.  

Analýza MCDA může být použita pro: 

•  srovnání několika variant pro první analýzu s cílem určit upřednostňované a možné 

varianty a nevhodnou variantu; 

•  srovnání variant, kde existují několikerá a občas protichůdná kritéria; 

•  dosažení konsenzu u rozhodnutí, kde různé zainteresované strany mají protichůdné cíle 

nebo hodnoty. 

5.4.2 Kategorie 2: Analytické postupy a metody založené na deterministickém přístupu  

Jde o postupy a metody, které jsou zaměřeny na identifikaci zdrojů rizik, analyzují příčiny 

nastání nebezpečných událostí a scénáře jejich rozvoje. Pro definované nebezpečné události se 

vytváří seznam poruch systémů, komponent a chyb obsluhy, které k těmto událostem vedou. 

Výsledky dávají dobrou představu o chování nebezpečného zařízení, neumožňují však stanovit 

pravděpodobnost výskytu nebezpečných jevů, pravděpodobnosti selhání pro bezpečnost důležitých 

komponent, systémů a zásahů obsluhy. 

5.4.2.1 Předběžná analýza nebezpečí (PHA - Preliminary Hazard Analysis) 

Metoda je popsána v kapitole 7.3.5. 

5.4.2.2 Studie provozuschopnosti (HAZOP - Hazard Operability Studies) 

Metoda je popsána v kapitole 7.3.7. 

5.4.2.3 Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body (HACCP- Hazard analysis and critical 

control points) 

HACCP (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body) poskytuje strukturu používanou k 

identifikaci nebezpečí a k vložení prvků řízení rizika na patřičné místo ve všech důležitých částech 

procesu s cílem chránit proti nebezpečí a udržet kvalitu, spolehlivost a bezpečnost produktu. 

HACCP má za cíl zajistit, aby byla rizika minimalizována pomoci prvků řízení rizika spíše během 

procesu, než během kontroly koncového produktu. 

Analýza HACCP byla vytvořena k zajištění kvality potravin pro vesmírný program NASA. 

Nyní je používána organizacemi působícími kdekoli v potravinovém řetězci za účelem řízeni rizik 
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ze strany fyzických, chemických nebo biologických znečišťujících látek v potravinách. Její použití 

bylo rozšířeno i pro výrobu léčiv a zdravotnických zařízení. Princip identifikování věcí, které 

mohou ovlivnit kvalitu produktu, a definování bodů v procesu, kde mohou být kritické parametry 

monitorovány a nebezpečí řízena, je možné zobecnit na ostatní technické systémy.  

5.4.2.4 Posuzování environmentálních rizik/Posuzování toxicity (Toxicity assessment) 

Posuzováni environmentálních rizik je zde použito k tomu, aby byl pokryt proces, kterým je 

třeba se řídit při posuzování rizik pro rostliny, zvířata a lidi vznikajících jako výsledek vystavení 

řadě environmentálních nebezpečí. Management rizik se týká rozhodovacích kroků včetně 

hodnocení rizik a ošetření rizika.  

Tato metoda obsahuje analýzu nebezpečí nebo zdroje poškození a způsob, jak tento zdroj 

poškození ovlivňuje cílovou populaci, a cesty, pomoci kterých může být citlivá cílová populace 

zasažena nebezpečím. Tyto informace jsou pak zkombinovány s cílem poskytnout odhad 

pravděpodobného rozsahu a povahy poškození. 

Proces se používá k posuzování rizik pro rostliny, zvířata a lidi jakožto výsledek vystavení 

nebezpečím, ke kterým patři chemikálie, mikroorganismy a další druhy nebezpečných činidel. 

Hlediska metodiky, jako je analýza cesty, která zkoumá různé cesty, pomocí kterých může být 

cíl vystaven zdroji rizika, mohou být přizpůsobena a použita napříč širokým spektrem různých 

oblastí rizika mimo lidské zdraví a životní prostředí a jsou užitečná při identifikaci ošetření ke 

snížení rizika.  

5.4.2.5 Struktura „Co se stane, když?“ (SWIFT- Structured "What-if" Technique) 

Metoda je popsána v kapitole 7.3.6. 

5.4.2.6 Analýza scénáře (Scenario ana/ysis) 

Analýza scénáře je určena k vypracování popisných modelů ukazujících, jak může budoucnost 

dopadnout. Může se použít k identifikaci rizik pomocí zohlednění možného budoucího vývoje a 

prozkoumáni jejich logických důsledků. K analýze potenciálních následků a jejích 

pravděpodobností pro každý scénář jakožto formy analýzy citlivosti při analýze rizik je možné 

použít sadu scénářů zobrazujících (například) „nejlepší případ“, „nejhorší případ“ a „očekávaný 

případ“. 

Síla analýzy scénáře je ilustrována na základě posouzení hlavních změn v průběhu minulých 50 

let v technologii, v preferencích spotřebitele, ve společenských postojích atd. Pomoci analýzy 

scénáře nelze předvídat pravděpodobnosti takovýchto změn, ale lze vzít v úvahu následky a 

pomoci organizacím rozvinout silné stránky a odolnost potřebnou k přizpůsobení se 

předvídatelným změnám. 

Analýzu scénáře lze použít k napomáhání při rozhodování o politice a při plánováni budoucích 

strategií, jakož i ke zvážení stávajících činnosti. Může hrát roli ve všech třech částech posuzování 

rizik. Pro identifikaci a analýzu toho, co se může stát za určitých okolností, a k analýze možných 

následků a jejich pravděpodobnosti pro každý scénář se mohou použít soubory scénářů zobrazující 

(například) nejlepší případ, nejhorší případ a „průměrný“ případ. 

Analýza scénáře může být použita k předvídání, jak by se mohly vyvíjet hrozby a příležitosti, a 

lze ji použit pro všechny typy rizika s krátkodobými i s dlouhodobými časovými rámci. S 

krátkodobými rámci a dobrými daty mohou být pravděpodobné scénáře odhadnuty z přítomnosti. 

U dlouhodobých časových rámců a s nedostatečnými daty se stává analýza scénáře tvořivější a 

může se na ni poukazovat jako na analýzu budoucnosti. 

Analýza scénáře může být užitečná tam, kde existuji silné distribuční rozdíly mezi pozitivními 

výsledky a negativními výsledky v prostoru, čase a skupinách ve společenství nebo organizaci. 
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5.4.2.7 Analýza dopadů na podnikání (BlA- Business lmpact Analysis) 

V analýze dopadů na podnikání, známé také pod pojmem posuzování dopadů na podnikání, je 

analyzováno, jak by mohla klíčová rizika rozvratu ovlivnit provoz organizace, a jsou 

identifikovány a kvantifikovány způsobilosti, které by mohly být potřebné ke zvládnutí vzniklé 

situace. Analýza BIA specificky poskytuje dohodnuté pochopení následujících skutečností: 

• identifikace a kritičnosti klíčových procesů v podnikání, funkci a přidružených zdrojů a 

klíčových vzájemných závislostí, které existuji pro organizaci; 

• jakým způsobem budou události způsobující rozvrat ovlivňovat schopnost a způsobilost k 

dosažení kritických cílů v podnikání; 

• schopnost a způsobilost potřebnou ke zvládnutí dopadu rozvratu a zvládnutí obnovy 

organizace na dohodnuté úrovně provozu. 

Analýza BIA se používá pro stanovení kritičnosti a obnovy časových rámců procesů a 

přidružených zdrojů (lidi, zařízení, informačních technologií) s cílem zajistit nepřetržité 

dosahování cílů. Navíc analýza BIA pomáhá při určování vzájemných závislostí a vzájemných 

vztahů mezi procesy, vnitřními a vnějšími stranami a kterýmikoli vazbami dodavatelských řetězců.  

5.4.2.8 Analýza kořenových příčin (RCA- Root cause analysis) 

Na analýzu závažné ztráty s cílem předcházet jejímu opětovnému výskytu se běžně odkazuje 

jako na analýzu kořenových příčin (RCA- Root Cause Analysis), analýzu kořenových příčin 

poruchy (RCFA- Root Cause Fai/ure Analysis) nebo analýzu ztrát RCA je zaměřena na ztrátu 

majetku následkem různých typů poruch, zatímco analýza ztrát se zabývá zejména finančními a 

ekonomickými ztrátami v důsledku vnějších faktorů nebo katastrof. Usiluje o identifikaci kořene 

nebo původních příčin místo toho, aby se zabývala pouze okamžitými zřejmými symptomy. 

Připouští se, že nápravná opatřeni nemusí být vždy zcela efektivní a že může být nezbytné plynulé 

zlepšování. Analýza RCA se nejčastěji používá při hodnocení závažné ztráty, ale může být také 

použita při analýze ztrát na obecnější úrovni s cílem stanovit, kde by mohla být učiněna zlepšení. 

Analýza RCA se aplikuje v různých kontextech se zřetelem na následující široké oblasti 

použití: 

• analýza RCA založená na bezpečnosti se používá k vyšetřování nehod a k bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci; 

• analýza poruch se používá v technologických systémech vztahujících se k bezporuchovosti 

a údržbě; 

• analýza RCA založená na výrobě se používá v oblasti řízení kvality pro průmyslovou 

výrobu; 

• analýza RCA založená na procesu se soustřeďuje na procesy podnikání; 

• analýza RCA založená na systému byla vyvinuta jako kombinace předchozích oblastí 

týkajících se složitých systémů s aplikací v managementu změn, managementu rizik a 

analýze systémů. 

5.4.2.9 Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA- Failure Modes and Effects Analysis) a 

analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA- Failure Modes and 

Effects and Criticality Analysis) 

Metoda je popsána v kapitole 7.3.8. 

5.4.2.10 Analýza stromu poruchových stavů (FTA – Failt Tree Analysis) 

Metoda je popsána v kapitole 7.3.9. 

5.4.2.11 Analýza stromu událostí (ETA – Event Tree Analysis) 

Metoda je popsána v kapitole 7.3.10. 
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5.4.2.12 Analýza vztahu příčina-následek (Cause-consequence analysis) 

Analýza vztahu příčina-následek je kombinací analýzy stromu poruchových stavů a stromu 

událostí. Začíná kritickou událostí a pomocí ní jsou analyzovány následky s využitím kombinace 

logických hradel ANO/NE, která znázorňují podmínky, které mohou nastat, nebo poruchy systémů 

navržených ke zmírnění následků iniciační události. Příčiny podmínek nebo poruch jsou 

analyzovány pomocí stromů poruchových stavů. 

 

Analýza vztahu příčina-následek byla původně vypracována jako nástroj bezporuchovosti pro 

systémy kritické z hlediska bezpečnosti s cílem umožnit dokonalejší porozumění poruchám 

systému. Podobně jako analýza stromu poruchových stavů je tato analýza používána ke znázornění 

logiky poruchy vedoucí ke kritické události, ale přispívá k funkčnosti stromu poruchových stavů 

tím, že umožňuje, aby byly analyzovány poruchy v časovém sledu. Tato metoda také umožňuje, 

aby byla do analýzy následků začleněna časová zpoždění, což u stromů událostí není možné. 

Tato metoda je používána k analýze různých cest, kterými by se systém ubíral po tom, kdyby 

nastala kritická událost, a v závislosti na chování určitých subsystémů (jako jsou například 

systémy reagující na nouzovou situaci). Jsou-li cesty kvantifikovány, poskytnou odhad 

pravděpodobnosti různých možných následků, které následují po kritické události. 

Jelikož každý sled v diagramu příčina-následek je kombinací dílčích stromů poruchových stavů, 

může být analýza vztahu příčina-následek použita jako nástroj pro vytvoření velkých stromů 

poruchových stavů. 

Vytvořit a použít diagramy je složité a je tendence použít je v situaci, kdy je intenzivní úsilí 

odůvodněno velikostí možného následku poruchy. 

5.4.2.13 Analýza příčin a důsledků (Cause-and-effect analysis) 

Metoda je popsána v kapitole 7.3.11. 

5.4.2.14 Analýza ochranných vrstev (LOPA - Layers of protection analysis) 

Analýza LOPA je semikvantitativní metoda sloužící k odhadu rizik souvisejících s nežádoucí 

událostí nebo scénářem. Pomocí ní je analyzováno, zda existují dostatečná opatření vedoucí k 

řízení nebo ke zmírnění rizika. 

Je zvolena dvojice příčina-následek a jsou identifikovány ochranné vrstvy, které zamezí, aby 

příčina vedla k nežádoucímu následku. Je proveden řádový výpočet hodnoty s cílem určit, zda 

ochrana postačuje k tomu, aby zmírnila riziko na přijatelnou úroveň. 

Analýzu LOPA je možné použít prostě kvalitativně s cílem přezkoumat ochranné vrstvy mezi 

nebezpečím nebo příčinnou událostí a výsledkem. Aby se upřesnily třídící procesy, například 

následující analýzy HAZOP nebo PHA, měl by se obyčejně použít semikvantitativní přístup. 

Analýza LOPA poskytuje základnu pro specifikaci nezávislých ochranných vrstev (IPLs- 

lndependent Protection Layers) a úrovní integrity bezpečnosti (úrovní SIL- Safety Integrity 

Levels) pro přístrojové systémy, jak je popsáno v normách řady IEC 61508 a v normě IEC 61511, 

při určení požadavků úrovně bezpečnostní integrity (SIL) pro bezpečnostní přístrojové systémy. 

Analýzu LOPA je možné použít k tomu, aby pomohla efektivně rozvrhnout (alokovat) zdroje pro 

snížení rizika pomocí analýzy snížení rizika poskytovaného každou ochrannou vrstvou. 

5.4.2.15 Analýza rozhodovacího stromu (Oecision tree analysis) 

Rozhodovací strom představuje alternativy a výsledky rozhodování postupným způsobem, 

který přihlíží k nejistým výsledkům.  Podobá se stromu událostí v tom, že začíná počáteční 

událostí nebo počátečním rozhodnutím a pomocí něho jsou modelovány různé cesty a výsledky 

jako výsledek událostí, které mohou nastat, a různých rozhodnutí, která mohou být učiněna. 
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Rozhodovací strom se používá při zvládání rizik projektu a za dalších okolností s cílem pomoci 

při volbě nejlepšího postupu tam, kde existuje nejistota. Pomocí grafického znázornění také může 

přispět ke sdělení důvodů pro rozhodnutí. 

5.4.2.16 Analýza bezporuchové činnosti člověka (HRA- Human reliability assessment) 

Metoda je popsána v kapitole 7.3.12. 

5.4.2.17 Analýza typu motýlek (Bow tie analysis) 

Analýza typu motýlek je jednoduchý schematický způsob, jak popsat a analyzovat cesty rizika 

od příčin k následkům. Může být považována za kombinaci uvažování jako v analýze stromu 

poruchových stavů, jejíž pomocí je analyzována příčina události (znázorněná uzlem motýlka 

[vázanky]), a v analýze stromu událostí, jejíž pomocí jsou analyzovány následky. Analýza typu 

motýlek se však zaměřuje na bariéry mezi příčinami a rizikem a mezi rizikem a následky. 

Diagramy typu motýlek mohou být vytvořeny tak, že se začne poruchovým stavem a stromy 

událostí, ale častěji jsou nakresleny přímo na základě zasedání při brainstormingu.  

Analýza typu motýlek se používá ke znázornění rizika ukazujícího řadu možných příčin a 

následků. Používá se, když situace nezaručuje, že se dosáhne složitosti plné analýzy stromu 

poruchových stavů, nebo když je pozornost zaměřena spíš na zajištění, že pro každou cestu 

poruchy existuje bariéra nebo prvek řízení rizika. Je užitečná v případě, že existují jasné nezávislé 

cesty vedoucí k poruše. Často je snadnější porozumět analýze typu motýlek než stromům 

poruchového stavu nebo událostí, a proto může být užitečným komunikačním nástrojem tam, kde 

se analýzy dosáhne při použití složitějších technik. 

5.4.2.18 Údržba zaměřená na bezporuchovost (Reliability centred maintenance) 

Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM) je metoda sloužící k identifikaci politik, které mají 

být implementovány s cílem zvládat poruchy tak, aby se účinně a efektivně dosáhlo požadované 

bezpečnosti, pohotovosti a hospodárnosti provozu pro všechny typy zařízení. Metoda RCM je nyní 

osvědčená a akceptovaná metodika používaná v řadě průmyslových odvětví. Metoda RCM 

poskytuje proces rozhodování sloužící k identifikaci použitelných a efektivních požadavků na 

preventivní údržbu zařízení podle bezpečnostních, provozních a ekonomických následků 

identifikovatelných poruch a podle degradačních mechanismů zodpovědných za tyto poruchy.  

Konečným výsledkem práce používající tento proces je posudek o nezbytnosti provedení 

údržbářského úkolu nebo jiného zásahu, jako jsou provozní změny. Podrobnosti ohledně použití a 

aplikace metody RCM jsou poskytnuty v normě IEC 60300-3-11. 

Všechny úkoly jsou založeny na bezpečnosti s ohledem na personál a prostředí a na provozních 

nebo ekonomických zájmech. Je však třeba poukázat na to, že zohledněná kritéria obvykle závisejí 

na povaze produktu a jeho aplikaci. Například bývá nutné, aby byl proces výroby ekonomicky 

realizovatelný, a je možné, že bude citlivý na přísné environmentální faktory, zatímco objekt 

obranného zařízení má být provozně úspěšný, ale mohou být u něho měně přísná bezpečnostní, 

ekonomická a environmentální kritéria. Největšího přínosu může být dosaženo zaměřením analýzy 

tam, kde budou mít poruchy závažný bezpečnostní, environmentální, ekonomický a provozní 

důsledek. 

Metoda RCM se používá k tomu, aby zajistila provádění aplikovatelné a efektivní údržby, a 

obecně se používá během etapy návrhu a vývoje a následně je implementována během provozu a 

údržby. 

5.4.2.19 Analýza parazitních jevů (SA- Sneak analysís) a analýza parazitních obvodů (SCA- 

Sneak círcuít analysís) 

Analýza parazitních jevů (SA) je metodika sloužící k identifikaci chyb návrhu. Parazitním 

stavem je latentní stav hardwaru, softwaru nebo integrovaný stav, který může způsobit výskyt 



 47 

nežádoucí událost nebo může bránit žádoucí události a není způsoben poruchou součásti. Tyto 

stavy se vyznačují nahodilou povahou a schopností uniknout detekci během nejpřísnějších 

normalizovaných zkoušek systému. Parazitní stavy mohou zapříčinit nesprávný provoz, ztrátu 

pohotovosti systému, zpoždění programu nebo dokonce smrt nebo zranění personálu. 

Analýza parazitních obvodů (SCA) byla vypracována koncem šedesátých let 20. století pro 

NASA s cílem ověřit integritu a funkčnost jejích návrhů. Sloužila jako užitečný nástroj pro 

odhalování neúmyslných cest v elektrických obvodech a jako pomoc při vymýšlení řešení, jak 

izolovat každou funkci. Avšak s rozvojem technologie se musely vyvíjet i nástroje pro analýzu 

parazitních obvodů. Analýza parazitních jevů zahrnuje a daleko převyšuje rozsah analýzy 

parazitních obvodů. Pomocí ní je možné lokalizovat problémy jak v hardwaru, tak v softwaru při 

použití jakékoli technologie. S použitím nástrojů analýzy parazitních jevů je možné sjednotit 

několik analýz, jako jsou stromy poruchových stavů, analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA), 

odhady bezporuchovosti atd., do jedné analýzy a tím ušetřit čas a výdaje na projekt. 

5.4.3 Kategorie 3: Analytické metody založené na pravděpodobnostním přístupu 

Skupina metod, které jsou jediné schopny hodnotit rizika kvantitativně (číselně). Obdobně jako 

u metod kategorie 2. se na základě provedených analýz vzniku a rozvoje nebezpečné události 

sestavuje seznam všech primárních jevů (poruch komponent, systémů, chyb obsluhy, nepříznivých 

externích vlivů atd.), které samostatně nebo v kombinacích vedou ke vzniku nebezpečné události. 

K primárním jevům jsou přiřazeny pravděpodobnosti jejich výskytu a vypočítává se 

pravděpodobnost vzniku nebezpečné události. K nejznámějším a nejpoužívanějším analytickým 

metodám a postupům, které pracují s pravděpodobnostním hodnocením, náleží: 

5.4.3.1 Markovova analýza (Markov analysís) 

Metoda je popsána v kapitole 3.2.1. 

5.4.3.2 Simulace Monte Carlo (Monte Carlo simulation) 

Metoda je popsána v kapitole 3.2.2. 

5.4.3.3 Bayersovská statistika a Bayesovy sítě (Bayesian statistics and Bayes Nets) 

Metoda je popsána v kapitole 3.2.3. 

5.4.3.4 Křivky FN (FN curves) 

Křivky FN jsou grafickým znázorněním pravděpodobnosti událostí, které způsobují specifické 

populaci specifickou úroveň újmy. Nejčastěji se vztahují k četnosti daného počtu výskytu obětí. 

Křivky FN znázorňují kumulativní četnost (F), s jakou bude ovlivněno N nebo více členů 

populace. Vysoké hodnoty N, které se mohou objevit s vysokou četností F, jsou velice zajímavé, 

protože mohou být společensky nebo politicky nepřijatelné. 

Křivky FN jsou způsobem prezentace výstupů analýzy rizika. Mnoho událostí má vysokou 

pravděpodobnost výsledku s malými následky a nízkou pravděpodobnost výsledku s těžkými 

následky. Křivky FN reprezentují úroveň rizika, to jest čáru popisující spíš rozsah než jediný bod 

představující jednu dvojici pravděpodobnost následek. Křivky FN mohou být použity ke srovnání 

rizik, například ke srovnání předvídaných rizik s kritérii definovanými jako křivka FN, nebo ke 

srovnání předpovězených rizik s informacemi z historických incidentů nebo s rozhodovacími 

kritérii (vyjádřenými též jako křivka F/N). Křivky FN mohou být použity buď pro návrh systému 

nebo procesu, nebo pro management existujících systémů. 

5.4.3.5 Indexy rizika (Risk indices) 

Index rizika je semikvantitativní míra rizika, což je odhad odvozený s použitím přístupu 

skórování (zvyšování stavu bodového hodnocení), u kterého se používají pořadové stupnice. 

Indexy rizika mohou být použity k ocenění sérií rizik s použitím podobných kritérií tak, aby mohly 
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být srovnávány. Skóre jsou aplikována na každou součást rizika, například na charakteristiky 

znečišťující látky (zdroje), na rozsah možných cest vystavení a na dopad na příjemce. 

Indexy rizika představují v podstatě kvalitativní přístup ke klasifikaci a srovnávání rizik. Když 

jsou použita čísla, je to jednoduše z důvodu umožnění manipulace. V mnoha případech, kdy 

výchozí model nebo systém není dobře znám, nebo není možné jej prezentovat, je vhodnější použít 

kvalitativní přístup 

 

Indexy mohou být použity ke klasifikaci různých rizik souvisejících s činností, je-li systém 

dobře pochopen. Umožňují integraci celé řady faktorů, které mají dopad na úroveň rizika, do 

jednoho číselného skóre pro úroveň rizika. 

Indexy se používají pro mnoho různých typů rizika obvykle jako prostředek pro klasifikaci 

rizika podle úrovně rizika. Toto může být použito k určení, která rizika potřebují hloubkové a 

případně kvantitativní posouzení. 

5.4.3.6 Matice následků a pravděpodobností (Consequence/probabilíty matrix) 

Matice následků a pravděpodobností je prostředek, jak kombinovat kvalitativní nebo 

semikvantitativní klasifikaci následku a pravděpodobnosti s cílem vytvořit úroveň rizika nebo 

klasifikaci rizika. Formát matice a použité definice závisejí na kontextu, ve kterém jsou použity, a 

je důležité, aby byl pro tyto okolnosti použit vhodný návrh. 

Matice následků a pravděpodobností se používá ke klasifikaci rizik, zdrojů rizika nebo ošetření 

rizika na základě úrovně rizika. Běžně se používá jako nástroj třídění, když bylo identifikováno 

mnoho rizik, například ke stanovení, která rizika potřebují další nebo podrobnější analýzu, která 

rizika potřebují ošetření jako první, nebo o kterých je nutné zpravit vyšší úroveň managementu. 

Může být také použita k volbě, na která rizika není třeba v tuto dobu dál brát ohled. Tento druh 

matice rizik se hojně používá k určení, je-li dané riziko všeobecně přijatelné nebo nepřijatelné v 

závislosti na oblasti, kde je v matici umístěno. 

Matice následků a pravděpodobností může být také použita k tomu, aby pomáhala sdělovat a 

obecně pochopit kvalitativní úrovně rizika napříč organizací. Způsob, jakým jsou stupně rizika 

nastaveny a jaká pravidla rozhodování jsou jim přiřazena, má být v souladu s ochotou organizace 

zabývat se rizikem. 

Forma matice následků a pravděpodobností se používá pro analýzu kritičnosti v analýze 

FMECA nebo k nastavení priorit na základě analýzy HAZOP. Může být také použita v situacích, 

kdy je nedostatek dat pro podrobnou analýzu, nebo když situace nezaručuje, že vynaložený čas a 

úsilí povedou ke kvantitativnější analýze. Příklad viz např.  

5.4.4 Kvantifikace pomocí jednoduchých rizikových matic - příklad 

Kvantifikace rizik se provádí podle určených kritérií. Každý dopad se ohodnotí příslušnými 

kritérii. Míra naplnění daného kritéria se ohodnotí pomocí předepsané stupnice. Každý dopad se 

ohodnotí všemi kritérii. Míra naplnění daného kritéria se ohodnotí pomocí tří až čtyřbodové 

stupnice. Celková klasifikace závažnosti je vypočítávána jako součin všech kritérií. 

Pravděpodobnost výskytu daného rizika 

Parametr Popis parametru Hodnocení 

Trvalá 

Riziko je z hlediska organizace nevýznamné, legislativní 

požadavky splněny, riziko dostatečně eliminuje systém 

vnitřní kontroly kvality a/nebo hrozí přímá škoda firmě, 

jejímu dodavateli nebo zákazníkovi. 

5 

Častá 

Riziko je z hlediska organizace významné, legislativní 

požadavky splněny, řešení není naléhavé, riziko dostatečně 

eliminuje systém vnitřní kontroly kvality a/nebo v souvislosti 

s rizikem byla identifikována neshoda vyžadující 

4 
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dokumentované opatření k nápravě – viz „Dokumentovaný 

postup“). 

Malá 
Riziko je významné, legislativní požadavky dosud plněny, 

potřeba řešení je naléhavá. 
3 

Výjimečná 

Riziko je velmi významné, potřeba řešení je prioritní, v 

případě neplnění legislativních požadavků je potřeba řešení 

akutní. 

2 

Nepravděpodobná Realizace rizika je možná pouze teoreticky. 1 

Zájem zainteresovaných skupin o riziko 

Parametr Popis parametru Hodnocení 

Malý 
Zainteresované strany a skupiny neprojevují o dané riziko 

zájem. 
1 

Střední 

Zainteresované strany a skupiny projevují o dané riziko 

zájem (například při diskusích na školení zaměstnanců), vše 

se však děje v rámci firmy). 

2 

Velký 

Zainteresované strany projevují o riziko vážný zájem 

(komunikace se zainteresovanými stranami, petice, zájem 

sdělovacích prostředků). 

3 

Možnost předcházení realizace rizika 

Parametr Popis parametru Hodnocení 

Nemožné 

Realizace rizika je zcela nepředvídatelná, opatření k 

zamezení jsou pouze na úrovni havarijní připravenosti a 

reakce. 

5 

Omezené 
Realizace rizika je těžko předvídatelná, opatření k zamezení 

realizace jsou známa ale těžko použitelná. 

4 

Možné 

Realizace rizika je těžko předvídatelná, opatření k zamezení 

jsou známa a jsou používána v rámci standardních nástrojů 

prevence. 

3 

Náhodné 

Realizace rizika je častá, zpravidla zaviněná technologickou 

nekázní nebo jí nelze zcela zabránit, opatření k omezení jsou 

známa a standardně používána. 

2 

Snadné 
Realizace rizika je snadno předvídatelná, opatření k 

předcházení jsou známá, snadno použitelná. 

1 
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Vyhodnocení závažnosti realizace rizika 

Parametr Popis parametru Hodnocení 

Minimální Riziko je tak nepravděpodobné, že není firmou bráno v úvahu. do 3 

Malá 

Činnost, ve které riziko vzniká, splňuje legislativní, normativní a 

další podmínky, potřeba řešení problémů není naléhavá, výskyt 

rizika je snadno předvídatelný, opatření k předcházení jsou známa 

a snadno použitelná 

4 - 9 

Střední 

Rizika spojená s činností nejsou významná, potřeba řešení 

problémů není naléhavá, výskyt je častý, snadno předvídatelný, 

opatření k předcházení jsou známa a standardně používána 

10 - 20 

Významná 

Rizika spojená s činností mohou způsobit neplnění legislativních 

podmínek, potřeba řešení je naléhavá, výskyt je předvídatelný, 

opatření k předcházení jsou známa a standardně používána, výskyt 

rizika nepůsobí přímé finanční ztráty, poškození zdraví, majetku 

nebo životního prostředí, zjednání nápravy je v silách firmy. 

21 - 30 

Velmi 

významná 

Potřeba řízení rizik v činnosti je prioritní, zainteresované strany a 

skupiny projevují o dané riziko zájem, je nutné školení a kontrola 

pracovníků. Rizika spojená s činností mohou způsobit neplnění 

legislativních podmínek, výskyt je předvídatelný, opatření 

k předcházení jsou známa a používána, výskyt rizika zpravidla 

způsobí přímé finanční ztráty, poškození zdraví, majetku nebo 

životního prostředí, zjednání nápravy je v silách firmy 

31 - 50 

Kritická 

Riziko je z hlediska firmy extrémně významné, potřeba řešení je 

prioritní, zainteresované strany a skupiny projevují o dané riziko 

vážný zájem, je nutné školení a kontrola pracovníků, výskyt je 

předvídatelný, opatření k předcházení jsou známa a používána, 

výskyt rizika zřejmě působí přímé finanční ztráty, poškození 

zdraví, majetku nebo životního prostředí, zjednání nápravy 

zpravidla není zcela v silách firmy. 

50 - 75 

 

 
Obrázek 11 Grafické znázornění míry závažnosti rizika 

5.4.5 Kvantifikace pomocí rizikových matic UMRA - příklad 

Metody rizikové analýzy jsou dnes již velice dobře rozpracovány a jsou v běžném praktickém 

užití po delší dobu. Existuje samozřejmě i řada softwarů (například CAFTA 2000). 
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V souvislosti s řešením jedné inženýrské rozhodovací úlohy [9] (podchod Vltavy dvěma tubusy 

pro metro ze stanice Nádraží Holešovice) byla vypracována metoda Univerzální matice rizikové 

analýzy (UMRA), která je založena na řízené spolupráci skupiny expertů. Příklad formuláře 

matice viz Tabulka 5. UMRA neslouží k výpočtu rizika, nýbrž k systematickému hledání odpovědí 

na tři výchozí otázky RM. Nedá se tedy považovat za metodu v pravém slova smyslu, nýbrž za 

nástroj pro vyšetřování rizik. Zásady UMRA lze stručně popsat takto: 

a) Rizikový inženýr se seznámí s problémem a cíli řešení. 

b) Rizikový inženýr vytvoří skupinu expertů. Počet expertů závisí na složitosti řešené úlohy; 

nemělo bych jít méně než 5 a ne více než 20. 

c) Experti musí být instruováni o základních pravidlech rizikového inženýrství. Záleží ovšem 

na znalostech a zkušenostech osob ve skupině. 

d) Rizikový inženýr předloží expertům 1. návrh matice nebezpečí (hazard matrix, HM), 

ve které jsou ve sloupcích zdroje nebezpečí a v řádcích fáze projektu. 

e) Experti doplní, korigují nebo komentují návrh. 

f) Rizikový inženýr vypracuje 2. návrh matice; přitom musí odhadnout, do jaké podrobnosti 

se mají rozčlenit zdroje a fáze, neboť podrobnost členění má rozhodující vliv na výpovědní 

schopnost matice. 

g) Postup (d) až (f) se opakuje, dokud není dosaženo shody. 

h) Rizikový inženýr vypracuje hodnotící stupnici. Zpravidla stačí 5 hodnotících stupňů 

a nemá jich být více než 10. Příklad stupnice viz Tabulka 6. 

i) Expert obdrží HM a ocení relativní mohutnost nebezpečí Hz, která přísluší buňkám, kde se 

kříží zdroje a fáze; pokud střet zdroje a fáze není logický (střet nemůže nastat), ponechá 

expert buňku volnou. 

j) Rizikový inženýr vyhodnotí relativní mohutnosti nebezpečí Hz, při čemž musí přihlédnout 

k rozdílným vahám názorů expertů. Výsledkem je kompensovaná relativní mohutnost 

nebezpečí připsaná ke každé relevantní buňce. 

k) Jednotlivé buňky se podrobí dalšímu rozboru. Pro každou buňku se zpracuje rozbor stromu 

poruch (fault tree analysis, FTA), který je východiskem pro následné stanovení 

pravděpodobností vzniku poruch a velikosti škod. Rozbor směřuje k výpočtu rizika Rs. 

 
Tabulka 5 Formulář UMRA pro analýzu nebezpečí převedení metra dvěma tubusy pod Vltavou 
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Tabulka 6 Příklad stupnice mohutnosti nebezpečí 

Parametr Nebezpečí je … 

0 
… „možné“ – expert ho však nedokáže zhodnotit vzhledem k nedostatku zkušenosti 

anebo z jiného důvodu 

1 

… „malé“ – realizace nebezpečí (tj. výskyt nepříznivé události) má nepodstatný 

vliv na cenu a lhůtu projektu, nevyžaduje zvláštních opatření, kromě rutinní opravy 

objektu nebo procesu 

2 

… „střední“, realizace nebezpečí si vyžádá větší náklady na odstranění následků 

(čerpání z rozpočtové rezervy projektu), avšak bez vlivu na lhůty projektu, nehrozí 

uplatnění smluvních pokut nebo jiných postihů 

3 

… „velké“, realizace nebezpečí si vyžádá změnu projektu, velké náklady na sanaci 

projektu, eventuálně na změnu dílčích postupů, nebo má vliv na lhůty projektu a 

může vést k uplatnění smluvních pokut, náhrad škod apod. 

 

Univerzální matici je tedy možné použít v rizikové analýze jako pomůcku při jednotlivých 

krocích: 

(a) identifikaci nebezpečí, 

(b) odhadu mohutnosti nebezpečí, 

(c) odhadu pravděpodobností, 

(d) odhadu škod, 

(e) odhadu rizika. 

 

Jde o to, aby matice byla hned zpočátku dobře formulována. Její úpravy v průběhu řešení jsou 

sice možné, ale nežádoucí. 

5.4.6 RIPRAN – (RIsk PRoject ANalysis) 

Metoda je popsána v kapitole 10.3. Volba postupů analýz a hodnocení rizika je obecně dána 

složitostí řešeného problému, úrovní podrobnosti analýzy, dostupností SW produktů pro jejich 

podporu a sběr údajů. 
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5.5 VLASTNOSTI VOLBY NÁSTROJŮ POSUZOVÁNÍ RIZIK 

Tabulka 7 Vlastnosti volby nástrojů posuzování rizik 

Typ techniky 

posuzování rizik 
Popis 

Významnost ovlivňujících faktorů 
Může 

poskytnout 

kvantitativní 

výstup Zdroje a 

způsobilost 

Povaha a 

stupeň 

nejistoty 

Složitost 

VYHLEDÁVACÍ METODY 

Kontrolní seznamy 

Jednoduchá forma identifikace rizik. Technika, která 

poskytuje seznam typických nejistot, které je třeba 

zohlednit Uživatelé odkazuji na dříve vypracovaný 

seznam, kódy nebo normy. 

Nizká Nizká Nizká Ne 

Předběžná analýza 

nebezpečí 

Jednoduchá induktivní metoda analýzy, jejímž cílem je 

identifikovat nebezpečí a nebezpečné situace a 

události, které mohou poškodit danou činnost, 

vybaveni nebo systém. 

Nizká .Vysoká Střední Ne 

PODPŮRNÉ METODY 

Strukturovaný 

rozhovor a 

brainstorming 

Způsob sbíráni obsáhlé řady nápadů a hodnoceni 

utříděné týmem. Brainstorming může být stimulován 

výzvami nebo technikami rozhovoru jeden proti 

jednomu a jeden proti mnoha. 
Nizká Nizká Nizká Ne 

Technika Delphi 

Způsob kombinováni názorů odborníků, které mohou 

podpořit zdroj a ovlivnit identifikaci, pravděpodobnost 

a odhad následků odhadu a hodnoceni rizik. Je to 

technika založená na spolupráci s cílem vytvořit 

konsenzus mezi odborníky. 

Střední Střední Střední Ne 

SWIFT 

Strukturované "Co 

se stane, když?" 

Systém, pomoci kterého je pracovní skupina vyzývána 

k identifikaci rizik. Obyčejně se používá v rámci 

doprovodného semináře. Obyčejně navazuje na 

analýzu rizik a techniku hodnocení. 

Střední Střední Jakákoli Ne 

Analýza 

bezporuchové 

činnosti člověka  

(HRA) 

Technika posuzováni bezporuchové činnosti člověka 

(HRA) se zabývá dopadem člověka na funkčnost 

systému a může být použita k hodnoceni vlivů 

lidských chyb na systém. 

Střední Stredni Střední Ano 

ANALÝZA SCÉNÁŘE 

Analýza 

kořenových příčin 

(analýza jednotlivé 

ztráty) 

Jednotlivá ztráta, která se vyskytla, je analyzována s 

cílem pochopit příčiny, které k tomu přispěly, a najít 

způsob, jak je možné zlepšit systém nebo proces, aby 

se zabránilo budoucím ztrátám. Při analýze se musí 

uvážit, které prvky řízeni rizika se vyskytovaly v době, 

kdy se vyskytla ztráta, a jak by mohly být prvky rizeni 

rizika zlepšeny. 

Stredni Nizká Střední Ne 

Analýza scénáre 

Možné budoucí scénáře jsou identifikovány pomoci 

představivosti nebo extrapolace z přítomných a 

odlišných uvažovaných rizik za předpokladu, že by 

mohl každý z těchto scénářů nastat. Může to být 

provedeno formálně nebo neformálně, kvalitativně 

nebo kvantitativně. 

Střední Vysoká Střední Ne 

Toxikologické 

posuzování rizika 

Jsou identifikována  a analyzována  nebezpečí, a jsou  

identifikovány  možné cesty, pomoci kterých může být 

stanovený  cil vystaven  nebezpečí. Jsou sloučeny  

informace o úrovni vystavení nebezpečí a o povaze 

újmy způsobené danou úrovní vystavení nebezpečí s 

cílem poskytnout  míru pravděpodobnosti,  že dojde k 

určité újmě. 

Vysoká Vysoká Střední Ano 
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Analýza dopadů na 

podnikání 

Je poskytnuta analýza toho, jak by mohla klíčová 

rizika přerušení ovlivnit provoz organizace, a jsou 

identifikovány a kvantifikovány způsobilosti, které se 

požadují pro zvládnutí tohoto přerušení. 

Střední Střední Střední Ne 

Analýza stromu 

poruchových stavů 

Technika, která začíná od nežádoucí události 

(vrcholové události) a určuje všechny způsoby, jak by 

mohla nastat. Tyto způsoby jsou znázorněny graficky 

v logickém diagramu v podobě stromu. Jakmile je 

vypracován strom poruchových stavů, mají se 

zohlednit způsoby omezení nebo eliminace 

potenciálních příčin/zdrojů. 

Vysoká Vysoká Střední Ano 

Analýza stromu 

událostí 

Použití induktivních logických úvah s cílem převést 

pravděpodobnosti různých iniciačních událostí na 

možné výsledky. 
Střední Střední Střední Ano 

Analýza vztahu 

příčina následek 

Kombinace analýzy stromu poruchových stavů a 

stromu událostí, která umožňuje zahrnout časová 

zpoždění. Jsou zohledněny jak příčiny, tak následky 

iniciační události. 

Vysoká Střední Vysoká Ano 

Analýza příčin a 

důsledků 

Důsledek může mít řadu přispívajících faktorů, které 

mohou být seskupeny do různých kategorií. 

Přispívající faktory jsou často identifikovány pomocí 

brainstormingu a jsou znázorněny ve struktuře stromu 

nebo v diagramu typu rybí kost. 

Nízká Nízká Střední Ne 

ANALÝZA FUNKCE 

FMEAa FMECA 

FMEA (Failure Mode and Effect Ana/ysis- Analýza 

způsobů a důsledků poruch) je technika, při které se 

identifikují způsoby a mechanismy poruch, a jejich 

důsledky. Existuje několik typů analýzy FMEA: 

FMEA návrhu (nebo FMEA produktu}, která se 

používá pro součásti a produkty, FMEA systému, která 

se používá pro systémy, procesní FMEA procesu, 

která se používá pro procesy výroby a montáže, 

FMEA služby a FMEA softwaru. Po analýze FMEA 

může následovat analýza kritičnosti, při které se určuje 

významnost každého způsobu poruchy kvalitativně, 

semikvalitativně nebo kvantitativně (FMECA}. 

Analýza kritičnosti může být založena na 

pravděpodobnosti, že daný způsob poruchy bude mít 

za následek poruchu systému, nebo úrovni rizika 

související se způsobem poruchy, nebo číslu priority 

rizika. 

Střední Střední Střední Ano 

Údržba zaměřená 

na bezporuchovost 

Metoda používaná k identifikaci politik, které mají být 

prakticky realizovány ke zvládnutí poruchy s cílem 

účinně a efektivně dosáhnout požadované bezpečnosti, 

pohotovosti a ekonomie provozu pro všechny typy 

zařízení. 

Střední Střední Střední Ano 

Analýza 

parazitních jevů 

(Analýza para- 

zitních obvodů) 

Metodika používaná k identifikaci chyb návrhu. 

Parazitní stav je skrytý hardwarový, softwarový nebo 

integrovaný stav, který může způsobí že nastane 

nechtěná událos nebo může zabránit požadované 

události a není způsoben poruchou součásti. Tyto stavy 

se vyznačují nahodilou povahou a schopností uniknout 

detekci během nejpečlivějších normalizovaných 

zkoušek systému. Parazitní stav může způsobit 

nesprávný provoz, ztrátu pohotovosti systému,  

zpoždění programu nebo dokonce smrt nebo zranění 

personálu. 

Střední Střední Střední Ne 

HAZOP Studie 

nebezpečí a 

provozuschopnosti 

Obecný proces identifikace rizik s cílem určit možné 

odchylky od očekávané nebo zamýšlené funkčnosti. 

Používá se v něm systém založený na vodicích 

slovech. Jsou posuzovány kritičnosti odchylek. 

Střední Vysoká Vysoká Ne 
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HACCP Analýza 

nebezpečí a kritické 

kontrolní body 

Systematický, proaktivni a preventivní systém 

používaný k prokázáni kvality produktu, 

bezporuchovosti a bezpečnosti procesů pomocí 

měření a monitorování specifických charakteristik, u 

kterých se požaduje, aby byly v rámci stanovených 

mezi. 

Střední Střední Střední Ne 

POSUZOVÁNÍ PRVKŮ ŘÍZENÍ RIZIKA 

LOPA (Analýza 

ochranných vrstev) 

(Muže se ji taky říkat analýza bariér). Umožňuje 

hodnoceni prvku řízeni rizika a jejich efektivnosti. 
Střední Střední Střední Ano 

Analýza typu 

motýlek 

Jednoduchý diagramový způsob popisu a analýzy cest 

rizika od nebezpečí po výsledky a přezkoumání prvků 

řízení rizika. Tato analýza může být považována za 

kombinaci logiky stromu poruchových stavů 

analyzujícího příčinu události (představovanou uzlem 

motýlku) a stromu události, ve kterém se analyzuji 

následky. 

Střední Vysoká Střední Ano 

STATISTICKÉ METODY 
 

Markovova analýza 

Markovova analýza, které se občas říká analýza 

stavového prostoru, je běžně používána při analýze 

opravitelných složitých systémů, které mohou 

existovat v mnoha stavech včetně různých zhoršených 

stavů. 

Vysoká Nizká Vysoká Ano 

Analýza Monte 

Carlo 

Simulace Monte Carlo se používá za účelem 

stanovit množinu kolísání v systému vyplývajících z 

kolísání řady vstupů v systému, kde každý vstup má 

definované rozděleni a vstupy souvisí s výstupy na 

základě definovaných vztahů. Analýza může být 

použita pro specifický model, kde mohou být interakce 

různých vstupů popsány matematicky. Vstupy mohou 

být založeny na rozmanitos typů rozděleni v závislosti 

na povaze nejistoty, kterou mají reprezentovat. Pro 

posouzeni rizika se běžně používají trojúhelníková 

rozděleni nebo rozdělen ibeta. 

Vysoká Nizká Vysoká Ano 

Bayesovská analýza 

Statistický postup, který využívá apriorní data 

rozděleni k posouzeni pravděpodobnosti výsledku. 

Bayesovská analýza je závislá na přesnosti apriorního 

rozděleni, pomoci niž je vyvozen přesný výsledek. 

Bayesovské sítě modeluji příčinu a důsledek v různých 

doménách tím, že zachytí pravděpodobnostni vztahy 

proměnných vstupů, aby se odvodil výsledek. 

Vysoká Nizká Vysoká Ano 

 

5.6 PRAVDĚPODOBNOST V TEORII RIZIKA  

5.6.1 Definice pravděpodobnosti 

Existují dvě základní definice pravděpodobnosti – klasická a statistická. Klasická definuje 

pravděpodobnost na základě úplné znalosti náhodného chování jevu (např. pravděpodobnost, že 

při vrhu dvěma dokonale vyváženými kostkami s oky 1 až 6 padne právě sedm ok). Naproti tomu 

statistická definice určuje pravděpodobnost na základě realizovaných pokusů, popř. pozorování. 

V rizikovém inženýrství jde téměř vždy o pravděpodobnost definovanou statisticky [9]. 

Z obou definic dostáváme tzv. pravděpodobnost a priori, tj. pravděpodobnost zjištěnou 

z předem známých skutečností. Odhad pravděpodobnosti výskytu nějaké nepříznivé události je 

ovšem možný jen tam, kde existuje dostatečné množství dat o takových anebo podobných 

událostech. Například je snadné odhadnout pravděpodobnost potopení lodi pobřežní plavby, 
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pravděpodobnost, že jistá osoba zahyne při cestě vlakem, pravděpodobnost, že se muž či žena 

dožijí sedmdesáti let, pravděpodobnost, že bude na parkovišti odcizen automobil apod. 

Všimněme si, že tu jde o zcela jednoduché jevy, některé dokonce velmi jednoduché. Pokud jde 

například o lidský život, víme, že určitě skončí; jeho délku přesně neznáme, víme, že je náhodná, a 

můžeme ji tedy matematicko-statisticky odhadnout. Jde-li však například o technické objekty 

(například budovy), máme náhodné jevy nejméně dva: 

 katastrofální nehoda může a nemusí nastat (silniční most se může například vyřadit 

z provozu a odstranit dříve, než se zřítí), 

 doba do vzniku poruchy – pokud k poruše vůbec dojde – je náhodná veličina. 

 

A obdobně je tomu i u jiných jevů – požáru budovy způsobeného úderem blesku, zničení 

zahradní úpravy krupobitím, odtržení střešní krytiny větrem. Ve všech těchto a mnoha jiných 

případech se lze opírat o shromážděná a stále doplňovaná data. Pravděpodobnost výskytu takových 

událostí během doby T  je pak dána jednoduchým vztahem: 

)(

)(

Tm

Tn
Pf  , 

kde ( )n T  je počet nepříznivých událostí, které nastaly v minulosti během referenční doby T , 

a ( )m T  je počet všech možných (realizovaných nebo také nerealizovaných) událostí za tutéž dobu. 

Čím je referenční doba delší, tím je odhad přesnější – ovšem za předpokladu, že se podmínky, 

ve kterých a za kterých mohou události nastat, nemění. Poznamenejme, že jednotlivé nepříznivé 

události musí být na sobě nezávislé, má-li být vztah použitelný. 

V managementu rizika se však uplatňují rozhodovací procesy, pro něž je zapotřebí odhadovat 

pravděpodobnost událostí, které třeba ještě vůbec nikdy nenastaly anebo měly v minulosti tak 

malou četnost výskytu, že je nelze podrobit statistickému rozboru. Zpravidla totiž nemáme 

k dispozici soubory hodnot, které by se daly statisticky vyhodnotit, popřípadě je ani mít 

nemůžeme, protože neexistují. Klasická definice je pro složitost jevu nepoužitelná. V takovém 

případě hovoříme o pravděpodobnosti a posteriori. Pokud ji vůbec nedokážeme odhadnout, 

nastupuje v úvahách princip předběžné opatrnosti, viz [9]. 

5.6.2 Časový faktor 

Uvedení doby T  jako argumentu veličin ( )n T , ( )m T  je vždy velice důležité. Někdy se totiž 

v publikovaných údajích a odborných textech pravděpodobnost vztahuje jen na časovou jednotku 

– např. na 1 rok – anebo se o době vůbec nehovoří. V takovém případě je nutné pochybovat 

o jakýchkoliv závěrech analýzy. Protože počet možných realizací se s časem mění buď jen málo, 

nebo se vůbec nemění, je pravděpodobnost vztažená k době 1T   vždy menší než 

pravděpodobnost vztažená k době 1T  . V dalším výkladu budeme jednodušeji označovat: 

(1)f fP P  

( 1)f fP P T   

mezi oběma pravděpodobnostmi platí jednoduchý vztah, odvoditelný z pravděpodobnostních 

axiomů: 

1 (1 )T

f fP P  
 

anebo vztah 
1

1 (1 (1 )T
f fP P   

 
Pro P  používáme název pravděpodobnost souhrnná, pro P  pravděpodobnost intervalová 

(denní, měsíční, roční apod., obvykle podle intervalů doby pozorování chování jevu), někdy se 

také užívá označení dobová a bodová. 
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Pravděpodobnost, že se něco v minulosti během doby pstT T  (po kterou se například 

shromažďovala data) přihodilo, víme-li, že se to přihodilo [tj. známe ( )pstn T ], nás pochopitelně 

vůbec nezajímá. Jde nám vždy o odhad, jaká je pravděpodobnost možné budoucí události v době 

futT . 

Pokud je futT  = pstT , dostaneme nominální odhad (kvaziodhad) jednoduše: 

, ( ) ( )f est fut f pstP T P T  

Poznamenejme, že matematicko-statistický odhad (bodový nebo intervalový) by byl složitější; 

pro naše účely však kvaziodhad postačí. Jestliže však nejsou obě doby stejné, musí se k tomu 

přihlédnout, dostaneme: 

1

, ( ) 1 1 1 ( )

Tfut

Tpst
f est fut f pstP T P T

 
      

 
 

Cílem této části bylo především ukázat na důležitost referenční doby při hodnocení rizika, 

neboť hodnota pravděpodobnosti sama o sobě neříká vše o daném riziku. 

5.7 METODY A NÁSTROJE PRO PODPORU ANALÝZY A HODNOCENÍ RIZIK 

5.7.1 Popis procesu pomocí vývojového diagramu  

5.7.1.1 Obecně 

Vývojový diagram pomáhá porozumět procesu tím, že jej stratifikuje do jednotlivých dílčích 

činností (kroků) a okamžiků rozhodování o jeho dalším průběhu rozkreslením do schématu. 

Je vhodný především pro složité a nepřehledné procesy, jejichž detailní rozčlenění umožní: 

 pochopit, jak proces pracuje, 

 odhalit místa vzniku problémů, 

 ověřit nezbytnost provádění dílčích kroků, a tím odhalit nepotřebné aktivity, 

 odkrýt a přezkoumat vztahy mezi jednotlivými kroky, 

 najít možnosti dalšího zlepšování. 
 

Využití vývojového diagramu není omezeno pouze na analýzu již realizovaných procesů, nýbrž je 

velmi žádoucí u projektování nových procesů. Často se s ním setkáváme v dokumentaci systému 

jakosti, kde bývá doplněn dalšími potřebnými informacemi (vstupy a výstupy jednotlivých kroků, 

stanovením odpovědnosti, časovým harmonogramem apod.). 

5.7.1.2 Konstrukce vývojového diagramu 

 Definování procesu a stanovení jeho hranic (začátek, konec, vazby na okolní procesy),  

 Definování jednotlivých kroků procesu včetně okamžiků rozhodování, 

 Znázornění průběhu procesu využitím normalizované symboliky podle ČSN ISO 5807, 

 Validace prvotní konstrukce se skutečností,  

 Zpracování konečné podoby (Obrázek 12). 
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Obrázek 12 Vývojový diagram procesu návrhu a vývoje dle ISO 9001 obecně 

 

Lepší výsledky zaručí týmová spolupráce lidí, kteří zkoumaný proces znají. Následná analýza 

vývojového diagramu může vyústit do změn průběhu procesu, omezení, anebo naopak posílení 

rozhodovacích uzlů, vyloučení nepotřebných kroků či zapracování nových apod. 

5.7.2 Identifikace rizik a nebezpečí pomocí Ischikawova diagramu  

Diagram příčin a následků, známý jako Ishikawův diagram, slouží pro zobrazení a utřídění 

všech možných příčin a subpříčin, které ovlivňují daný následek. Tím předkládá celistvý pohled na 

sledovanou situaci. Analýzu jednotlivých příčin lze provádět do libovolné hloubky, aniž by 

se ztrácely souvislosti. Následkem nemusí být pouze identifikovaný či potenciální problém, může 

jím být jakákoliv entita (např. jakost výrobku, procesu, zdroje apod.), respektive stanovený cíl.  

 

Příkaz k vývoji, vytvoření týmu 

 

Specifikace zadání, harmonogram 

 

Návrh produktu 

 

Identifikace negativních kvalitativních 

enviromentálních a bezpečnostních aspektů 

stavebních materiálů např. pomocí FMEA 

Přezkoumání návrhu produktu 

 

            Shoda? 
NE 

 

Úprava  

návrhu  

produktu 

Zpracování zkušebního plánu 

Ověření návrhu produktu 

 

Shoda? 
NE 

Validace návrhu produktu 

 

Shoda? NE 

Uvolnění, předání dokumentace 
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Neopomenutelnou výhodou diagramu příčin a následků je jeho grafická přehlednost, 

jednoduchost a snadná pochopitelnost, což umožňuje zapojení širšího okruhu odborníků na různou 

problematiku do řešení problému a často přináší náměty, které vedou k novým, nekonvenčním 

řešením. 

5.7.2.1 Hlavní přínosy 

 poskytuje celkový a strukturovaný pohled na zkoumaný stav, 

 zachycuje všechny možné příčiny i subpříčiny ve vzájemných souvislostech, 

 je účinným pomocníkem pro následnou analýzu příčin i vedení diskuse o možných 

nápravných, preventivních i zlepšovacích opatřeních. 
 

Samotný diagram neodhalí význam zaznamenaných příčin ve vztahu k následku. K tomu je 

nutno použít další nástroje a metody (Paretův diagram, FMEA). 

5.7.2.2 Konstrukce diagramu příčin a následku 

Pro odpovědnou konstrukci diagramu příčin a následku (Obrázek 13) je nutno využít týmové 

spolupráce. Postup při sestavení diagramu: 

 

 shromáždění všech možných příčin (stávajících i potenciálních) bez jakéhokoliv seskupení 

či vymezení vzájemných souvislostí využitím brainstormingu, 

 identifikace hlavních kategorií (nosných šipek budoucího diagramu), 

 přiřazení příčin jednotlivým kategoriím a jejich dekompozice v jednotlivých úrovních 

(příčina - subpříčina - atd.), 

 týmové posouzení adekvátnosti přiřazení příčin a jejich vzájemných souvislostí, 

 doplnění dalších příčin, které nebyly v prvním kroku identifikovány a jejich další rozpraco-

vání do dílčích šipek. 

 

Pro vyhodnocení nejdůležitějších příčin posuzovaného následku je výhodné použít Paretovu 

analýzu. Výchozí údaje pro její zpracování lze získat hlasováním členů týmu například tím 

způsobem, že každý dle svého názoru vybere tři nejdůležitější příčiny a přiřadí jim bodová 

hodnocení. Pro řešení problému je užitečné, když každý člen týmu své hodnocení zdůvodní. 

Celkové bodové hodnocení jednotlivých příčin pak představuje výchozí údaje pro provedení 

Paretovy analýzy.  Další možností kvantifikace a klasifikace rizik a nebezpečí je tzv. riziková 

matice. 
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Obrázek 13 Diagram příčin a následků pro návrh a vývoj stavebních hmot obecně 
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5.8 KVANTIFIKACE RIZIK A NEBEZPEČÍ  

5.8.1 Obecbě  

Při kvantifikaci rizik a nebezpečí se musí vzít v úvahu, že pokrok lidstva způsobuje změnu 

podmínek, v nichž jevy vznikají, probíhají a zanikají [9]. Data shromážděná v minulosti mají sice 

stále velkou cenu, ale mnohdy už nestačí, neboť se objevují stále nové technologické, ekonomické 

i společenské jevy a situace, a tedy i nové druhy nepříznivých událostí, o nichž jsme neměli ani 

tušení, že se vůbec mohou vyskytnout. Dají se přitom rozeznat dva základní případy: 

 

a) Jev, který je zdrojem nebezpečí, již v minulosti (třeba zcela nedávné) nejméně jednou 

nastal. Známe tedy jeho povahu, je to jev skutečný, není vykonstruován, a víme, že k němu 

příslušná událost nastat může. Například teroristický útok na významnou budovu, most 

nebo přehradu (tj. událost) není dnes žádnou novinkou. Terorizmus tohoto druhu není však 

zatím jevem hromadným, který by umožnil matematicko-statistické modelování, z něhož 

by se daly dělat závěry pro budoucnost. 

 

b) Při kvantifikaci rizika je třeba pracovat i s jevy a událostmi, o nichž se pouze na základě 

rozumové úvahy domnívá, že mohou nastat, aniž by zatím v minulosti někdy nastaly. 

Například při vyšetřování spolehlivosti jaderných zařízení se vždy počítá s nebezpečím 

pádu letadla na příslušný objekt. Nemáme žádné údaje o události „pád letadla na objekt 

jaderného zařízení“ (byla ale zaznamenána událost „pád vrtulníku na trafostanici“), avšak 

její pravděpodobnost výskytu dokážeme s jistým úsilím zjistit, neboť známe 

pravděpodobnost zřícení letadla všeobecně, známe trasy leteckých spojení, směry 

a rychlosti větru a další údaje, z nichž se dá Pf,est (vztažená například k předpokládané době 

životnosti objektu To) poměrně přesně vypočítat. Není to složité, potřebujeme ovšem 

náležité množství informací. Do této skupiny událostí patří také možné zřícení objektu 

(nebo dosažení jiného mezního stavu), který se projektuje nebo staví. Jestliže se objekt 

projektuje, jde vždy o objekt, který se dosud nezřítil, i když třeba jeho obdoba byla již 

někde provedena. Pokud by totiž některý realizovaný objekt selhal, projekt bychom jistě 

změnili a neponechali „svůj“ objekt další náhodě. Tento princip se ovšem ne vždy a všude 

dodržuje, jak jsme se v minulosti mohli přesvědčit na případě konstrukcí „Prefa-monolit“ 

a „Systém W“ [9]. 

 

Pravděpodobnost zřícení budovy či mostu nebo vzniku jiné stavební nehody nemůžeme tedy 

stanovit na základě údajů o nehodách. Je ovšem pravda, že pojišťovny při výpočtu rizik údaje 

o poruchách stavebních objektů pro své účely zobecňují, ale je také pravda, že u mimořádných 

a zvlášť exponovaných objektů se pojišťovny obracejí právě na rizikové analytiky, aby potřebné 

pravděpodobnosti odvodili. Dá se tvrdit, že dnes dokážeme existujícím matematickým aparátem 

vypočítat pravděpodobnost vzniku poruchy pro jakýkoliv stavební objekt nalézající se 

v jakýchkoliv podmínkách. 

Co k tomu potřebujeme? Především znalost výpočetního modelu chování objektu (nikoliv jen 

nosné konstrukce). Nejvíce toho ovšem víme právě o nosných konstrukcích. Spolehlivost 

stavebních konstrukcí je předmětem zájmu již asi po osmdesát roků a dospěla – pokud jde 

o teoretický model – do své závěrečné fáze. Existuje mnoho publikací, kde se lze poučit, a jsou už 

běžně dostupné softwary, které umožňují spočítat pravděpodobnost vzniku poruchy pro různě 

složité systémy. Výpočetní model popisuje fyzikální vlastnosti vyšetřovaného jevu (například 

únosnost zatíženého železobetonového stropu). Obecně ho vyjádříme rovnicí [9]: 

1 2g( , ,..., )nZ x x x  

v níž se uplatňuje několik elementárních náhodných veličin xj. 
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Aby se pravděpodobnost vzniku poruchy dala určit, musíme dále znát matematicko statistický 

popis elementárních veličin xj vstupujících do výpočetního modelu; musíme znát nebo 

předpokládat jejich rozdělení pravděpodobností, popřípadě některé statistické parametry (například 

průměr, směrodatnou odchylku, šikmost). Obvykle vyhoví tři parametry, větší počet není užitečný. 

Jestliže používáme slovo „znát“, máme na mysli znalost dostatečně přesnou (o výpočetním 

modelu) anebo nějaký kvalifikovaný odhad (hodnot elementárních veličin). Co je „dostatečně“ 

a co je „kvalifikovaný“, se nedá jednoznačně definovat. Je věcí rozhodovatele, jakou má 

sebedůvěru, popřípadě důvěru ve výroky jiných osob. Hodnota Pf se dá nalézt několika postupy; 

uveďme zde pouze simulaci náhodného jevu metodou Monte Carlo. Vychází se ze známého nebo 

nějak zadaného matematického popisu vyšetřovaného jevu a ze známých nebo volených 

náhodných vlastností elementárních veličin. Za metodu Monte Carlo považujeme jakoukoliv 

simulační metodu založenou na využití náhodných nebo pseudonáhodných čísel. Existuje řada 

způsobů aplikace této metody, lišících se přesností výsledku a rychlostí výpočtu. Ta však většinou 

není dnes již rozhodující; jde spíše o to, aby výpočetní program pokryl co nejvíce variant, které 

se mohou v běžné praxi vyskytnout, a aby byl dostatečně dobře odladěn. Složitost výrazů, různé 

okrajové podmínky řešení a mnohé jiné faktory mohou vést k neočekávaným výsledkům. Někdy 

není na první pohled zřejmé, že jsme ve slepé uličce anebo že jsme dostali nesmyslná čísla. 

Při všech pravděpodobnostních výpočtech je proto zapotřebí dělat si hrubé odhady a konfrontovat 

je s výsledkem. Takto si ostatně počíná i zkušený statik při výpočtu nosné stavební konstrukce, 

anebo zkušený ekonom při výpočtu efektivnosti zamýšlené modernizace hotelu anebo zkušený 

obchodník se stavivy při doplňování skladu. 

Co se však stane, jestliže při výpočtu rizika neznáme ani výpočetní model, ani statistická data? 

V takovém případě rizikovému inženýrovi nezbude než „vzít rozum“ do hrsti a Pf.est prostě 

odhadnout na základě svých nebo cizích zkušeností s jinými podobnými nebo nějak příbuznými 

jevy. 

Například má-li se zahrnout do analýzy nebezpečí úniku chlóru z technologického zařízení 

hotelové budovy, je třeba se pokusit získat informace z průmyslu, kde se obdobná zařízení 

používají, zvážit, do jaké míry se na eventuální nepříznivé události může podílet lidský činitel, 

jaké jsou možnosti přístupu nepovolaných osob k zařízení apod. A nakonec musí pravděpodobnost 

události odhadnout. To, že dokážeme hodnotu rizika empiricky nebo exaktně odhadnout, 

samozřejmě neznamená zdaleka vyřešení problémů, které s rizikem máme. 

5.8.2 Pravděpodobnostní kvantifikace  

Uvedené tři otázky vedou k definici rizika jako matice vektorů [9]: 

( , , ), ( 1,2,..., )i i i iRs Sc P D i n   

jejichž složky je zapotřebí objasnit podrobněji: 

Sc - Scénář nebezpečí (hazard scenario) není veličinou. Tímto názvem označujeme souhrn 

současných nebo po sobě jdoucích skutečností, z nichž se při hodnocení rizika vychází. Především 

musíme znát nebezpečí, jež hrozí, a dále, jakým způsobem se může jeho realizace projevit. 

Zabývejme se například riziky, jimž je vystavena obytná budova. Například nebezpečím pro 

budovu je vítr o síle 11° Beaufortovy stupnice (tzv. silná vichřice) nebo silnější. Může se projevit: 

 stržením střešní krytiny, 

 stržením krovu, 

 poškozením lehkých příček uvnitř budovy, 

 pádem vyvráceného stromu na budovu. 

 

nebo také jinak; mohou se ovšem vyskytnout současně všechny projevy. Jestliže je vítr 

kombinován s deštěm, může se ještě projevit: 

 zatékáním okny, 
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 zatékáním pod krytinu nebo střešní izolaci. 

 

Scénářem nebezpečí je tedy jeden nebo několik uvedených projevů. Důležité je si uvědomit, že 

scénář nebezpečí se mění v závislosti na čase t (vítr 11°Bf nebo silnější se vyskytuje zhruba 

jedenkrát do roka po dobu asi pěti hodin, připojení krytiny ke krovu se postupně oslabuje korozí, 

strom u budovy postupně roste, strom může být odstraněn apod.). 

P  Pravděpodobnost výskytu scénáře nebezpečí je numerickou bezrozměrnou veličinou; víme, 

že P    0;1 . Dá se dnes říci, že P  dokážeme přijatelně odhadnout, a to buď statistickým 

rozborem známých skutečností, nebo nějakou teoreticky exaktní metodou, nebo v krajním případě 

(avšak velice často) prostým inženýrským odhadem opírajícím se o spolehlivostní zkušenost. 

Protože se Sc  mění s časem, musíme i jeho pravděpodobnost výskytu hodnotit s přihlédnutím k 

času. Pruh v symbolu P  označuje, že běží o pravděpodobnost vztaženou na celou referenční dobu 

Tref (obvykle dobu životnosti objektu 0T ), pro niž riziko vyšetřujeme. Roční pravděpodobnost 

výskytu větru o síle 11 °Bf nebo silnějšího může být například P  = 0,01, pro 0T  = 100 roků je 

však P  = 0,63. 

Pokud pro scénář iSc  dokážeme stanovit hodnoty iP  a iD , určíme riziko iRs  z jednoduchého 

vztahu [9]: 

i i iRs PD  

Má tedy iRs  tentýž rozměr jako škoda iD . Vyšetřuje-li se n-tice scénářů nebezpečí a jsou-li 

tyto scénáře na sobě statisticky nezávislé, určí se celkové riziko [18]: 

1 1

n n

i i i

i i

Rs Rs PD
 

    

Nesmíme přitom zapomínat, že se Rs  vztahuje na dobu Tref (např. tedy Tref =T0), pro niž byly 

hodnoty iP  a iD  určeny. Všechny škody iD  musí být pochopitelně vyjádřeny týmiž jednotkami. 

Veličinu Rs  lze ovšem převést na bezrozměrné číslo, pokud nějakou hodnotu škod zvolíme 

za základní. 

Historie vědomého exaktního odhadu rizika je velmi dlouhá; můžeme tvrdit, že je tak stará jako 

bankovnictví a pojišťování. Bez znalosti rizika se nedá totiž pojišťovat a nelze ani poskytovat 

úvěry, bankovní záruky a jiné finanční služby. Zkoumání technologického rizika (technological 

risk), tj. rizika spojeného s existencí nebo činností technických, chemických a jiných zařízení 

a procesů různé povahy, má však historii poměrně krátkou. Zejména se to týká rizika spojeného 

s výrobou a užíváním stavebních objektů, kde až do poměrně nedávné doby byla myšlenka 

na jejich selhání naprosto nepřijatelná. Naproti tomu jsou rizika dopravních zařízení a procesů 

poměrně dobře známa a popsána. 

5.9 ANALÝZA VÝZNAMNOSTI  RIZIK POMOCÍ PARETOVY ANALÝZY  

Paretova analýza slouží k určení nejdůležitějších problémů, faktorů, oblastí, na které je potřeba 

se prioritně zaměřit. Je založena na tzv. Paretově principu, podle něhož cca 80% následků 

způsobuje cca 20% nejdůležitějších příčin (tzv. rozhodující menšina). A právě soustředěním 

pozornosti na tyto příčiny a jejich řešením lze dosáhnout nejlepšího zlepšení. Původní Paretova 

analýza (Vilfredo Pareto) byla později doplněna o grafické znázornění podílů jednotlivých příčin 

na celkovém důsledku M. O. Lorenzem (Lorenzova křivka). Takto pojatý Paretův diagram 

poskytuje absolutní přehlednost a jednoznačnou vypovídací schopnost. Jeho využití v 

managementu kvality prokázal a prosadil J. M. Juran. Možnosti aplikace jsou široké a diagram je 

možno považovat za obecnou metodu zjišťování priorit. 
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5.9.1 Základní přínosy: 

 uspořádá příčiny ve sledu jejich významu, 

 oddělí významné (rozhodující menšinu) od méně významných (zanedbatelná většina) a tím 

 určí, na které příčiny je nutno obrátit pozornost při hledání řešení. 

 

5.9.2 Konstrukce Paretova diagramu 

 Definování následků a shromáždění informací o všech možných příčinách (například 

pomocí Ishikawova diagramu). 

 Číselná kvantifikace jednotlivých příčin - tzv. četností (Tabulka 8).  

Je možno využít několik způsobů: počet výskytů, finanční hodnoty (náklady, ztráty), 

bodovací techniky (u kvalitativních položek). Budeme-li chtít navíc zdůraznit různý 

význam příčin ve vztahu k následku (například zohledněním důležitosti pro zákazníka), 

a tím změnit skutečné pořadí četností, můžeme původní hodnoty přepočítat pomocí 

dodatečně stanovených koeficientů významnosti. 

 
Tabulka 8 Zadání Paretovy analýzy 

RIZIKO 

ABSOLUTNÍ 

ČETNOST 

(HODNOCENÍ) 

KUMULOVANÁ 

ABSOLUTNÍ 

ČETNOST 

RELATIVNÍ 

ČETNOST 

KUMULOVANÁ 

RELATIVNÍ 

ČETNOST 

1 11 11 13,58 13,58 

2 21 32 25,93 39,51 

3 5 37 6,17 45,68 

4 26 63 32,10 77,78 

5 18 81 22,22 100 

Celkem: 81  100  

 

 Sestavení tabulky. 

Jednotlivé příčiny se seřadí podle hodnot od nejvyšší k nejnižší absolutní četnosti 

do prvních dvou sloupců (název, hodnota). Další sloupce pak obsahují výpočty 

kumulované absolutní četnosti, relativní četnosti a kumulované relativní četnosti. Sled 

kumulované relativní četnosti poté odhalí, které příčiny tvoří rozhodující menšinu (Tabulka 

9). 
Tabulka 9 Úprava zadání pro sestavení Paretova diagramu 

RIZIKO 

ABSOLUTNÍ 

ČETNOST 

(HODNOCENÍ) 

KUMULOVANÁ 

ABSOLUTNÍ 

ČETNOST 

RELATIVNÍ 

ČETNOST 

KUMULOVANÁ 

RELATIVNÍ 

ČETNOST 

4 26 26 32,10 32,10 

2 21 47 25,93 58,02 

5 18 65 22,22 80,25 

1 11 76 13,58 93,83 

3 5 81 6,17 100 

Celkem: 81  100  

 

 Sestrojení diagramu, který tvoří sloupce absolutních četností hodnot jednotlivých položek a 

Lorenzova křivka (viz Obrázek 14). 
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Obrázek 14 Ukázka Paretova diagramu a Lorenzovy křivky 

 

Na obrázku je ilustrována aplikace na jednoduchém příkladu (v praxi bývá počet příčin 

mnohonásobně vyšší). Z našeho příkladu vyplývá, že je nutno přednostně řešit neshody D, B a E. 

Zlepšení bude dosaženo tehdy, jestliže se podaří jejich vliv zcela vyloučit (to je ve většině případů 

prakticky nemožné - mají opět své příčiny), anebo alespoň omezit. 

 

5.10 KVANTIFIKACE RIZIK BOZP A ROZHODNUTÍ O MÍŘE PŘIJATELNOSTI  

Identifikace a hodnocení rizik tvoří nedílnou součást zabezpečování oblasti BOZP v rámci 

MBOZP nebo integrovaného systému řízení. Proto je bezpodmínečně nutné provádět ji a 

aktualizovat v pravidelných intervalech, minimálně však 1x za 2 roky. 

Vedoucí oddělení a provozu jsou povinni včas písemně upozornit bezpečnostního technika 

a/nebo představitele vedení pro integrovaný systém řízení na skutečnosti, související s nutností 

doplnění nebo přezkoumání daného stavu v oblasti rizik. 

Doplnění a přezkoumání rizik včetně stanovení stupně jejich nebezpečnosti je prováděno 

zejména: 

 

 při zásadních změnách technologie, změnách vstupů či výstupů, 

 při změně právních předpisů, technických norem, technických a řídících dokumentů, 

 na základě zjištění auditů a všech druhů kontrol,  

 na základě výsledku přezkoumání systému BOZP vedením,  

 na základě vyhodnocení důsledků havárie, mimořádného stavu, těžkého či smrtelného 

pracovního úrazu, nebo provedené analýzy v oblasti rizik.  

 

Návrh na doplnění nebo přezkoumání rizik a jejich stupně nebezpečnosti probíhá v souladu 

s postupem změnového řízení řídících dokumentů společnosti. 
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Doplnění nebo přezkoumání rizik a jejich stupně nebezpečnosti je prováděno v tomto 

konkrétním případě podle následujících kroků: 

 

 Představitel vedení schválí na základě předchozího návrhu příslušný pracovní tým a seznámí 

pracovní tým s tímto řídícím dokumentem.  

 Pracovní tým provede posouzení všech stávajících skutečností, které se týkají identifikace 

a hodnocení rizik. V odůvodněných případech – viz výše uvedené, provede potřebnou 

aktualizaci.  

 Po přezkoumání a následném doplnění rizik (provedení aktualizace příslušné části registru 

rizik) pracovní tým stanoví stupeň nebezpečnosti rizik na základě schválené metodiky.  

 Vedoucí týmu následně informuje o výsledku doplnění a přezkoumání rizik představitele 

vedení, a zajistí potřebné změnové řízení.  

 

5.10.1 Poranění 

Realizace rizika Hodnocení 

kritické, smrt jako důsledek poranění a 

těžké, těžké s následky, invalidita b 

lehké vyžadující ošetření, bez následků c 

zanedbatelné lehké, nevyžadující ošetření d 

 

5.10.2 Pravděpodobnost výskytu rizika 

Realizace rizika Popis parametru Hodnocení 

Častý výskyt 
Pravděpodobný často se vyskytující výskyt 

s trvalým nebezpečím ohrožení. 
6 

Pravděpodobný 

výskyt 

Událost vznikne několikrát v průběhu daného 

období, jedná se o časté ohrožení. 
5 

Příležitostný výskyt 

Událost vznikne jen někdy v průběhu daného 

období, zřídkavé ohrožení, jedná se spíše o náhodný 

výskyt. 

4 

Nepravděpodobný, 

ale možný výskyt 

Událost není příliš pravděpodobná, ale nelze ji 

vyloučit. 
3 

Málo pravděpodobný 

výskyt 
Výskyt nežádoucí události je zcela ojedinělý. 2 

Nemožný výskyt 

Vznik události je takřka fyzikálně nemožný a 

nemůže tedy 

dojít k reálnému ohrožení. 

1 
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5.10.3 Klasifikace rizik podle rozsahu následků nežádoucí oblasti 

Pravděpodobnost 

výskytu rizika 

Možné následky – škody 

a b c d 

1 12 9 6 3 

2 24 18 12 6 

3 36 21 18 9 

4 48 36 24 12 

5 60 45 30 15 

6 72 48 36 18 

5.10.4 Kategorizace (klasifikace rizik) 

Řadí se podle umístění v tabulce na čtyři rizikové skupiny: 

Kategorie Popis parametru Hodnocení 

IV. 
Riziko 

akceptovatelné 

Riziko je akceptovatelné bez zvláštních opatření 1 - 9 

III. 
Přijatelné riziko 

Za učinění příslušných bezpečnostních opatření 10 - 27 

II. 
Nežádoucí riziko 

Nutno přijmout opatření ve stanoveném termínu 28 - 48 

I. 
Nepřijatelné 

riziko 

Jsou nezbytná opatření na jeho snížení 

Činnost nesmí být započata nebo v ní pokračováno do 

té doby, než je riziko redukováno 
49 - 72 

 

 
Obrázek 15 Grafické znázornění míry bezpečnostních rizik 

VYBRANÉ ZDROJE 

[18] VYMAZAL, T. Možnosti predikce, identifikace, analýzy, hodnocení a řízení rizik ve 

stavební praxi. Teze habilitační práce. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 2010. 
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6  PREDIKCE MOŽNÝCH NÁSLEDKŮ V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ  

NEBEZPEČÍ VZNIKU A BEZPROSTŘEDNĚ PO NASTÁLÉ MIMOŘÁDNÉ 

UDÁLOSTI 

6.1 STRUČNÝ ÚVOD K POJMOVÉMU APARÁTU 

V úvodu k mimořádným událostem a krizovým situacím je potřeba vymezit základní odborné 

pojmy v této oblasti, jako je mimořádná událost, krizová situace, závažná havárie a další. 

V zákoně č. 239/2000 Sb., o IZS [19] je definována MU jako škodlivé působení sil a jevů 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek 

nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

Zákon č. 239/2000 Sb., rovněž definuje pojem záchranné práce jako činnost k odvrácení nebo 

omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k 

ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.  

Pod pojmem likvidační práce se v souladu s ustanovením zákona č. 239/2000 Sb., rozumí 

činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. Rozlišení činností, kdy se jedná 

o záchranné nebo likvidační práce je velmi důležité z hlediska činnosti zasahujících složek, 

finančních náhrad, apod.  

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií [20] definuje pojem závažná havárie, jako 

mimořádnou, částečně nebo zcela neovladatelnou, časově a prostorově ohraničenou událost, 

například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v 

souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, 

používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému 

dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku. 

Zákon č. 59/2006 Sb., chápe pod pojmem riziko pravděpodobnost vzniku nežádoucího 

specifického účinku, ke kterému dojde během určité doby nebo za určitých okolností. A pod 

pojmem zdroj rizika vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající 

možnost vzniku závažné havárie. 

Následně zákon č. 59/2006 Sb., uvádí pod pojmem scénář variantní popis rozvoje závažné 

havárie, popis rozvoje příčinných a následných na sebe navazujících a vedle sebe i posloupně 

probíhajících událostí, a to buď spontánně probíhajících nebo probíhajících jako činnosti lidí, které 

mají za účel zvládnout průběh závažné havárie. 

6.2 MOŽNÉ NÁSLEDKY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A JEJICH PŘEDPOVĚĎ 

Následky mimořádných událostí a krizových situací mohou být velmi rozdílné, což plyne jak ze 

samotného charakteru mimořádné události, či krizové situace, tak také z rozsahu a okolností 

takové nepříznivé události. 

Etapy a období mimořádných událostí a krizových situací je nutno z metodického hlediska 

obecně rozdělit zhruba takto: 

 Etapa přípravy: období všestranné prevence a přípravy bezpečnostních a jiných opatření 

pro rychlé, spolehlivé a bezpečné řešení mimořádných událostí a krizových situací – etapa 

je velmi časově i obsahově rozsáhlá a náročná, zahrnuje věcně analýzu a hodnocení rizik, 

havarijní plánování, krizové plánování, obranné plánování, variantní vyčlenění sil a 

prostředků pro řešení následků mimořádných událostí a krizových situací, teoretickou 

obdobnou přípravu specialistů, praktickou odbornou přípravu specialistů, kontroly a 

zpětné vazby ve všech výše uvedených oblastech. 

 Etapa řešení: období vzniku hrozby (mimořádné události a krizové situace), zahrnuje 

nutnost organizovat a realizovat různá bezpečnostní a jiná opatření (podle již předem 

zpracovaných a ověřených havarijních, krizových a jiných plánů) 
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 Etapa obnovy: období zániku hrozby (mimořádné události a krizové situace), zahrnuje 

zjištění druhu a rozsahu vzniklých škod, odstraňování následků mimořádné události a 

krizové situace, řešení škod (místní orgány, státní hmotné reservy, pojišťovny, apod.), 

vyhodnocení průběhu mimořádné události nebo krizové situace, příprava nových 

bezpečnostních a jiných opatření. 

Příklady některých typických mimořádných událostí jsou níže uvedeny a to jen v obecné 

podobě, protože v závislosti na místních podmínkách mohou být následky (dopady) různé, 

případně specifické. Níže jsou uvedeny jen některé hlavní události: 

 Přirozené povodně 

 Požáry obytných budov 

 Rozsáhlé lesní požáry 

Přirozené povodně 

Příčinou vzniku přirozených povodní (přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo 

jiných povrchových vod) mohou být: 

 dlouhotrvající vodní srážky, přívalové deště, v zimě prudká obleva s deštěm vyvolávající 

tání sněhu a chod ledu, 

 z určitého území nemůže voda dočasně přirozeným způsobem odtékat, nebo její odtok je 

nedostatečný, 

 dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. 

Důsledkem těchto povodní je: 

 zaplavení oblastí bezprostředně ležících v okolí vodotečí (řek, potoků), 

 hrozí nebo dochází bezprostředně k ohrožením zdraví a života obyvatelstva a zvěře, 

poškození nebo zničení majetku (obytné zástavby) a rostlinné vegetace (polní kultury, 

vyvrácení stromů), 

 narušení kritické infrastruktury postiženého území (např. dopravní obslužnost, zásobování 

potravinami, vodou, energiemi a jinými prostředky a službami nutnými k přežití 

obyvatelstva), 

 kontaminace povrchových nebo podzemních vod vyplavením nebezpečných látek (zdroje 

pitné vody) nebo naplaveninami, 

 následný vznik epidemií nebo epizootií, atd. 

V konečném důsledku je nutné provést zejména nákladné záchranné a likvidační práce 

(protipovodňová opatření, evakuace osob a zvířat, zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva) a 

následné obnovovací práce (obnova poničené kritické infrastruktury, dekontaminace - zdrojů pitné 

vody, budov atd.) 

Požáry obytných nebo jiných budov 

Příčinou vzniku požárů obytných nebo jiných budov může být: 

 hrubé porušení požární bezpečnosti budov (údržba a revize technických zařízení) a 

protipožární prevence (kouření, ukládání hořlavých materiálů, nevyhovující údržba komínů 

atd.), 

 jiná technická závada (např. elektrický zkrat, únik plynu s následným výbuchem), 

 nedodržení zásad bezpečnosti při manipulaci s otevřeným ohněm (údržba a oprava), 

 dětské hry s otevřeným ohněm bez dozoru dospělých, 

 úmyslné založení požáru (pyromanie, pojistný podvod atd.) 

Rozsah ohrožení a šíření požáru, závisí na včasnosti jeho zjištění a zásahu požárních jednotek 

(ve III. fázi požáru hrozí rychlé rozšíření na další podlaží, popřípadě na okolní budovy), účelu 



 70 

budovy (byty, kanceláře), technického stavu budovy (rok postavení, použité stavební materiály, 

stav inženýrských sítí, kvalita údržby, stav protipožárních zařízení atd.). 

Důsledkem požáru může být: 

 ohrožení nebo zničení stavebních konstrukcí budov (dřevěných nebo jiných hořlavých 

stavebních prvků), technických zařízení budov (výtahy, rozvody vody, plynu, elektřiny a 

tepla, spojovací nebo jiné rozvody - telefony, kabelové televize atd.), majetku (domácí 

vybavenost, automobily, výrobních zařízení, skladovaný materiál), 

 přímé ohrožení obyvatelstva (popálení, přiotrávení nebo udušení zaměstnanců nebo 

nájemníků) a zvířat (hospodářská zvířata, domácí zvířata). 

Častým důsledkem je ohrožení okolí šířícím se požárem a jeho toxickými zplodinami hoření 

(sousední budovy, dopravní komunikace, obyvatelstvo atd.) nebo výbuchem (skladované hořlavé 

nebo výbušné látky, unikající plyn z poškozených rozvodů) či zřícením budov. 

Konečným důsledkem, kromě ohrožení zdraví nebo životů obyvatelstva, je zničení nebo 

poškození budov, vyžadující značné náklady na jejich opravu nebo stržení, nutnost evakuace 

ohroženého obyvatelstva a zvířat vyžadující zpravidla zabezpečit nouzové přežití (ubytování, 

stravování, psychologickou nebo náboženskou a humanitární pomoc atd.) Nezanedbatelné jsou i 

ekonomické škody, vzniklé přerušením výroby nebo zničení skladovaného materiálu a dalšího 

majetku (auta, výrobní zařízení atd.) 

Rozsáhlé lesní požáry 

Příčinou vzniku lesních požárů mohou být: 

 zejména živelní pohromy (sopečná činnost, samozápal unikajícího metanu z podloží, úder 

blesku při bouřce, pády sloupů s rozvody elektrické energie v důsledku silného větru, pád 

letadla nebo meteoritu), 

 činnost člověka (úmyslné nebo neúmyslné založení požáru - žhářství, kouření, rozdělávaní 

ohňů, pálení klestí, vypalování trávy, turistická nebo rekreační činnost), 

 dopravní nehoda s následným požárem atd. 

Pravděpodobnost jejich vzniku zvyšuje letní období (sucho, velké množství lidí v lese), 

charakter lesního porostu (druh a stáří dřevin a jiného porostu), síla a směr větru, doba rozvoje 

požáru a podmínky požárního zásahu (nepřístupnost terénu, velké nasazení sil a prostředků, 

nedostatek vody) k hašení, kdy se ne včas podaří uhasit zárodek požáru. 

Důsledkem lesních požárů mohou být: 

 přímé ohrožení obyvatelstva a zvířat (lesní zvěř, ostatní živočichové) požárem nebo 

zplodinami hoření, 

 ohrožení obytných, rekreačních budov (dětské tábory, školy v přírodě, lesní samoty, 

hájenky) nebo průmyslových zástav v jejich okolí (výrobní podniky, pily a sklady dřeva 

atd.), 

 ohrožení dopravní infrastruktury procházející nebo sousedící s ohroženým územím (silnice, 

železnice, elektrické nebo telekomunikační sítě, rozvodny, vysílače, retranslační stanice 

atd.), 

 zplodiny hoření mohou být také příčinou vzniku povětrnostní situace (zejména v období 

inverze) podobné smogu, mající negativní vliv na zdraví obyvatelstva, poškození nebo 

zničení lesních kultur vyžadující nákladnou dlouhodobě časově náročnou obnovu lesních 

dřevin a rostlin. 
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6.3 VZTAH MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE 

Mimořádné události a krizové situace byly již výše podrobně uvedeny jak v definicích a 

základních pojmech, tak popisně i v dalším odborném textu. Zjednodušeně je možné konstatovat, 

že existují tři typy události a to událost => mimořádná událost => krizová situace. 

Poměrně jasné to ukazuje níže barevný obrázek pana Ing. Josefa Kočího. 

 

 
 

6.4 PREDIKCE MOŽNÝCH NÁSLEDKŮ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ   

Predikce vývoje možných následků mimořádných událostí (MU) a krizových situací (KS) je 

také velmi složitou záležitostí. Problematika vývoje možných následků MU a KS je popsána 

v jednotlivých typových plánech, kterých je v současné době k dispozici v České republice celkem 

24.  

Jako příklad je možno uvést typový plán s názvem: Havárie velkého rozsahu způsobená 

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (Praha 4. prosince 2007) [21], 

kde je v části scénář KS uvedeno (přesný opis je z typového plánu a je psán kurzívou): 

Hlavní bezprostřední nebo následné dopady chemických havárií vyvolávající KS mohou být, v 

závislosti na rozsahu, intenzitě a druhu nebezpečných účinků uniklé látky, závažné poškození nebo 

ohrožení života a zdraví občanů, ztráty na hospodářském zvířectvu a škody na majetku nebo na 

životním prostředí. 

Dopady na životy a poškození zdraví osob 

Možnosti úmrtí osob vyplývají z hlavních ohrožujících účinků nebezpečných chemických látek a 

přípravků. K úmrtí tak může dojít především v důsledku: 

- výbuchu, 

- požáru, 
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- intoxikace, 

- nedostatku kyslíku. 

Hlavní nebezpečí okamžitého poškození zdraví osob při chemické havárii představuje akutní 

expozice organismu toxickou, zdraví škodlivou, žíravou nebo dráždivou látkou, kdy do organismu 

vnikne najednou nebo v krátké době větší množství látky. 

Nebezpečí chronické expozice nebo dlouhodobých následků postižení organismu představuje 

únik nebezpečných chemických látek, které patří mezi toxické, zdraví škodlivé, senzibilizující, 

karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci. 

Nebezpečí úmrtí osob nebo poškození jejich zdraví představují i další sekundární následky 

události. Patří mezi ně např. následky mechanického poškození objektů, vlivy na psychický stav aj. 

Zničení nebo poškození majetku 

Při chemické havárii s únikem nebezpečných chemických látek může, ale nemusí dojít ke zničení 

nebo poškození majetku, objektů i zařízení. Závisí to vždy na nebezpečných účincích látky a 

vnějších projevech havárie. Faktory způsobující ztráty na majetku jsou popsány v příčinách 

(viz.6.1.) Stupeň možných ztrát na majetku určuje charakter politických, sociálních a 

ekonomických dopadů ovlivňujících stupeň krizové situace. U chemických havárií není možné ani 

účelné zobecnit způsob poškození antropogenních objektů v lokalitě. Je však také významné zvážit 

možný hromadný úhyn a onemocnění hospodářského zvířectva a kontaminaci potravin a 

potravinářských produktů. 

Poškození životního prostředí 

Chemická havárie představuje v naprosté většině případů vážné ohrožení životního prostředí, a 

to hlavně ovzduší, vody, půdy, vegetace aj. Nebezpečí představují unikající látky klasifikované jako 

„nebezpečné pro životní prostředí“. Tyto látky mohou negativně na životní prostředí působit 

okamžitě i se zpožděným účinkem. 

K poškození životního prostředí může dojít nejen následkem úniku nebezpečné látky, ale i 

prostředky zasahujících jednotek při likvidaci látky. 

Mezinárodní dopady 

Mezinárodní dopady lze klasifikovat z pohledu: 

- mezinárodní spolupráce při společném řešení krizové situace, 

- mezinárodní pomoci, 

- mezinárodních sporů vyvolaných zdrojem nebezpečí chemické látky na našem území vůči 

okolním zemím, zejména pokud půjde o nedodržování norem EU týkající se nakládání 

s nebezpečnými chemickými látkami a přepravy nebezpečných materiálů, 

- mezinárodních sporů vyvolaných zdrojem nebezpečí chemické látky na cizím území vůči naší 

republice, zejména pokud půjde o nedodržování norem EU týkající se nakládání 

s nebezpečnými chemickými látkami a přepravy nebezpečných materiálů. 

Ekonomické dopady 

V závislosti na časovém a územním rozsahu havárie a na její intenzitě může být následkem 

dočasné přerušení nebo i trvalé zrušení výroby. To může znamenat vážné ekonomické ztráty v 

různých oblastech. 

Vzhledem k plánování finančních prostředků je účelné zaměřit se více na preventivní opatření 

v oblasti monitorování území a přípravy složek IZS. Řešení vlastních ekonomických dopadů v 

rámci krajů a státu nelze  pro účely typového plánu odhadnout a musí být řešeno expertní studií 

pro jednotlivé lokality. 

Sociální dopady 

S ohledem na místo ohniska havárie a její rozsah může v důsledku havárie dojít za určitých 

okolností k sociálním dopadům na obyvatelstvo, jako jsou lokální růst nezaměstnanosti, lokální 

změna migrace obyvatelstva aj. Sociální dopady na obyvatelstvo budou vyvolány zejména: 

- počtem lidských ztrát a zranění obyvatelstva, 
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- ztrátou osobního majetku (vlastnictví), 

- kontaminací životního prostředí, 

- ztrátou sociálních jistot ve vazbě na území (nezaměstnanost, migrace, posttraumatické stavy 

apod.), 

- politickou nestabilitou a sociálními konflikty na území. 

- ostatní. 

Dopady na kritickou infrastrukturu 

Dopady chemického havárie velkého rozsahu jsou vždy územně omezené (viz 6.2.) a proto 

dopady na vybranou kritickou infrastrukturu jsou taktéž místně omezené. To se týká zejména: 

- systému dodávky pitné vody (možná kontaminace zdroje vody, pokud leží v blízkosti zdroje 

havárie), 

- kanalizační sítě (kontaminace), 

- zdravotnictví a pohřební služby (velké množství postižených – otrava a úmrtí), 

- policie (zajištění pořádku a bezpečnosti v postižené lokalitě a jejím okolí), 

- odpadového hospodářství (zvýšené nároky na likvidaci kontaminované zeminy), 

- pojišťovnictví jako součásti bankovního systému (likvidace pojistných události). 

Ropný průmysl, jako prvek kritické infrastruktury, může být zdrojem rozsáhlé chemické havárie 

při provádění některých operací (destilace, rektifikace apod.). 

6.5 ZÁKLADY SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ OBČANŮ 

Základní přehled správného chování obyvatelstva podrobně uvádí následující tabulka. První 

doporučení zásad správného chování „nepřibližovat se k místu ….“ se může zdát poněkud 

nehumánní, ale v tomto místě mohou být nebezpečné látky a mimo to je si třeba uvědomit, že 

neprofesionál zpravidla nemá dostatečné odborné znalosti a zkušenosti, příslušné materiální a 

technické vybavení (například detekční přístroj, ochranné prostředky dýchacích orgánů, 

dekontaminační prostředky, antidota, apod.) a také mu chybí potřebné dovednosti a návyky 

k provádění záchranných a likvidačních prací. Následující tabulka uvádí souhrn možného modelu 

správného chování ohrožených nebo zasažených osob [22], [23]. 

 
Tabulka 10 Základní přehled správného chování ohrožených nebo zasažených osob 

Pravidlo (zásada) 
správného chování 

Stručná charakteristika nebo vysvětlení chování a jednání ohrožených, 
zasažených nebo postižených osob 

Nepřibližovat se k místu 
katastrofy, závažné havárie 
nebo teroristického útoku 

V místě katastrofy, závažné havárie nebo teroristického útoku se mohou také 
vyskytovat nebezpečné chemické látky ve formě plynů, par, kapalin nebo 
pevných látek. Tyto látky ohrožují člověka svojí jedovatostí, výbušností nebo 
hořlavostí, případně jinými projevy jako je žíravost, dráždivost. Kromě toho se 
zde může vyskytovat i ještě nevybuchlá výbušnina, volně unikající plyn, 
případně mohou být přítomny nebezpečné radioaktivní nebo biologické agens, 
které jsou pro člověka zpravidla také velmi nebezpečné. 

Rychle vyhledat vhodný 
úkryt v nejbližší budově 
(obchod, škola, 
administrativní budova, 
veřejná budova, apod.) 

Pokud jsme venku, nejlépe je rychle vyhledat nejbližší budovu, ve které se 
ukryjeme a přesuneme se do nejvyšších pater budovy (v případě úniků těžkých 
plynů) nebo do sklepa budovy (v případě úniků lehkých plynů nebo 
radioaktivního zamoření). Okamžitě zavřeme všechna okna a dveře, eventuálně 
jiné otvory, uhasíme otevřený oheň a vypneme ventilaci. Okna a dveře 
přelepíme na spojových místech širokou igelitovou lepící páskou pro lepší 
utěsnění. Nezdržujeme se u oken, v případě výbuchu bychom mohli být i vážně 
zraněni okenním sklem. 

Pokud jsme v autě, nejlépe je ihned zastavit auto na vhodném místě a rychle 
vyhledat nejbližší budovu ve které se ukryjeme a přesuneme se na vhodné 
místo podle vzniklé situace (viz výše). 
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Pokud jsme doma, v kanceláři a nebo veřejných budovách, zůstaneme 
v budově, přesuneme se do nejvyšších pater budovy (v případě úniků těžkých 
plynů) nebo do sklepa budovy (v případě úniků lehkých plynů nebo 
radioaktivního zamoření). Další opatření viz výše. 

Poznámka: 

Nevyužíváme sklepy a podzemní prostory, kde se mohou vyskytovat jak toxické, 
výbušné nebo nedýchatelné plyny. Hrozí zde možnost otravy, výbuchu nebo 
udušení. Jen zcela výjimečně, pokud bezpečně víme, že nás ohrožují plyny a 
páry lehčí jak vzduch (kyanovodík, amoniak) nepoužijeme nejvyšších pater 
budov. 

Použít (je-li to nutné) 
improvizované prostředky 
ochrany dýchacích cest 

Nejvýznamnější pro ochranu člověka je rychlá ochrana dýchacích cest (ústa a 
nos) a ochrana očí, eventuálně ochrana povrchu celého těla. Takové prostředky 
se použijí zpravidla pouze na přesun z místa ohrožení / zasažení do místa 
úkrytu nebo do evakuačního shromaždiště. Jejich použitelnost je časově velmi 
omezena a spolehlivost není garantována. 

Pozorně sledovat vysílání 
televize nebo poslouchat 
rozhlas 

V televizi a rozhlase (eventuálně v místním rozhlase, nebo prostřednictvím 
rozhlasových vozů) jsou vysílány důležité informační relace s pokyny pro 
doporučenou činnost osob. 

Připravit (dobalit) 
evakuační zavazadlo 

Občané mohou být vyzváni k evakuaci, proto je vhodné mít připraveno osobní 
evakuační zavazadlo (kde jsou již některé položky dopředu nabaleny ve 
vhodném zavazadle), při vyhlášení evakuace nutno dobalit evakuační zavazadlo 
podle předem připraveného písemného seznamu nabalených a chybějících 
položek. 

Opustit byt na základě 
výzvy kompetentních 
správních orgánů  

Občané mohou být vyzváni k evakuaci a potom musí opustit svůj byt nebo dům, 
chatu, atd. přitom se řídí pokyny správních orgánů provádějících evakuaci. Před 
opuštěním bytu je nutno vypnout elektrický proud, přívod plynu a hlavní uzávěr 
vody. Zapnuty zůstanou jen ledničky a mrazničky, kde jsou uloženy potraviny. 
Byt nebo dům se uzamyká a zabezpečuje proti zlodějům, případně rabování. Je 
také nezbytné se přesvědčit, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt nebo dům. 
Je nutno urychleně se dostavit na určené evakuační místo. 

Pomoc ostatním 

 

Pokud je to v našich silách, nutno poskytnout pomoc starým a nemocným lidem, 
a lidem neschopným pohybu. Jsou-li poblíž děti bez dozoru dospělých, 
poskytneme jim pomoc a vezmeme je s sebou. 

6.6 OBECNÝ POSTUP ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ  

Níže je uveden jeden možný základní model obecného postupu řešení vzniklé mimořádné 

události nebo krizové situace. Konkrétní postup řešení mimořádné události případně krizové 

situace bude velmi závislý na mnoho skutečnost od druhu a rozsahu mimořádné události, přes 

místní povětrnostní podmínky až po místní kritickou infrastrukturu společnosti. Proto třeba brát 

uvedený model pouze jako základní, případně jako možný vzor, který se musí podřídit konkrétní 

situaci v místě. 

1. Před vznikem mimořádné události (krizové situace) 

 mít zpracovány plány a scénáře řešení těchto událostí dle analýzy možných rizik; 

 tyto plány průběžně upřesňovat a aktualizovat; 

 provádět pravidelné a komplexní nácviky řešení možných mimořádných událostí (řídícího 

krizového managementu i zasahujících jednotek); 

 provádět pravidelnou osvětovou činnost mezi obyvatelstvem; 

 udržovat provozuschopné síly a prostředky jednotlivých složek IZS. 

2. Při vzniku mimořádné události (krizové situace) 

 vyrozumění funkcionářů odpovídající za její řešení a na základě jejich rozhodnutí 

vyrozumění dalších osob (krizových štábů, krizových managementů); 
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 v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví osob varovat obyvatelstvo a poskytnout 

mu nezbytné informace; 

 výjezd jednotek do místa vzniku mimořádné události a provedení místního průzkumu, 

zahájení záchranných a likvidačních prací; 

 zabezpečit pohotovost krizových štábů, krizových managementů; 

 analyzování situace, posoudit, zda je situaci možno zvládnout běžnými prostředky nebo 

zda je nutno vyhlásit krizový stav; 

 v případě nutnosti vyhlášení krizového stavu. 

3. Při řešení mimořádné události (krizové situace) 

 opatření k zamezení dalšího šíření mimořádné události; 

 provádění záchranných a likvidačních prací záchranářskými jednotkami; 

 v případě potřeby provádět opatření na ochranu obyvatelstva včetně jeho všestranného 

zabezpečení; 

 logistické zabezpečení záchranných a likvidačních prací; 

 navázání součinnosti s potřebnými organizacemi a okolními regiony; 

 aktivace dalších dostupných zdrojů potřebných k řešení situace; 

 trvalé a důsledné monitorování vzniklé situace, její analyzování a provádění opatření při 

předpokládaném rozšíření nepříznivé události; 

 příjem humanitární pomoci, její přerozdělení a distribuce potřebným; 

 řešení dopadů na kritickou infrastrukturu společnosti. 

4. Po odeznění mimořádné události (krizové situace) 

 inventarizace škod, jejich vyčíslení; 

 stanovení harmonogramu provádění asanačních prací; 

 finanční zajištění náhrad a asanačních prací; 

 fakturace náhrad za dodání věcných prostředků; 

 zahájení asanačních a obnovovacích prací; 

 řešení sociálních dopadů situace (osoby bez přístřeší, osoby bez prostředků, sirotci, atd.); 

 postupný návrat normálního života. 

6.7 ÚROVNĚ ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

Různé úrovně řešení mimořádné události: 

- základní úroveň – mimořádnou událost jsou schopny občané a právnické a podnikající 

fyzické osoby schopny zvládnout vlastními silami (drobné události na pracovišti apod.,); 

- taktická úroveň – následky události řeší profesionální záchranářské jednotky (základní 

složky IZS); 

- operační úroveň – nepostačují-li síly a prostředky jednotkám provádějícím zásah, operační 

a informační středisko se zapojí do koordinace prací a povolává další dostupné síly a 

prostředky k řešení situace; 

- strategická úroveň – situace je řešena orgány krizového řízení. 

Konkrétní příklad: TRINS 

Transportní informační a nehodový systém (TRINS) poskytuje prostřednictvím svých 

odborných středisek nepřetržitou pomoc při řešení mimořádných událostí spojených s přepravou či 

skladováním nebezpečných látek na území České republiky [24]. 

Na činnosti TRINS se jako zakladatelské společnosti podílejí: 

 CHEMOPETROL, a.s. Litvínov, 

 KAUČUK, a.s. Kralupy nad Vltavou, 

 KORAMO, a.s. Kolín, 

 SPOLANA, a.s. Neratovice, 
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 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí nad Labem, 

 ALIACHEM, a.s. výr. divize Synthesia Semtín, 

 DEZA, a.s. Valašské Meziříčí, 

 SILON, a.s. Planá nad Lužnicí, 

 CHEMICKÉ ZÁVODY, a.s. Sokolov. 

TRINS je otevřený a dále rozvíjený systém pomoci zapojených členských společností Svazu 

chemického průmyslu a je možné dobrovolně a kdykoliv k jeho činnostem přistupovat. 

Od 1. července 1996 je možné cestou operačních středisek Hasičského záchranného sboru (dále 

jen HZS), případně Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) požadovat pomoc od 

střediska TRINS v otázkách: 

 údajů k výrobkům, látkám a jejich bezproblémové přepravě a skladování, 

 zkušeností z  manipulací s nebezpečnými látkami nebo  likvidací mimořádných událostí 

spojených s nebezpečnými látkami, 

 praktické pomoci při odstraňování škod a likvidaci mimořádné události spojené s nebezpečnou 

látkou. 

Dojde-li tedy na území ČR k nehodě při přepravě či jiné manipulaci s nebezpečnými látkami, 

mohou operační střediska HZS (IZS) využít odborné rady nebo i praktické pomoci při likvidaci 

mimořádné události, aby její následky byly v co největší míře omezeny.  

Pomoc TRINS je možné vyžadovat pouze cestou operačních středisek HZS (IZS). Pomoc je 

poskytována na základě smluvního vztahu mezi Svazem chemického průmyslu České republiky 

a Ministerstva vnitra České republiky – Ředitelstvím HZS České republiky. Tímto je zajištěno 

zachování kompetencí a odpovědností při řešení mimořádných událostí v plném rozsahu. 

Svaz chemického průmyslu, respektive společnosti sdružené v něm jsou připraveny dobrovolně, 

v souladu s cíli programu Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii, poskytovat v rámci 

svých možností pomoc při mimořádných událostech spojených s přepravou nebo jinými 

manipulacemi s nebezpečnými látkami na území České republiky [24]. Základem systému je síť 

regionálních a jednoho republikového centra, vybavených úměrně deklarovanému stupni 

poskytované pomoci v rámci TRINS. Pomoc je poskytována výhradně na žádost operačních 

středisek HZS (IZS).  

Zákonná ustanovení platná v České republice ukládají osobám odpovědným za přepravu 

nebezpečných látek, nákladů povinnost označovat příslušná vozidla, nádrže či jiné obaly. Dále 

k těmto nebezpečným nákladům musí být kromě obvyklých dokumentů přiloženy i pokyny pro 

případ nehody. V těchto pokynech musí být uvedeny údaje o možných nebezpečích a o prvních 

opatřeních pro snížení ohrožení v případě nehody. Standardně je v případě nehody prvotně 

kontaktován s žádostí o  pomoc výrobce, obchodník nebo příjemce zboží. Přeprava nebezpečných 

věcí po silnici tak probíhá podle mezinárodní normy známé pod zkratkou ADR. 

Mimo tyto standardní informace a postupy nabízí společnosti v rámci speciální činnosti TRINS 

odborné rady, doporučení na místě nebo přímo poskytnutí pomoci dle možností a situace 

praktickými odbornými prostředky, materiálem a zařízeními v místě nehody a to především pro 

případy kdy: 

 výrobce, případně obchodníka není možné rychle kontaktovat,  

 výrobcem je jedna ze společností zapojených do činnosti TRINS a z důvodů vzdálenosti či 

jiného  nebezpeční z prodlení je to výhodnější,  

 nebezpečný náklad je importován nebo pouze tranzitován a kontakt do zahraničí je obtížný 

nebo opět hrozí jiné nebezpečí z prodlení,  
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 doklady, označení a další informace jsou v místě nehody nedostupné, zničené či nečitelné.  

Výše zmíněnou pomoc poskytnou společnosti zapojené do činnosti TRINS v závislosti na 

naléhavosti, druhu nehody a nebezpečí hrozícího z místa nehody ve třech stupních. 

6.8 MEZINÁRODNÍ ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI 

Predikce možných následků mimořádných událostí a krizových situací je velmi složitou a 

náročnou záležitostí. Ve vyspělém zahraničí, jako např. ve Spojených státech amerických a 

Kanadě je této otázce věnována vysoká pozornost. Významné vědecké poznatky jsou v těchto 

zemích převáděny do speciálních předpovědních a vyhodnocovacích softwarových nástrojů a 

výcviku profesionálních záchranářů je věnovaná vysoká pozornost. Přesto i v těchto 

nejvyspělejších státech jsou ročně značné lidské oběti a značné materiální škody. 

V podmínkách Evropské unie je nutno připomenout významný mezinárodní projekt SIPROCI 

(Interregional Response to Natural and Man-Made Catastrophes), jehož výsledky jsou 

aplikovatelné i do podmínek České republiky. Navíc je možno podtrhnout, že zástupci České 

republiky se plně zapojili do řešení tohoto mezinárodního projektu. 

Mezinárodní evropský projekt SIPROCI [25] má celkem 6 cenných zpráv (brožur), které jsou 

k dispozici v několika jazykových mutacích, včetně češtiny a angličtiny: 

 projekt a jeho výsledky 

 významový slovník civilní ochrany/ochrany obyvatelstva pro občany Evropské unie 

 minimální standardy pro územní plánování v civilní ochraně/ochraně obyvatelstva 

 doporučení pro užití informačních a komunikačních technologií v civilní ochraně/ochraně 

obyvatelstva 

 mapování rizik, návrh na společnou evropskou metodiku 

 evropské strategie v civilní ochraně pro komunikaci s obyvatelstvem 

 

  
Obrázek 16 Úvodní stránka SIPROCI 
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Výstupy projektu SIPROCI v několika evropských jazycích jsou snadno dostupné na webové 

stránce: 

www.siproci.net 

Využití jednotlivých výstupů projektu SIPROCI je možné doporučit v podmínkách České 

republiky. V rámci několikaletého odborného projektu se scházeli odborníci různých zemí na 

společných jednáních (většinou formou workshopů) a hledali vhodná řešení pro mimořádné 

události a krizové situace. 
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Poznámka k dostupnosti odborné literatury v Brně: 

Výše uvedené tituly odborných publikací a článků jsou snadno dostupné v Moravské zemské 

knihovně (MZK), Kounicova 1a, 612 00 Brno, web: www.mzk.cz.  

MZK patří mezi 3 největší vědecké knihovny v České republice a jsou do ní posílány 

minimálně všechny odborné tituly, které jsou vydány v České republice s ochrannou značkou 

ISBN (International Standard Book Number).  
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7  VÝZNAM ANALÝZY RIZIKA PRO HAVARIJNÍ A KRIZOVÉ STAVY 

TECHNICKÝCH SYSTÉMŮ 

7.1 ÚVOD K ANALÝZE A HODNOCENÍ RIZIK 

Používání chemických látek včetně používání nebezpečných chemických látek neustále roste. 

Tato skutečnost objektivně vytváří hlavní příčinu možných nehod, havárií a případně i snadného 

zneužití nebezpečných chemických látek. 

Sortiment využívaných nebezpečných chemických látek roste rychle, ale jen velmi pomalu a 

někdy i nedokonale se zjišťují komplexní negativní dopady nebezpečných chemických látek na 

životy a zdraví člověka a na životní prostředí. Nebezpečné chemické látky se nepoužívají pouze 

v chemickém a jiném procesním průmyslu, ale také v zemědělství, jsou přepravovány ve značných 

množstvích silniční, železniční a jinou přepravou.  

I v běžném životě, v domácnosti užíváme mnoho nebezpečných chemických látek, zpravidla ve 

formě komerčních chemických směsí a různých chemických přípravků. Rizika spojená s použitím 

nebezpečných chemických látek jsou různě závažná. Zásadní roli pro snižování uvedených rizik 

má komplexně pojatá prevence. 

Poctivá a důkladná analýza a hodnocení rizik nebezpečných chemických látek a směsí vytváří 

předpoklad pro přijetí základních a následných organizačních a technických bezpečnostních 

opatření, která mají za cíl minimalizovat havarijní dopady. 

Problematika analýzy a hodnocení rizik nebezpečných chemických látek a směsí je sice 

relativně novou oblastí v České republice, ale již byly získány mnohé praktické zkušenosti s její 

aplikací do technické praxe. Celá tato oblast se v současné době rychle a dynamicky rozvíjí, což 

dokumentuje mimo jiné i rychlý vývoj současné národní legislativy, která bude v další části 

podrobně uvedena a citována. 

7.2 PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 

Základní normou pro prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými 

látkami a tím částečně i proti zneužití nebezpečných chemických průmyslových toxických látek je 

zákon o prevenci závažných haváriíChyba! Nenalezen zdroj odkazů. a jeho prováděcí vyhlášky 

[27], [28], [29]. Skutečností však zůstává, že některé hmotnostní limity nebezpečných chemických 

průmyslových toxických látek jsou v zákoně nastaveny nevhodně, především velmi vysoko (např. 

pro jedovatý amoniak a chlór, pro výbušný a hořlavý propan-butan).  

Kromě výše uvedené závazné legislativy existuje i řada dalších materiálů, které problematiku 

prevence závažných havárií podporují a to především jako metodické návody k použití při 

zpracování zákonem a vyhláškou předepsané povinné dokumentace. Do této skupiny se řadí 

především různé metodické pokyny, které vydává Ministerstvo životního prostředí ve svém 

Věstníku. Metodické pokyny jsou sice většinou cenné odborné materiály i s mnoha příklady 

praktické tvorby dokumentace nebo její části, jsou však nezávazné a mají jen doporučující 

charakter. 

Podle české legislativy je nutné analyzovat a hodnotit havarijní dopady závažných havárií 

(způsobených nebezpečnými chemickými látkami) na osoby, hospodářská zvířata, životní 

prostředí a majetek. Tak to ukládá platná česká legislativa. Ačkoliv ke konci roku 2009 byl zákon 

o prevenci závažných havárií novelizován [30], změny v něm uvedené jsou jen málo významné a 

nemají zásadní povahu. Nicméně havarijní dopady jsou podle „typového plánu Havárie“ Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů., daleko pestřejší a rozsáhlejší. Uvedený dokument uvádí oproti zákonu 

navíc: ekonomické dopady, sociální dopady, dopady na prvky kritické infrastruktury, mezinárodní 

dopady, jiné dopady. 

Významnou oblastí je problematika analýzy a hodnocení rizik. Volba metody analýzy a 

hodnocení rizik pro potřeby prevence závažné havárie způsobené nebezpečnými chemickými 

látkami a směsmi je podle české legislativy plně v kompetenci zpracovatele analýzy a hodnocení 
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rizik. Tento nedokonalý stav vytváří velmi závažný důsledek v tom, že není v podstatě možné 

korektní porovnání jednotlivých provozovatelů nebo spíše jejich objektů a zařízení a v nich 

obsažených nebezpečných chemických látek a směsí. A to ani v rámci České republiky, například 

v rámci jednotlivých provozovatelů v jednom místě (např. průmyslový areál), v jednom městě 

(sídle), v jednom kraji v procesu krizového řízení a havarijního plánování.  

Ani po 20 letech po vydání evropské směrnice SEVESO II nebyla tato závazná evropská norma 

doplněna žádnou evropskou nebo národní závaznou metodou pro analýzy a hodnocení rizik 

(případně jednotlivými samostatnými metodami analýzy a hodnocení rizik pro osoby – 

hospodářská zvířata – životní prostředí – majetek), jak to vyžaduje jednak evropská směrnice a 

podle toho i český národní zákon. 

7.3 ZÁKLADNÍ METODY ANALÝZY A HODNOCENÍ RIZIK 

Níže stručně popsané metody analýzy a hodnocení rizik jsou podrobně uvedeny v domácí 

odborné literatuře [32], [33] případně v dostupné významné zahraniční literatuře [34], [35]. 

7.3.1 Human Reliability Analysis (Analýza lidské spolehlivosti) 

Záměrně je tato metoda analýzy a hodnocení rizik uvedena na prvním místě. Analyzování  a 

hodnocení lidské spolehlivosti (jinými slovy lidského faktoru) je zcela zásadní a bohužel mnohdy 

opomíjeno, případně podceněno. Z historie radiačních a chemických nehod a především velkých a 

závažných havárií je nutno připomenout, že jak nejzávažnější radiační havárie (Černobyl 1986), 

tak i nejzávažnější chemickou havárie (Bhópál 1964). Obě byly způsobeny selháním lidského 

činitele. 

Analýza a hodnocení lidské spolehlivosti je systematická hodnotící metoda, které se zaměřuje 

na faktory ovlivňující výkonnost a spolehlivost určitých klíčových pracovníků, jako jsou operátoři, 

technici, údržbáři a jiný odborný personál podniku. Ideální je stav, kdy je hodnocení prováděno 

„zvenčí“ nezávislou odbornou organizací, která mnohem snáze a rychleji může odhalit chyby a 

nedostatky v řízení, případně poukázat na tzv. „profesní slepotu“, protože i ta může být 

startovacím prvkem závažné průmyslové havárie. 

Úkolem metody je zahrnout vliv lidského faktoru z hlediska operátorské a rozhodovací činnosti 

v rámci rozsáhlých automatizovaných technologických systémů. Vychází se z předpokladu, že 

zásadní rozhodování operátorů probíhá mnohdy v krizových situacích a za stresových podmínek. 

Automatické řízení různých průmyslových procesů může vytvářet poněkud iluzorní představu, že 

procesy probíhají samy a zcela bezproblémově. Praxe však ukazuje, že i tyto systému se mohou 

porouchat, vypadnout, případně i zcela zkolabovat. Je jasné, že v takových případech je lidský 

faktor zcela nenahraditelný a musí být velmi dobře připraven a vycvičen takové neobvyklé a řídké 

případy rychle a efektivně řešit.  

Analýza má těsnou vazbu na aktuálně platné pracovní předpisy, pomůcky a směrnice a to 

především z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a správné hygieny práce. Uplatnění 

metody musí vždy tvořit integrovaný problém bezpečnosti provozu a lidského faktoru v mezních 

situacích různých havarijních scénářů, tzn. paralelně a nezávisle s další metodou rizikové analýzy. 

Analýza lidské spolehlivosti identifikuje situace náchylné k chybám a omylům, které mohou 

vést k provozním nehodám a závažným haváriím. 

7.3.2 Safety Audit / Review (Bezpečnostní prohlídka) 

Zahrnuje tzv. bezpečnostní prohlídky vybraných technologií, technologických procesů a 

různých procesních zařízení, které jsou prováděny inspekčními pochůzkami. Tato prohlídka se 

zaměřuje na možné rizikové situace, včetně návrhu opatření na zvýšení bezpečnosti. Bezpečnostní 

prohlídka (kontrola) je postup hledající rizikové situace a navržení opatření na zvýšení 

bezpečnosti.  
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Metoda představuje postup hledání potenciálně možné nehody nebo provozního problému, 

který se může objevit v posuzovaném systému. Formálně je používán připravený seznam otázek a 

matice pro skórování rizik. 

7.3.3 Check List (Kontrolní seznam) 

Systematická kontrola splnění předem stanovených podmínek a opatření. Velmi jednoduchá 

metoda pro rychlou provozní kontrolu. 

Analýza kontrolním seznamem používá psaný seznam položek nebo kroků k ověření stavu 

určitého technického systému a jeho provozní spolehlivosti. 

Podrobný kontrolní seznam poskytuje základ pro standardní zhodnocení procesních zdrojů 

rizika. Může být rozsáhlý do té míry, aby odpovídal specifické situaci, ale musí být aplikován 

svědomitě, aby byly odhaleny problémy vyžadující pozdější podrobnou analýzu a hodnocení rizik. 

Rozsah, kvalita i podrobnost jednotlivých kontrolních seznamů může být značně rozdílná. Obecné 

kontrolní seznamy jsou často různě kombinovány s jinými technikami a metodami analýzy a 

hodnocení rizik. 

7.3.4 Relative Ranking (Relativní klasifikace) 

Relativní klasifikace je ve skutečnosti spíš analytická strategie než jednoduchá dobře 

definovaná analytická metoda. Tato strategie umožňuje analytikům porovnat vlastnosti několika 

procesů nebo činností a určit tak, zda tyto procesy nebo činnosti mají natolik nebezpečné 

charakteristiky, že to analytiky opravňuje k další podrobnější studii.  

Relativní klasifikace může být použita rovněž pro srovnání několika návrhů umístění procesu 

nebo zařízení a zajistit tak informace o tom, která z alternativ je nejlepší nebo méně nebezpečná. 

Tato porovnání jsou založena na číselných srovnáních, která reprezentují relativní úroveň 

významnosti každého zdroje rizika. 

7.3.5 Preliminary Hazard Analysis (Předběžná analýza zdrojů rizika) 

Předběžná analýza zdrojů rizika je technika odvozená z požadavků bezpečnostního programu 

vojenského standardního systému z USA. 

Hledání nebezpečných stavů, jejich příčin a následků, které jsou kategorizovány na základě 

předem stanovených kriterií. Zpravidla se využívá jako prostředek pro výběr jiné podrobnější 

metody. Předběžná analýza ohrožení – též kvantifikace zdrojů rizik je postup na vyhledávání 

nebezpečných stavů či nouzových situací, jejich příčin a dopadů a na jejich zařazení do kategorií 

dle předem stanovených kritérií.  

Předběžná analýza zdrojů rizika formuluje seznam zdrojů rizika a všeobecně nebezpečných 

situací uvažováním následujících charakteristik: 

 suroviny, meziprodukty, konečné produkty, 

 reaktivita jednotlivých látek v různých fázích procesu, 

 zařízení procesu a jeho umístění, 

 provozní podmínky a okolí, 

 provozní činnosti, 

 rozhraní mezi komponentami systému. 

Koncept Předběžné analýzy zdrojů rizika ve své podstatě představuje soubor různých technik, 

vhodných pro posouzení rizika. 

7.3.6 „What – If?“ Analysis (Co se stane, když …) 

Metoda je hlavně zaměřena na hledání možných následků vybraných poruch zařízení. Analýza 

toho, co se stane když, je postup na hledání možných dopadu vybraných provozních situací. V 

podstatě je to spontánní diskuse a hledání nápadů, ve které skupina zkušených odborníků dobře 
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obeznámených s procesem klade otázky nebo vyslovuje úvahy o možných nežádoucích událostech 

a nehodách. 

Po analytikovi se požaduje, aby přizpůsobil základní koncept určitému účelu. Analýza „Co se 

stane, když …“ povzbuzuje tým hledající zdroje rizika v přemýšlení na provozními otázkami, které 

začínají „Co se stane, když …“. Při této analýze rizika může být vyslovena jakákoliv otázka a 

úvaha, jako např.: 

 Co se stane, když je do reaktoru dodána nesprávná látka? 

 Co se stane, když se čerpadlo A zastaví při najíždění? 

 Co se stane, když čerpadlo B přestane pracovat? 

 Co se stane, když operátor otevře ventil A místo ventilu B? 

 Co se stane, když v reaktoru selže chlazení? 

Obvykle jsou jednotlivé otázky a odpovědi dokumentovány, potom jsou otázky rozděleny podle 

jednotlivých zkoumaných oblastí. Následně je pak každá oblast zkoumána několika odborníky. 

7.3.7 Hazard and Operability Study (Identifikace zdrojů rizika a provozuschopnosti) 

Technika identifikace zdrojů rizika a provozuschopnosti byla vyvinuta pro identifikaci a 

vyhodnocení zdrojů rizika v procesním podniku a pro identifikaci provozních problémů, které by 

mohly snižovat schopnost procesu dosáhnout plánované kapacity. Ačkoliv byla původně vyvinuta 

pro předvídaní nebezpečí a provozních problémů pro technologii se kterou měl podnik malé 

zkušenosti, byla rovněž shledána efektivní pro použití na již existující procesy.  

Metoda analýzy a hodnocení rizik HAZOP je postup založený na pravděpodobnostním 

hodnocení ohrožení a z nich plynoucích rizik. Jde o týmovou expertní multi-oborovou metodiku, 

která je velice náročná na provádění. Hlavním cílem analýzy je identifikace scénářů potenciálního 

rizika. Experti pracují na společném zasedání formou brainstormingu. Soustřeďují se na posouzení 

rizika a provozní schopnosti systému. Pracovním nástrojem jsou tabulkové pracovní výkazy a 

dohodnuté vodicí výrazy. Identifikované neplánované nebo nepřijatelné dopady jsou formulovány 

v závěrečném doporučení, které směruje ke zlepšení procesu. 

Její použití vyžaduje podrobné zdroje informací týkající se projektu a provozu analyzovaného 

procesu. Při analýze HAZOP používá multi-oborový tým tvořivý systematický přístup pro 

odhalení problémů se zdroji rizika a provozuschopnosti, které vyplývají z odchylek od procesního 

projektu či záměru a mohly by vést k nežádoucím následkům. Pomocí systému klíčových slov jsou 

metodicky identifikovány možné odchylky jednotlivých prvků od správné funkce, dále pak příčiny 

a následky odchylek. Zároveň jsou navrhována nebo ověřována opatření, která zabrání 

nežádoucímu rozvoji události nebo zmírní nežádoucí důsledky. 

7.3.8 Failure Mode and Effects Analysis (Analýza poruch a jejich důsledků) 

Analýza způsobů poruch a jejich důsledků, která umožňuje hledání následků a příčin na základě 

systematicky a strukturovaně vymezených poruch zařízení. Poruchový stav popisuje, jak zařízení 

selže (v otevřené poloze, zavřené poloze, v chodu, ve vypnutém stavu, při úniku, apod.). 

Účinek způsobené poruchy je určen reakcí systému na selhání zařízení. Metoda identifikuje 

jednoduché způsoby poruchy které buď přímo vedou k nehodě nebo k ní významně přispějí. 

Metoda není účinná pro identifikování vyčerpávajícího seznamu kombinací poruch zařízení, které 

vedou k nehodám a haváriím. 

7.3.9 Fault Tree Analysis (Analýza stromu poruch) 

Systematická zpětná analýza rozvoje událostí za využití řetězce příčin, které mohou vést k 

vybrané vrcholové události. 

Analýza stromu poruch (zkráceně FTA) je deduktivní technika, která se zaměřuje na jednu 

určitou nehodu nebo velké selhání systému a ozřejmuje metodu pro stanovení příčin takové 
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události. Strom poruch je grafický model, který zobrazuje různé kombinace poruch zařízení a 

lidských chyb, které mohou vyústit ve vážnou systémovou poruchu, tzv. vrcholovou událost. 

Hlavní přednost metody je v její schopnosti identifikovat kombinace základních poruch zařízení a 

lidských chyb, které mohou vést k nehodě nebo havárii. To potom analytikům umožňuje zaměřit 

se na preventivní nebo zmírňující opatření týkající se významných základních příčin tak, aby byla 

snížena pravděpodobnost vzniku nehody. 

7.3.10 Event Tree Analysis (Analýza stromu událostí) 

Metoda sleduje průběh procesu od iniciační události přes konstruování událostí vždy na základě 

dvou možností – příznivé a nepříznivé.  

Metoda analýza stromu událostí (zkráceně ETA) je graficko statistická metoda. Názorné 

zobrazení systémového stromu událostí představuje rozvětvený graf s dohodnutou symbolikou a 

popisem. Znázorňuje všechny události, které se v posuzovaném systému mohou vyskytnout. 

Výsledkem analýzy ETA jsou scénáře nehody nebo havárie, jinými slovy soubor poruch nebo 

chyb, které vedou k nehodě. Tyto výsledky popisují koncové stavy nehody pomocí sekvence 

událostí (úspěchy nebo selhání bezpečnostních systémů a jejich funkcí), které následují po 

iniciační události. Analýza ETA je vhodná pro analýzu složitých procesů, které mají několik 

úrovní bezpečnostních systémů nebo postupů pro případ nouze vhodných pro odezvu na určité 

iniciační události. 

7.3.11 Causes and Consequences Analysis (Analýza příčin a dopadů) 

Analýza příčin a dopadů (CCA) je směs analýzy stromu poruch a analýzy stromu událostí. 

Největší předností CCA je její použití jako komunikačního prostředku: diagram příčin a dopadů 

zobrazuje vztahy mezi koncovými stavy nehody a jejich základními příčinami. Protože grafická 

forma, jež kombinuje jak strom poruch, tak strom událostí do stejného diagramu, může být hodně 

detailní, užívá se tato technika obvykle nejvíce v případech, kdy logika poruch analyzovaných 

nehod je poměrně jednoduchá. Jak už napovídá název, účelem analýzy příčin a dopadů je odhalit 

základní příčiny a dopady možných nehod. 

Analýza příčin a dopadů vytváří diagramy s nehodovými sekvencemi a kvalitativními popisy 

možných koncových stavů nehod. 

7.3.12 Human Reliability Analysis (Analýza lidské spolehlivosti) 

Jsou stanoveny odhady dosahů nejzávažnějších potenciálních havárií na příslušných objektech a 

provozních zařízeních. Přitom se berou v úvahu podmínky vzniku havárie, vlastnosti zastoupených 

nebezpečných látek, všechny technologické podmínky procesů, bezpečnostní prvky, 

meteorologické podmínky, členitost a zástavba terénu. 

Nejčastěji jsou vyhodnocovány hlavní havarijní děje, mezi které po určitém zjednodušení 

počítáme: 

 požár (pool fire, jet fire, fireball, atd.), 

 výbuch, 

 únik toxické látky. 

Výsledkem této analýzy a hodnocení rizik jsou stanovené dosahy havarijních projevů, jako je 

dosah toxického oblaku, dosah tlakové vlny při výbuchu (případně i dolet trosek, které mohou být 

velmi nebezpečné) a dosah tepelného záření při různých druzích požárů. 

7.3.13 Chemical Process Quantitative Risk Analysis (Analýza kvantitativních rizik 

chemických procesů) 

Proces kvantitativního hodnocení rizika, největšího rozvoje dosáhl v jaderném průmyslu. 

Příslušná metodologie aplikovaná na podmínky chemického průmyslu představuje komplexní 
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studii bezpečnosti. Řešení analýzy rizika probíhá po jednotlivých etapách, zahrnuje řadu 

identifikačních a hodnotících metodik.  

Kvantitativní posuzování rizika je systematický a komplexní přístup pro predikci odhadu 

četnosti a dopadů nehod pro zařízení nebo provoz systému. Kvantitativní posuzování rizika je 

systematický a komplexní přístup pro predikci odhadu četnosti a dopadu nehod pro objekt nebo 

zařízení nebo provoz systému. Analýza kvantitativních rizik procesu je koncept, který rozšiřuje 

kvalitativní metody hodnocení rizik o konkrétní číselné hodnoty. Algoritmus využívá určitou 

kombinaci s jinými známými koncepty a směřuje k zavedení kritérií pro rozhodovací proces, 

potřebnou strategii a programy k efektivnímu zvládání rizika.  

Ke své realizaci zpravidla vyžaduje náročnou databázi a počítačovou podporu. 

 

                                ************************************ 

Ačkoliv je v současné době používáno již více jak dvacet metod analýzy a hodnocení rizik, na 

tomto místě byly vyjmenovány jen ty nejdůležitější metody. Kromě toho jsou všechny tyto metody 

uvedeny níže v tabulce.  

Analýza rizik a její výsledky jsou pak vhodným podkladem pro zcela konkrétní organizační-

bezpečnostní opatření a zdůvodněné investice do oblasti technické bezpečnosti, ale také 

argumentačním nástrojem jak vlastního podnikatelského subjektu, tak i orgánů státní správy ve 

vztahu k veřejnosti. Zvláště je to důležité pro obyvatelstvo žijící v okolí objektů a zařízení, kde se 

nacházejí nebezpečné chemické látky a směsi. 

Metody analýzy a hodnocení rizik a níže uvedená souhrnná tabulka byly vesměs uvedeny podle 

příručky Mezinárodní agentury pro atomovou agenturu: IAEA-TECDOC-994 Guidelines for 

integrated risk assessment and management in large industrial areas, Vienna 1998 [34].  

 

Vhodnost použití metod analýzy a hodnocení rizik dle fáze procesu [34] 
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O = obvyklé použití;  N = neobvyklé, nevhodné použití.  

 

7.3.14 Metoda analýzy rizika IAEA-TECDOC-994  

Metoda je zaměřena na kvantitativní analýzu a hodnocení zdrojů rizika z hlediska emisí, 

stacionárních zařízení, přepravy nebezpečných chemických látek a směsí a na nebezpečné odpady 

[34]. Tato metoda je vhodná pro provozovatele s rozsáhlým výrobním zařízením a pro analýzy 

zdrojů rizika na území správního celku. Vyznačuje se značnou komplexností, výhodou je i to, že 

byla vyvinuta mezinárodním týmem expertů Organizace spojených národů. Tato metoda analýzy a 

hodnocení rizik je velmi dobrá a především komplexní. Analyzuje a hodnotí totiž všechny hlavní 
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průmyslové činnosti, při kterých se vykytují nebezpečné chemické látky jako jsou stacionární 

objekty a zařízení na teritoriu, přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečné odpady.  

Metoda by mohla tvořit základ pro vypracování vlastní národní metody analýzy a hodnocení 

rizik pro potřeby zákona o prevenci závažných havárií v podmínkách České republiky. 

7.3.15 Metody hodnocení dopadů na životní prostředí 

Další dvě metody analýzy a hodnocení rizik jsou uvedeny proto, že byly doporučeny 

Ministerstvem životního prostředí jako vhodné nástroje pro požadované posouzení možného 

poškození životního prostředí při závažné havárii. Uvedené ministerstvo však obě metody pouze 

doporučuje vyhlášením ve svém Věstníku 

Metoda H&V index 

Indexová metoda H&V index [36]k hodnocení environmentálních dopadů závažných havárií 

představuje určitou možnost, jak hodnotit závažnost potenciálních havárií pro životní prostředí pro 

účely zákona o prevenci závažných havárií. Rovněž jí lze použít pro hodnocení a priorizaci rizik v 

menších územních celcích. Zkratka v názvu metody pochází z angličtiny: H = hazard (nebezpečí), 

V = vulnerability (zranitelnost). 

Hodnocení dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí (ŽP) nelze provést 

samostatně bez znalosti výstupů analýzy rizik vzniku závažné havárie. Prvním krokem je 

stanovení kriterií přijatelnosti závažné havárie (závažnosti a pravděpodobnosti).  

Tato kritéria musí být stanovena před samotnou analýzou rizik a vznikají na základě 

společenského konsensu, zákona nebo je podnik stanoví na základě svých vnitřních standardů a 

priorit. Dalším krokem je analýza rizik vzniku závažné havárie, ze které mimo jiné vyplyne 

možnost ohrožení složek ŽP. V případě, že složky ŽP nejsou závažnou havárii ohroženy, 

nehodnotí se.  

V opačném případě se stanoví v části analýzy rizik pravděpodobnost úniku nebezpečné látky do 

ŽP. Kvantitativním zhodnocením scénářů lze stanovit množství uniklé látky. Pro vlastní hodnocení 

dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na ŽP jsou z části analýzy rizik využívány výsledky, ze 

kterých vyplývá možnost ohrožení složek ŽP, množství látky uniklé do prostředí a 

pravděpodobnosti úniku nebezpečné látky do ŽP. V případě, že analýza rizik dosud nebyla 

provedena, a tudíž neexistují scénáře a vyjádření jejich pravděpodobnosti, použije se 

deterministický přístup a předpokládá se, že dojde k úniku veškeré nebezpečné látky přítomné v 

zařízení. 

Při vlastním posuzování dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na ŽP vzniká odděleně index 

nebezpečnosti látky pro složky ŽP a index zranitelnosti území vůči potenciální havárii s účastí 

nebezpečné látky. Index nebezpečnosti látky pro ŽP je kombinací (eko) toxických vlastností látky, 

fyzikálně-chemických vlastností látky a možností šíření látky. Index zranitelnosti území je 

stanoven odděleně pro složky prostředí: povrchové a podzemní vody, půdní prostředí, biotickou 

složku krajiny. Zahrnuje v sobě charakteristiky těchto složek ŽP (např. propustnost půdy, 

propustnost hydrogeologického podloží, využití půdy, využívání podzemní a povrchové vody, 

zvláště chráněná území přírody, ochranná pásma atd.). Vzájemným propojením indexů 

(zranitelnosti prostředí a nebezpečnosti látky pro ŽP) jsou syntézou získány dílčí indexy, které 

informují o nebezpečnosti konkrétní látky pro hodnocenou lokalitu. 

V dalším kroku je přistoupeno k určení závažnosti potenciální havárie. Závažnost je stanovena 

kombinací množství látky, která může uniknout do příslušné složky ŽP, a dílčích indexů. 

Odděleně jsou odhadovány závažnosti účinků toxických látek v povrchových vodách, půdním 

prostředí, podzemních vodách a v biotické složce prostředí, dále pak je odhadnuta závažnost vlivu 

látek toxických a výbušných na biotickou složku prostředí. 

Pro zjištění a sestavení těchto indexů byla vybrána následující kritéria. 
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1. Multikriteriální hodnocení - v úvahu jsou brány různé vlastnosti látek a různé složky ŽP, např. 

povrchová voda, podzemní voda, půda, živé organismy. 

2. Dosažitelnost dat - hodnocené vlastnosti musí být pokud možno lehce dosažitelné, například 

z bezpečnostních listů, informací o ŽP dostupných na úřadech atd. Z tohoto důvodu byly voleny 

např. R-věty, vodohospodářské mapy, atd.  

3. Využití existujících metod analýzy rizik - tam, kde to bylo možné, byly adaptovány již existující 

a používané metody, jako např.: IAEA-TECDOC-727, Dow‘s F&EI, Dow‘s CEI atd.  

4. Jednoduchost výstupu - výstup by neměl být složitý, avšak měl by přitom reflektovat komplexní 

pohled na jednotlivé hodnocené složky.  

5. Z tohoto důvodu byla celá metoda navržena jako indexová, přičemž výsledný index vzniká 

kombinací dílčích indexů, zahrnujících jednotlivé složky ŽP a vlastnosti látky. 

Metoda ENVITech03 

Metoda ENVITech03 [36] se zaměřuje na stanovení charakterizujícího parametru „A“ 

hodnocených složek životního prostředí; biotop – povrchová voda – podzemní voda. Je 

předpokládáno, že míra pravděpodobnosti vzniku závažné havárie již byla stanovena v etapě 

technických, resp. technologických analýz a hodnocení rizik (např. IAEA-TECDOC-727). 

Hodnocenou složkou životního prostředí, která může být zasažena havarijními projevy, je 

biotop, povrchová voda nebo podzemní voda. Zranitelnost prostředí vyjadřuje vztah mezi 

pravděpodobností, že dojde k havarijnímu úniku, a schopností redukovat dosah a rozsah 

havarijních projevů. 

Relativní metoda hodnocení zranitelnosti životního prostředí ENVITech03 navazuje na 

realizované popisné charakteristiky ekosystému a demografických, hydrologických a 

hydrogeologických poměrů. Získané informace a data jsou převáděny na parametr „A“ 

charakterizující hodnocenou složku životního prostředí. Pro klasifikaci je použita 5 bodová 

stupnice v rozmezí „velmi příznivé poměry – velmi nepříznivé poměry“. 

Výsledky „technologických“ analýz rizika jsou zastoupeny parametrem „B“, který 

charakterizuje míru pravděpodobnosti vzniku hodnoceného havarijního scénáře. Je klasifikován 5 

bodovou stupnicí od „velmi vysoce pravděpodobné“ až po „velmi vysoce nepravděpodobné“. 

Vztah mezi parametry „A“ a „B“ je vyjádřen 5 stupni v klasifikaci „velmi nízká zranitelnost“ 

až po „velmi vysoká zranitelnost“. 

Kritéria navržených klasifikačních stupnic jsou založena na numerických hodnotách. Hranice 

mezi kritérii jsou dány konsensuálně, a proto, lze na základě celosvětového vývoje očekávat, že 

dojde ke zpřísnění publikovaného kriteriálního aparátu 

7.4 ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK VELKÝCH ÚZEMNÍCH CELKŮ 

Na tomto místě bude poněkud podrobněji popsána metoda analýzy a hodnocení rizik 

s označením IAEA-TECDOC-727 [35], vydaná Mezinárodním agentůrou pro atomovou energii 

(International Atomic Energy Agency = IAEA) ve Vídni, a slouží pro posuzování rizika 

v chemickém průmyslu a příbuzných odvětvích. Metoda je definována technickým dokumentem č. 

727 z roku 1996, který je revidovaným vydáním dokumentu z roku 1993. 

Vývoj metody byl zadán a sponzorován Organizací spojených národů (OSN). Na řešení se 

vedle IAEA podílely i další mezinárodní organizace, zabývající se v rámci OSN příbuznou 

problematikou jako: 

 rozvojem průmyslu (UNIDO – United Nations Industrial Development Organization), 

 ochranou životního prostředí (UNEP – United Nations Environment Programme),  

 zdravím (WHO – World Health Organization).  
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Uvedená metoda je vhodná pro rychlou a spolehlivou analýzu a relativní hodnocení rizika, 

kterému je vystaveno obyvatelstvo (osoby) zejména v osídlených oblastech v okolí velkých 

průmyslových podniků. 

Jako nejvhodnější metodu pro velké území (například kraje) nebo velké průmyslové komplexy 

je možno doporučit tuto metodu proto, že: 

 byla vyvinuta v mezinárodním týmu zkušených bezpečnostních expertů, 

 je v používání od roku 1993, v roce 1996 byla revidována a doplněna, 

 dosáhla značné mezinárodní prestiže, 

 je široce používána i podmínkách České republiky, 

 byla částečně implementována do právního řádu České republiky (jako dosud jediná 

metoda analýzy a hodnocení rizik). 

Zpracování analýzy a hodnocení rizik pro vybrané průmyslové objekty zahrnuje logický soubor 

jednotlivých následných kroků: 

 klasifikaci druhů jednotlivých průmyslových činností, 

 inventuru nebezpečných chemických látek a směsí v objektu nebo v zařízení, 

 určení možných následků velkých havárií na obyvatelstvo (osoby), 

 určení pravděpodobnosti vzniku velkých havárií pro stacionární zařízení, 

 určení pravděpodobnosti vzniku velkých havárií pro transport nebezpečných chemických 

látek, 

 určení sociálního rizika, 

 priorizaci (stanovení naléhavosti) rizika, 

 doporučení pro vyhodnocení možných domino efektů. 

Uvedená metoda analýzy a hodnocení rizik klasifikuje dopady (následky) havárie na základě 

jediného kritéria, kterým je mortalita (smrtelnost) osob zasažených dopadem havárie, resp. 

požárem, výbuchem nebo toxickým výronem. Metoda dále stanovuje relativní pravděpodobnost 

vzniku havárie. Uvedená metoda tedy má kvantitativní charakter, tzn. kvantifikuje riziko 

komplexně, jak z hlediska pravděpodobnosti vzniku havárie, tak z hlediska potenciálních následků 

této možné havárie. 

Kvantifikace všech sledovaných zdrojů rizika je zobrazena výslednou maticí následků 

a pravděpodobností, přičemž obě veličiny jsou v matici uspořádány do tříd, tj. do definovaných 

intervalů. V některých zemích (např. Nizozemí, Švýcarsko, Velká Británie) existují legislativně 

dané hranice pro sociálně přijatelná rizika. 

V České republice byla hodnota přijatelnosti sociálního rizika, vyjádřená mírou rizika, dána 

vyhláškou MŽP č. 8/2000 Sb. pro účely Oznámení o zařazení podniků do skupin. Tato vyhláška 

již v současné době neplatí, byla zrušena. 

Vyhláška však stanovovala pouze jednu hranici, bez přechodového pásma pro stávající zařízení 

a pro nová zařízení. Přijatelnost sociálního rizika byla dána hodnotou P × N2 = 10-3 pro stávající 

zařízení. Tato hodnota odpovídá maximálně akceptovatelné hranici sociálního rizika, používané 

v Nizozemí. 

Použitá metoda poskytuje dva typy výsledků představující obě základní složky rizika, tj. 

následky a jejich relativní pravděpodobnost (resp. frekvenci). Komplexní hodnocení je proto 

prováděno na základě matematického vztahu mezi oběma složkami, tedy pomocí míry rizika, 

kterou lze v podmínkách metody vyjádřit jako součin pravděpodobnosti a kvadrátu následků (tj. 

výraz MR = P × N2). Tímto způsobem je zvyšována váha následků havárie (potenciální mortality 

osob) ve výsledné hodnotě míry rizika. 

Obvykle jsou použity hranice přijatelnosti, resp. nepřijatelnosti rizika, užívané v Nizozemí, kde 

maximálně akceptovatelná hranice sociálního rizika, vyjádřená mírou rizika, je 10-3 (P × N2 = 10-
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3). Tato hodnota vychází z představy havárie spojené s úmrtím 10 osob, jejíž maximálně přijatelná 

četnost je 10-5/rok.  

Četnost 10-7/rok havárií spojených s úmrtím max. 10 osob, je považována za přijatelnou. 

Hraniční hodnota přijatelné míry rizika pak nabývá hodnoty 10-5 (10-7 × 102 = 10-5). Použití míry 

rizika umožňuje priorizaci jednotlivých zdrojů rizika a dále jejich zařazení do tří oblastí rizika – 

přijatelné, přechodové a nepřijatelné.  

Tento způsob hodnocení je zpracován ve výsledné matici (Obrázek 17). Celkový přehled 

o závažnosti zdrojů rizika, které jsou metodou vyhodnoceny, je prezentován ve výsledné matici 

rizika. 
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Takto provedená priorizace nám umožní provést pro vybrané zdroje „nepřijatelného pásma 

rizika“ (Objekt A1–A4) podrobnější analýzu a hodnocení rizik další metodou analýzy a hodnocení 

rizik. Obdobně to může být provedeno i pro další skupinu objektů (B1–B8), což je ale podstatně 

méně naléhavé, než objekty A1–A4. 

Další objekty C1–C7 jsou natolik bezpečné z hlediska možného zasažení osob, že se jim není 

třeba věnovat zvýšenou pozornost. 

Tímto způsobem provedená analýza a hodnocení rizik také zahrnuje a umožňuje navržení 

konkrétních organizačních a technických bezpečnostních opatření, především pak u provozovatelů 
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objektů A1–A4. Zároveň tím získává státní správa účinný nástroj pro rychlé a argumentační 

jednání s provozovateli objektů A1–A4 s cílem přijetí konkrétních organizačních a technických 

bezpečnostních opatření ke zvýšení bezpečnosti jejich objektů a zařízení, které jsou vyhodnoceny 

v „nepřijatelném pásmu rizika“. 

Nutno poznamenat, že zde presentovaná matice rizika odpovídá velmi zhruba průmyslovému 

městu s asi 50 000-100 000 obyvateli. Jeden provozovatel může mít na svém území obvykle 

několik zdrojů rizika až několik desítek zdrojů rizika. 

Je to velice individuální, proto je potřeba v konkrétním případě provést důsledná a pečlivá 

místní šetření. Pouze tímto způsobem je možné spolehlivě zjistit pro konkrétní město, obec, kraj 

jaké objekty a zařízení jsou rozmístěny v určitém územním celku a jaké zdroje rizika a jaké 

nebezpečné chemické látky nebo směsi obsahují. Z hlediska bezpečnosti/nebezpečnosti je zcela 

zásadním parametrem hmotnost nebezpečné chemické látky nebo směsi v jednotlivém zdroji 

rizika. 

Značnou výhodou uvedené analýzy a hodnocení rizik je skutečnost, že jsou analyzovány, 

hodnoceny a oceněny jak tzv. stacionární zdroje rizika s nebezpečnými chemickými látkami, tak i 

přeprava nebezpečných chemických látek.  

Je velmi dobře známo, že přeprava nebezpečných chemických látek a směsí není zahrnuta v 

zákoně o prevenci závažných chemických havárií. Dlouholeté zkušenosti ze světa i z České 

republiky pak jasně ukazují, že přeprava – především pak silniční doprava – představuje značné 

riziko pro obyvatelstvo a že je potřeba této problematice věnovat zvýšenou pozornost. Pro úplnost 

je však třeba také dodat, že přeprava nebezpečných věcí je obecně legislativně ošetřena jinými 

platnými mezinárodními a národními normami. Například pro přepravu nebezpečných věcí po 

silnici platí tzv. mezinárodní dohoda ADR a pro přepravu nebezpečných věcí na železnici je to tzv. 

mezinárodní dohoda RID. 

7.5 MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ ANALÝZY A HODNOCENÍ RIZIK 

Jako možný inspirativní vzor přípravy metody analýzy a hodnocení rizik pro potřeby prevence 

závažných havárií je možné uvést dvě renomované metody Mezinárodní agentury pro atomovou 

energii: IAEA-TECDOC-727 (1996) a IAEA-TECDOC-994 (1998), které by se po dílčích 

úpravách a určitém „sjednocení“ mohly stát základem pro požadovanou závaznou prováděcí 

vyhlášku.  

Na druhé straně je nutno kriticky uvést, že použití samotné metody IAEA-TECDOC-727 

(1996) [35] v prováděcí vyhlášce č. 103/2006 Sb. [28] je velmi nevhodné, protože uvedená metoda 

je v originále konstruována jako metoda relativní k porovnání jednotlivých zdrojů rizika a k jejich 

následné priorizaci. Vyhláška však uvádí značně rozsáhlé hmotnostní intervaly pro jednotlivé 

nebezpečné chemické látky a tím je dáno, že získané výsledky jsou jen velmi hrubé a tím 

nepřesné. Navíc je v originále přímo stanoveno, že metoda IAEA-TECDOC-727 se nemůže 

používat k „absolutnímu vyhodnocení zdrojů rizika“, ale pouze ke srovnání jednotlivých zdrojů 

rizika, jak je to podrobně uvedeno výše a názorně předvedeno na obrázku matice rizika.  

Případně je možné doporučit, aby byly v navrhované nové nebo novelizované prováděcí 

vyhlášce závazně stanoveny následující metody analýzy a hodnocení rizik (jako povinné a 

nezbytné minimum analýz a hodnocení rizik) pro jednotlivé skupiny objektů a zařízení. Takový 

návrh byl nedávno publikován v odborném časopise Chemické listy [37]: 

Provozovatel skupiny A: 

 Human Reliability Analysis, 

 Process System Checklist, 

 What if Checklist, 

 Hazard & Vubnerability Index. 

Provozovatel skupiny B: 
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 Human Reliability Analysis, 

 What if Checklist, 

 Fault Tree Analysis, 

 Event Tree Analysis, 

 Hazard Operability Studies (pouze pro vybrané nejzávažnější zdroje rizika provozovatele), 

 Hazard & Vubnerability Index 

V tomto ohledu se doporučuje využít direktivní a přísný přístup k analýzám a hodnocení rizik 

podobně, jak je to závazně stanoveno ve slovenské národní legislativě. Jedná se o hlavní a základní 

krok v celém procesu prevence závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými 

látkami a směsmi. Výše uvedené a doporučené metody analýzy a hodnocení rizik jsou sice výše 

označeny anglickými názvy, ale jsou dostatečně známy a popsány v některých domácích a 

slovenských odborných publikacích z poslední doby. 

Kromě výše uvedeného návrhu na jednotnou analýzu a hodnocení rizik je možné uvažovat také 

o návrhu na koncepci vhodného SW nástroje, který by byl vyvinut v České republice na 

zodpovědné státní instituci, jako např. Český ekologický ústav, Institut ochrany obyvatelstva, 

Český ústav bezpečnosti práce, Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Případně lépe v Evropské unii 

na vhodné zodpovědné instituci a který by pokrýval potřeby analýzy a hodnocení rizik dle platné 

legislativy.  

Například pokud je objekt nebo zařízení zařazeno příslušným krajským úřadem do skupiny A 

nebo do skupiny B, obdrží provozovatel objektu nebo zařízení licenci takového národního nebo 

mezinárodního SW nástroje k využití, který bude povinen používat pro vypracování zákonem a 

prováděcí vyhláškou požadované analýzy a hodnocení rizik. 

K provedení prognostického modelování jednotlivých dopadů závažných havárií způsobených 

nebezpečnými chemickými látkami a směsmi by se měl vyvinout národní nebo mezinárodní 

vyhodnocovací program. Přesto, že nebezpečné chemické látky a směsi mají celkem zákonem 

vyjmenovaných 15 nebezpečných vlastností, z hlediska závažných havárií jsou hlavními 

havarijními dopady: otrava – výbuch – požár – závažné poškození životního prostředí 

(zjednodušené hodnocení nebezpečných chemických látek). Navržený SW nástroj musí být určen 

a distribuován (a jeho distribuce evidována) pro: 

 provozovatele skupiny A, skupiny B podle zákona o prevenci závažných havárií, 

 vybrané ústřední správní úřady (ministerstva) a všechny krajské úřady, 

 jednotlivé základní složky integrovaného záchranného systému (IZS), zejména pro hasičský 

záchranný sbor (HZS). 

Zatímco provozovatelé, správní a krajské úřady musí takový SW nástroj používat v rámci 

náročné a „jednotné“ analýzy a hodnocení rizik (tedy v podstatě v době před možnou závažnou 

havárií) u HZS a dalších základních složek IZS bude takový SW nástroj určen zejména pro 

operativní použití jednotkami HZS (případně jinými základními složkami IZS) při jejich rychlém 

zásahu na místě závažné havárie, pro rychlé určení rozsahu ohrožení a realizaci následných 

ochranných, záchranných, likvidačních a jiných opatření směřující k vysoké úrovni ochrany 

obyvatelstva. SW nástroj musí být využitelný velitelem zásahu přímo na místě zásahu při 

mimořádné události nebo operačním důstojníkem v operačním a informačním středisku (řídicím 

středisku). 

Vyvinutý SW nástroj musí být nástrojem pro rychlou prognózu dopadů a následků působení 

nebezpečných chemických látek. Musí to být počítačový program s návazností na geografický 

informační systém pro přímé zobrazení výsledků vyhodnocení v pracovních mapách. Předpověď 

dopadů a následků závažných havárií musí být založena na konzervativní prognóze. V praxi to 

znamená, že výsledky odpovídají takovým podmínkám, při kterých dojde k maximálním možným 

dopadům a následkům na okolí zdrojů rizika – tzv. nejhorší reálná varianta závažné havárie. 
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Program musí poskytnout dostatečně spolehlivé výsledky i při nedostatku přesných vstupních 

informací. 

Výsledky výpočtu SW nástroje mají být uspořádány velmi jednoduše, srozumitelně a především 

jednoznačně, takže usnadňují rychlé rozhodování kompetentním osobám a urychlují tak přijetí 

nezbytných ochranných, záchranných a likvidačních opatření. Přehlednost a srozumitelnost 

výsledků může být docílena soustředěním na důležité veličiny a informace, dále možnosti 

promítnutí výsledků do pracovní mapy. Standardní SW nástroj tohoto typu musí nezbytně 

obsahovat dostatečně obsáhlé databáze nebezpečných chemických látek (počtem zahrnutých 

nebezpečných chemických látek) a kvalitní (rozsahem potřebných informací), které pak může 

následně spolehlivě vyhodnocovat. Kvalita a spolehlivost hodnocení havarijních dopadů 

bezpochyby závisí jak na správných modelech, tak i na architektuře jednotlivých SW nástrojů.  

Na okraj je možno poznamenat jen tolik, že pro standardní SW nástroj mohou sloužit jak 

domácí (ROZEX-Alarm), tak i zahraniční počítačové programy (ALOHA). Výhodou je i to, že 

americká ALOHA je volně stažitelná z webových stránek a tento SW je poměrně velmi podrobný. 

Užívání obou uvedených SW pak prošlo již relativně dlouhou uživatelskou periodou, a tudíž se dá 

bez nadsázky říci, že oba „vzorové SW“ se v technické praxi velmi osvědčily. 

7.6 STRUČNÝ ZÁVĚR K ANALÝZÁM A HODNOCENÍ RIZK 

Riziko je přítomno v každé lidské činnosti; může se týkat zdraví a bezpečnosti (včetně 

například okamžitých i dlouhodobých vlivů toxických chemikálií), ekonomie (například může vést 

k destrukci zařízení a k výrobním ztrátám v důsledku požáru, výbuchu nebo jiných nehod), nebo 

může ovlivnit životní prostředí. Cílem managementu rizika je snížit ztráty na životě, onemocnění 

nebo zranění, škody na majetku a následné ztráty a dopady na životní prostředí, zabránit jim nebo 

je regulovat.  

Prevence závažných havárií před působením následků havarijních projevů byla přijata jak v 

podmínkách Evropy, tak i České republiky k tomu, aby byla zabezpečena zvýšená ochrana osob, 

hospodářských zvířat, životního prostředí a majetku. Toho lze dosáhnout nejen úplným a 

důsledným uplatněním zákonných povinností, ale také dalším rozvojem metod analýzy a 

hodnocení rizik.  

Ochrana člověka a jeho zdraví musí zůstat v trvalé pozornosti nejen provozovatelů 

nebezpečných chemických látek, ale také správních orgánů a v neposlední řadě i samotných 

občanů, kteří žijí a nebo pracují v zóně havarijního plánování. 
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8  PREDIKCE VÝVOJE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH 

SITUACÍ 

8.1 SOUČASNÉ NARŮSTÁNÍ NEBEZPEČÍ A HROZEB 

Narůstání nebezpečí a hrozeb spojeného se vznikem mimořádných událostí a krizových situací 

je převážně důsledkem celé řady protikladných a rozporných civilizačních aktivit, které budou 

následně podrobněji uvedeny. S nepříznivými událostmi a situacemi a jejich méně či více 

závažnými následky se lidstvo setkává odjakživa. Lidská společnost se stává v posledních 

dekádách svého vývoje daleko složitější a rozsah a důsledky nepříznivých událostí jsou stále větší. 

Je možné říci i jinými slovy: lidská společnost se stává v posledních letech daleko více 

zranitelnější. Z tohoto důvodu si lidstvo vytváří různé preventivní, ochranné, záchranné a 

likvidační systémy pro odvracení nebo vysokou minimalizaci následků mimořádných událostí a 

krizových situací. Uvedené systémy, procedury a činnosti mají vysoce mezioborový 

(interdisciplinární) charakter, jejich cílem je zajistit trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti. 

Nutnost systémů zvládání mimořádných událostí a krizových situací pramení z nárůstu hrozeb a 

zvyšující se četnosti a nepříznivých dopadů těchto událostí na obyvatelstvo, zvířectvo, životní 

prostředí, majetek, apod. Obecně je možné říci, že nepříznivé dopady těchto událostí postihují 

zpravidla celou kritickou infrastrukturu společnosti.  

V současné době není taxativně uvedeno rozdělení mimořádných událostí a krizových situací. 

Do této skupiny nepříznivých událostí obecně patří, např.: 

 přírodní katastrofy (pohromy), 

 průmyslové nehody a havárie, 

 velké silniční a železniční dopravní nehody, 

 vysoká závislost společnosti na dodávkách energií, 

 vysoká závislost společnosti na dodávkách služeb, 

 sociálně-politické akce (stávky, demonstrace, nepokoje, atd.) 

 válečné konflikty. 

8.2 PREDIKCE VÝVOJE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTI A KRIZOVÝCH SITUACÍ 

Predikce vývoje mimořádných událostí (MU) a krizových situací (KS) je složitou záležitostí. 

Tato činnost zahrnuje hodnocení různých vstupních dat a podmínek a není v současné době 

taxativně vymezena.  

Problematika vývoje MU a KS je popsána v jednotlivých typových plánech, kterých je nyní 

celkem 24. Jako vzor je možno na tomto místě uvést typový plán s názvem: Havárie velkého 

rozsahu způsobená nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (Praha 4. 

prosince 2007) [38], kde je v části scénář KS uvedeno (přesný opis je z typového plánu a je psán 

kurzívou): 

Nebezpečí možného vzniku chemické havárie je dána vlastní podstatou chemického procesu a 

s ním souvisejícími prováděnými operacemi, které předurčují hlavní zdroje rizika při manipulaci 

s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Scénáře popisující vznik a vývoj KS vycházejí z 

požadavků zákona č. 59/2006 Sb. a z požadavků metodiky ARAMIS Evropské unie (referenční 

scénáře havárie a porovnání se zranitelností populace a lokality). 

KS může být výsledkem poruch technologického procesu, konstrukčních poruch zásobníků, 

porušení předpisů při manipulaci s nebezpečnými látkami, přeprava velkého množství nebezpečné 

látky (například po železnici). Scénář dává do souvislostí primární událost, iniciační a eskalační 

faktory, přičemž konečným výsledkem jejich vzájemného působení je požár, výbuch nebo únik 

toxické látky. Šíření požáru podporují zejména tyto podmínky: 

- nahromadění velkého množství hořlavých látek ve výrob. a skladovacích prostorech, 
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- možnost šíření plamene na vedlejší zařízení a do sousedních prostorů, 

- pozdní zjištění a ohlášení požáru, 

- absence automatické ochrany prostoru. 

Scénář podle metodiky ARAMIS by měl obsahovat dvě části: 

- ČÁST PORUCH A SELHÁNÍ (Fault Tree Analysis): 

nežádoucí provozní událost => iniciační událost => kritická událost 

- ČÁST VÝVOJE NEBEZPEČNÝCH UDÁLOSTÍ (Event Tree Analysis): 

kritická událost => nebezpečné projevy => havárie 

 

Scénář havárie procesu: 

· zdroj rizika (vysokotlaké procesy, ohřev látek, destilace a rektifikace, sušení, exotermní 

reakce), 

· iniciační podmínky, 

· iniciační událost, 

· eskalační faktory, 

· požár plynů, par, kapaliny (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion, Unconfined Vapour 

Cloud Explosion), 

· výbuch plynů, par kapaliny, 

· výbuch rozptýleného prachu, 

· rozptyl toxické látky. 

Scénář havárie zásobníků: 

· zdroj rizika (zásobník, teplota, tlak), 

· iniciační podmínky, 

· iniciační událost, 

· eskalační faktory, 

· požár plynů, par, kapaliny (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion, Unconfined Vapour 

Cloud Explosion, Jet Fire nebo Pool Fire v případě kapalných látek), 

· výbuch plynů, par kapaliny, 

· rozptyl toxické látky, 

· rozptyl úlomků a trosek po výbuchu zásobníku. 

Scénář havárie při přepravě (zejména železniční): 

· zdroj rizika (srážka dopravního prostředku, mechanická porucha), 

· iniciační podmínky, 

· iniciační událost, 

· eskalační faktory, 

· požár plynů, par, kapaliny (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion, Unconfined Vapour 

Cloud Explosion, Jet Fire nebo Pool Fire v případě kapalných látek), 

· výbuch plynů, par kapaliny, 

· výbuch přepravované rozptýlené pevné látky, 

· rozptyl toxické látky po úniku z cisterny, 

· rozptýlení kapalné látky do půdy a vody v okolí havárie, 

· rozptyl úlomků a trosek po výbuchu cisterny. 

Probíhající chemická havárie se projevuje viditelnými, akustickými či čichovými vjemy. Mezi 

viditelné jevy při haváriích s únikem nebezpečných látek patří tvorba mlhy či dýmu v místě 

havárie, charakteristické „vlnění vzduchu“ nad havarovaným objektem nebo zvláštní zbarvení 

atmosféry v místě havárie. Charakteristické jsou rovněž jevy doprovázející případný požár, jako je 

neobvyklá barva plamene či kouře, žíhavé plameny, spontánní hoření, rychlé šíření požáru, hoření 

na nehořlavých materiálech, drobné výbuchy. 

Uvedené projevy jsou často doprovázeny různými akustickými jevy, jako je sykot unikajícího 

plynu, praskot konstrukcí aj. Nezpochybnitelným důkazem o probíhající a pokračující mimořádné 



 95 

události je objektivní zjištění unikající nebezpečné látky v jednotlivých složkách životního prostředí 

- zbarvení a odumírání vegetace, úhyn drobného zvířectva, skvrny na vodní hladině apod. 

Objektivní posouzení, že KS proběhla, však mohou poskytnout až výsledky chemického 

průzkumu a laboratorní kontroly. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Na druhé straně existuje řada speciálních nástrojů jako jsou již výše uvedené metody analýzy a 

hodnocení rizik, ale i další speciální programy, metody nebo SW nástroje, které jsou postupně 

zaváděny do společenské praxe. Jejich zavádění je však často provázeno řadů zvláštních jevů jako 

je živelnost, nekoncepčnost, nestandardní pořizování, nedostatečné testování funkčnosti, vysoké 

pořizovací náklady, apod. 

Na tomto místě je tedy uvedeno několik speciálních programů, které byly v České republice 

zavedeny během několika posledních let. Tato část byla zpracována podle podkladů na webových 

stránkách odborné firmy T-Soft, a.s. Praha, případně podle veřejných presentací firmy na 

odborných konferencích, symposiích a workshopech. V případě informačního systému ARGIS 

jsou informace staženy z webových stránek Úřadu státních hmotných reserv. 

 

ARGIS 

Správa státních hmotných rezerv (dále jen SSHR) vyvíjí a provozuje Informační systém 

plánování civilních zdrojů - IS ARGIS [39] jako hlavní nástroj informační podpory hospodářských 

opatření pro krizové stavy v oblasti zajišťování věcných zdrojů. 

Jeho hlavním cílem je pomoci orgánům krizového řízení od úrovně obecních úřadů s rozšířenou 

působností (ORP), přes úroveň krajských úřadů až po ministerstva a ostatní ústřední správní úřady 

při plnění povinností uložených příslušnými zákony. Dnem 4. června 2001 byl zahájen provoz 

centrální internetové verze IS ARGIS. Uživatelé všech úrovní k systému přistupují pomocí 

zabezpečené komunikace v prostředí Internetu. Nezbytné technické a programové podmínky pro 

práci s tímto systémem jsou na straně uživatele minimální. 

Informační systém ARGIS umožňuje: 

 práci s daty podle územní nebo resortní příslušnosti a  

 podporu zpracování tabulkových přehledů Plánu nezbytných dodávek jako nedílné součásti 

Krizového plánu.  

Organizačním prostředkem pro sběr informací o nezbytných dodávkách (zdrojích) je pro tyto 

účely zpracovaný Číselník nezbytných dodávek (CND). 

Řízený sběr dat od právnických a podnikajících fyzických osob (ES) je zabezpečen s využitím 

speciálního SW nástroje. Jeho pomocí je HZS krajů za účelem přípravy na krizové situace 

umožněno vyžadovat, shromažďovat a evidovat předepsané údaje. 

 

EMOFF – Emergency Office 

Systém EMOFF [40] je modulární. Vhodnou kombinací modulů EMOFF je možno připravit 

pracoviště krizového manažera pro všechny úrovně řízení: 

 analýza rizik a tvorba plánovacích dokumentů,  

 příprava krizových plánů a opatření pro orgány státní správy, územní samosprávy a podniků, 

 příprava postupů jako podpora řešení mimořádných událostí/krizových situací jak na úrovni 

státní správy a územní samosprávy, tak na úrovni podniků, 

 rychlé získávání a přenos aktuálních informací, vyrozumění výkonných orgánů a osob, nástroje 

pro dokumentování procesu řešení krizí pro operativní řízení.  

Usnadnění a zvýšení efektivity činnosti - Pro podniky, instituce, samosprávní a státní orgány 

přináší T-Soft sadu nástrojů, které mohou pomoci v následujících oblastech: 

 Analýza nebezpečí a rizik.  



 96 

 Vyhodnocení bezpečnostních rizik.  

 Plánování, organizování, realizování a kontrola činností. 

 Shromažďování a vyhodnocování informací o organizacích, osobách, silách, prostředcích a 

zařízeních pro zvládání mimořádných událostí/krizových situací. 

 Podpora řešení mimořádných událostí/krizových situací.  

Systém pro podporu informačních procesů při prevenci a řízení mimořádných událostí a 

krizových situací: 

 Rizika (ohrožení) – modul evidence rizik, jejich příčin a možných dopadů, určení 

ohrožujících a ohrožených objektů. 

 Plány – modul tvorby havarijních a krizových plánovacích dokumentů, které shrnují nezbytné 

činnosti, procedury a vazby uskutečňované krizovým managementem. 

 Opatření – modul přípravy a provádění opatření pro prevenci vzniku, podporu řešení a 

zmírnění dopadů mimořádných událostí/krizových situací. 

 SOP – modul přípravy standardních operačních postupů. 

 Orgány a organizace – modul pro evidenci a přehledy orgánů a organizací zapojených do 

krizového řízení a řešení mimořádných událostí/krizových situací.  

 Osoby – modul pro evidenci osob zapojených do plánu řešení a kontaktních osob orgánů a 

organizací.  

 Zdroje (Síly, Prostředky, Zařízení) – modul pro evidenci a přehledy sil, prostředků a zařízení 

pro podporu řešení. 

 Vyrozumění – modul pro přípravu vyrozumění osob a orgánů. 

 Události – modul řešení mimořádných událostí/krizových situací. 

 Obnova – modul pro záznam vzniklých škod a ztrát.  

 

SW POSIM – Povodňový simulátor 

Aplikace POSIM (POvodňový SIMulátor) [41] slouží pro demonstraci a modelování stavů a 

důsledků vleklých přirozených povodní. Aplikace nabízí dva základní režimy provozu resp. 

funkce: 

 Aktuální stav, který zobrazuje situaci na vybraném výřezu mapového podkladu na základě dat 

(stavů a průtoků na měrných profilech), dostupných na standardním rozhraní pro vybranou 

oblast potažmo mapu. 

 Simulaci, kde je možné nahradit (editovat) skutečná data, a tudíž navodit na daném profilu 

průtok, odpovídající vyšším stupňům povodňové aktivity nebo víceleté vody. Pak lze sledovat 

důsledky, které tento stav způsobí. Simulace využívá jednak skutečné mapy rozlivů pro určité 

oblasti (Simulace – Povodňová mapa) nebo umožňuje pracovat s příslušným parametrem 

objektu (Simulace – jednotlivé objekty). Znamená to, že součástí databáze objektů je i znalost, 

při jakém stavu či průtoku na odpovídajícím profilu je objekt ohrožen. V současné době tento 

nástroj využívá databázi systému Emergency office. 

 

SW RISKAN 

Analýza rizik patří k základním předpokladům každého systémového řešení v rámci 

bezpečnostního managementu. Pravidelné posuzování vlivu potencionálních či již existujících 

hrozeb na reálná aktiva umožňuje účinně předcházet možným narušením běžného provozu a 

zároveň vytvářet podmínky pro bezproblémový chod uvažovaného prostředí. 
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Hlavním cílem provedení analýzy rizik je zpravidla vytvořit základní a komplexní podklad k 

systémovému řešení bezpečnosti, včetně problematiky krizového řízení. 

Analýza rizik by se měla provádět v pravidelných intervalech, ale zejména při změnách 

v organizaci, jako jsou např. změny obchodních aktivit, zavádění nových produktů, zavádění 

nového informačního systému. 

Tomuto cíli v plném rozsahu vyhovuje provedení analýzy rizik s využitím softwarového 

nástroje RISKAN [42]. Jeho předností je, že urychluje celý proces, snižuje pracnost a náročnost 

řešení při opakování analýzy rizik, umožňuje názornou prezentaci výsledků v tabulkové i grafické 

podobě a uchovává závěry z analýzy rizik pro opakované použití. Uvedený rizikový kalkulátor 

RISKAN vyvinula společnost T-Soft na základě a¨svých dlouhodobých zkušeností s krizovým 

managementem, plánováním kontinuity činností organizací a informačních systémů, řešením 

informační bezpečnosti jak pro veřejnou zprávu, tak pro podniky v průmyslu, telekomunikacích a 

finančním sektoru. 

Rizikový kalkulátor RISKAN posuzuje a řeší klasické položky jako je pravděpodobnost hrozby 

a zhodnocení zranitelnosti (identifikace slabých míst v ochraně aktiv a posouzení existujících 

bezpečnostních opatření. 

 

SW Obnova a řešení škod 

Aplikace Obnova a řešení škod [43] představuje systémový prvek využívající moderní 

technologie k podpoře vybraných procesů v rámci období obnovy a řešení škod a ztrát po odeznění 

negativních účinků mimořádné události/krizové situace. 

Účelem tohoto nástroje je tedy informační podpora určená k hromadnému centralizovanému 

sběru včetně následné systémové sumarizace zjištěných škod a ztrát na postiženém území majících 

charakter „veřejného“ majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí státu. Aplikace 

Obnova a řešení škod je primárně určena pro veřejnou správu, resp. krajskou úroveň řízení včetně 

všech podřízených subjektů, tj. územně spadajících obcí a zřizovaných organizací postihnutých 

dopady působení mimořádné události/krizové situace.  

Principy aplikace vycházejí z potřeb jednotně, centrálně a především rychle získat velké 

množství strukturovaných dat ze všech postižených lokalit a od všech postižených subjektů s cílem 

následného získání a poskytnutí státní pomoci nezbytné pro vlastní obnovu zničeného majetku. 

 

MONIS (Monitoring kritické infrastruktury České republiky) 

MONIS je uceleným systémem pro podporu monitorovacích, plánovacích, kontrolních a 

statistických činností jak na úrovni státní správy, tak podnikové sféry a zejména tam, kde dochází 

ke kontaktu těchto subjektů. Systém MONIS zahájil provoz v prosinci 1999. Stavové informace 

byly sbírány on-line z jednotlivých tehdejších okresních úřadů a zobrazovány jak v tabulkové 

formě, tak na mapovém podkladu. 

Výstupy systému MONIS slouží jak pro operativní a názorné informování zodpovědných 

státních orgánů, tak i pro včasnou detekci případných problémů většího rozsahu a zahájení 

patřičných nápravných akcí. Umožňuje operativně sledovat stav energetiky, dodávek tepla, vody, 

plynu, stav klíčových zdravotnických zařízení, hlavních zásobovacích uzlů a tyto informace 

předávat na příslušná místa. 

Systém monitorovacích služeb MONIS je provozován jako internetová služba zajišťující 

distribuci a zpětný sběr formulářových dat od hlásících subjektů. Formuláře jsou centrálně 

vytvářeny a spravovány sběrným orgánem. Systém MONIS pracuje v návaznosti na systém 

ARGIS, který je určen k celostátnímu sledování vhodných zdrojů a prostředků pro řešení 

krizových situací, jako jsou např. náhradní zdroje elektrického proudu, zdroje vody, zemní stroje, 

dopravní prostředky, apod. 
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Do systému mohou zadávat data pouze uživatelé, kteří mají přiděleno uživatelské jméno a 

heslo. Každá informace je adresná a je označena jak identifikací autora, tak času, kdy byla do 

systému zadána. 

 

PREMIS (Pražský ekologický a monitorovací informační systém) 

Informační systém Premis vznikl ve spolupráci Odboru informatiky Magistrátu hlavního města 

Prahy, Českého hydrometeorologického ústavu a firmy T-Soft. Jeho hlavním cílem je zvýšení 

kvality života v Praze zlepšením životního prostředí.  

Mezi základní funkce systému patří především sledování aktuálního stavu kvality ovzduší v 

Praze, vodních toků a meteorologických ukazatelů. Zároveň provádí vyrozumívání vybraných 

orgánů při možném překročení stanovených limitů. 

8.3 OHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ OBČANEM 

Zjistí-li občan (případně zaměstnanec podniku, organizace, provozovatel objektů a zařízení 

s nebezpečnými látkami, řidič převážející nebezpečné věci, atd.), že hrozí konkrétní nebezpečí, 

nebo již došlo ke vzniku mimořádné události, která ohrožuje životy, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí, oznámí tuto skutečnost kompetentnímu orgánu (obvykle telefonem pomocí čísel 

tísňového volání), který bude následky události řešit. Po obdržení zprávy a ověření její pravdivosti 

je událost řešena (zpravidla složkami integrovaného záchranného systému) podle příslušné 

dokumentace a havarijních a krizových plánů. 

Níže jsou stanoveny hlavní typy mimořádných událostí a to včetně teroristických útoků, které 

mohou reálně nastat v podmínkách České republiky. Jedná se například o: 

 přírodní katastrofu (velké přírodní požáry, povodně a záplavy, protržení vodních děl, sesuvy 

půdy, rozsáhlé sněhové kalamity, rozsáhlé námrazy, atd.), 

 závažnou průmyslovou havárii s následkem požáru, výbuchu, úniku toxické látky, 

radioaktivních látek, apod., 

 velké dopravní nehody v silniční, železniční, vodní a letecké přepravě,  

 teroristickou akci nebo teroristickou výhrůžku, 

 sociálně-politické akce (stávky, demonstrace, nepokoje, atd.) . 

Rozsah těchto nechtěných a nepříznivých událostí je závislý na mnoha různých skutečnostech, 

faktorech a okolnostech. Řešení jednotlivých mimořádných událostí je proto zcela individuální, 

rozhodovací proces a skutečná aktivace sil a prostředků na zásah je značně ovlivněna prvotní 

informací, kterou obdrží operační a informační středisko nebo některé základní složky 

integrovaného záchranného systému. Uvedené události je nutno neprodleně hlásit na některé 

z čísel tísňového volání, jak jsou níže uvedena. 

Doporučená místa ohlášení mimořádné události, obsah a rozsah takového hlášení, jakož i 

doporučený postup činnosti (případně nedoporučená činnost) jsou souhrnně a podrobně uvedeny 

v odborném skriptu [44]. Důležitá telefonní čísla tísňového volání: 

112 – Evropské mezinárodní tísňové telefonní číslo (Emergency Phone Number) 

150 – Hasičský záchranný sbor 

155 – Zdravotnická záchranná služba  

158 – Policie České republiky 

156 – Městská policie 

Veškerá telefonická volání z veřejných telefonních budek, jakož i z mobilních telefonů jsou na 

výše uvedená telefonní čísla zdarma. Navíc se volající osoba (oznamovatel, ohlašovatel) nemusí 

obávat, že zvolil špatnou ohlašovací linku, protože uvedená čísla a operační a informační střediska 

základních složek integrovaného záchranného systému jsou navzájem informačně propojena. 

Pokud dojde „chybnému ohlášení“ jsou všechny informace po zpětném prověření předány na 
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příslušné operační a informační středisko, které zahájí aktivaci sil a prostředků pro ochranu 

obyvatelstva (osob) a případně také záchranné a likvidační práce. 

Podaná informace pro výše uvedené tísňové služby by měla obsahovat následující, pokud 

možno přesné údaje: 

 co se stalo (stručný popis události), 

 kde se to stalo (umístění události vztaženo na konkrétní část města, například na křižovatce 

ulic Lidická a Kotlářská, nebo u vchodu kina Blaník, v severní části koupaliště Nová doba, 

apod.), 

 kdy se to stalo (pokud možno přesný čas vzniku události), 

 odhadem počet postižených osob (ohrožených nebo zraněných), 

 jméno a kontakt oznamovatele (mobil, pevná linka ze které je voláno). 

Všeobecná zásada při ohlašování mimořádné události je taková, že oznamovatel (ohlašovatel) 

události by měl počkat „na telefonu“ na zpětné telefonické zavolání, kterým si službu konající 

člen dispečinku ověřuje podanou zprávu zpětných zavoláním a dotazem na oznamovatele. 

Někdy je obtížné některé údaje zjistit a následně předat prostřednictvím telefonické informace, 

potom je lepší provést alespoň odhad a to zdůraznit v předávané zprávě. 

V této souvislosti je možno uvést, že například ve Velké Británii je zavedena již delší dobu 

pouze jedna linka tísňového volání (tzv. emergency calls) a to 999. Rovněž tak ve Spojených 

státech amerických a v Kanadě je pouze jedna linka tísňového volání 911. Oznamovatel si potom 

sám řekne jakou službu vyžaduje (zjednodušeně vyjádřeno: hasiče – policii – záchranku – 

pobřežní hlídku).  

Zajímavé je také to, že hlavním koordinátorem při řešení mimořádných událostí je ve Velké 

Británii policie, zatímco v naší zemi je to v převážné většině hasičský záchranný sbor. A do třetice 

je možno uvést, že jak centrální, tak i místní telefonní seznamy ve Velké Británii obsahují celkem 

jasné a dostatečné informace o způsobech tísňových volání, ale hlavně doporučené modely 

chování a jednání osob při jednotlivých druzích mimořádných událostí. 

Pro všechny stupně ohrožení, zasažení a postižení obyvatelstva (osob) při mimořádných 

událostech je možno stanovit některá hlavní a základní pravidla (doporučení). Taková pravidla se 

potom často uvádějí jako „doporučené modely chování a jednání osob“ a pochopitelně velmi 

závisí na druhu a rozsahu možné hrozby nebo na druhu a rozsahu mimořádné události. 

Uvedená doporučení jsou pro osoby, které jsou v objektu s výskytem některého typu ohrožení, 

nebo v jeho okolí. Například se jedná se o obyvatele domů, kteří jsou ohroženi případným 

výbuchem nebo zamořením nebezpečnými látkami. Skutečně lze doporučit některá obecná 

pravidla (zásady) chování a jednání osob. Obecná pravidla jsou níže stručně uvedena ve formě 

bodových doporučení. 

Například při teroristickém útoku nebezpečnou chemickou látkou bude velmi záviset na 

konkrétní nebezpečné látce, jejím množství, způsobu použití, místních povětrnostních 

podmínkách, apod. Mezi velmi rozšířené jedovaté plyny patří v České republice amoniak a chlor. 

Středně jedovatý amoniak (čpavek) je lehčí jak vzduch a proto stoupá vzhůru. Naopak velmi 

toxický chlor je mnohem těžší jak vzduch (více jak 2 x) a proto se drží při povrchu země a 

„zatéká“ do sklepních prostorů, výkopů, prohlubní, studní a jiných prostor pod úrovni terénu, 

apod. 

Co má udělat občan při vzniku ohrožení nebo zasažení (při mimořádné události): 

 zachovej klid a rozvahu, jednej rychle a rozhodně, 

 nepodceňuj vzniklou nebo hrozící mimořádnou událost, 

 informace o události získávej jen z oficiálních zdrojů – rozhlasu, televize, místního rozhlasu, 

radiových vozů, webových stránek státních orgánů a institucí, apod., 
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 nepodléhej falešným a neověřeným zprávám o vývoji mimořádné události nebo krizové situace 

– to vede pouze ke stresu, nervozitě, chaosu a vzniku paniky, 

 s nálezem podezřelého předmětu vůbec nemanipuluj ani se k němu zbytečně přibližuj pouze 

nález ohlas nejbližšímu příslušníku Policie České republiky nebo nález ohlas na linku 

tísňového volání, 

 varuj ostatní ohrožené osoby o možném nebezpečí v nejbližším okolí mimořádné události, 

nálezu podezřelého předmětu, 

 pozoruj bedlivě a pozorně okolí události nebo místa s podezřelým předmětem a snaž si 

zapamatovat popis nezvykle se chovajících osob, 

 již v případě podezření na vznik mimořádné události zavolej odbornou pomoc prostřednictvím 

telefonního tísňového ohlášení zdarma – zdravotnickou záchrannou službu (155), hasiče (150), 

Policii České republiky (158), městskou policii (156), evropské číslo pro mimořádné události 

(112) – jinak netelefonuj, telefonní síť je zpravidla přetížena a může být potřebná pro 

záchranáře (i když mají své vlastní samostatné spojení), 

 dbej také na to, aby se na nebezpečná místa nebo k podezřelému předmětu nepřibližovaly další 

osoby, zejména pak děti, mladiství a starší lidé (u starších lidí se může často stát, že o 

nebezpečí vůbec není [mají např. často poruchy sluchu], případně si neuvědomují skutečné 

nebezpečí), 

 pomáhej sousedům, starým a nemohoucím lidem, 

 pomáhej, případně se postarej o děti bez dozoru dospělých, 

 okamžitě uposlechni všech pokynů a výzev pracovníků záchranných služeb a zástupců 

správních úřadů, kteří řeší mimořádnou událost, 

 setrvej v bezpečné vzdálenosti od nálezu a poskytni veliteli zásahové jednotky veškeré známé 

informace. 

Co není vhodné dělat při vzniku ohrožení nebo zasažení (při mimořádné události): 

 nikdy neřeš mimořádnou událost sám na vlastní pěst, může to být velmi riskantní, ohrožuješ 

tím jak sebe, tak i ostatní občany, 

 nešiř paniku a sám jí nepodléhej, každá situace a mimořádná událost se dá zvládnout a vyřešit, 

 zbytečně netelefonuj, je to blokování telefonních linek (ty jsou potřebné pro záchranáře), 

 nesnaž se postarat o své děti, které jsou právě ve škole, tam se o ně postarají jejich učitelé a 

vychovatelé (obdobně to platí pro nemocnice, domovy důchodců a jiná zdravotnická a sociální 

zařízení s profesionálním personálem). 

Zásady chování ohrožených, zasažených a postižených osob jsou velmi důležité a mohou 

zachránit život ohrožených, zasažených či postižených osob, eventuálně ochránit nebo alespoň 

minimalizovat možné ohrožení či poškození jejich zdraví. Jednotlivá pravidla (zásady) jsou řazena 

chronologicky, čili v časové řadě za sebou, jak se musí postupně plnit.  

Na druhé straně se o vzniku mimořádné události mohou občané dozvědět ve dvou základních 

variantách, jak je to uvedeno níže: 

 na základě varování (např. houkání varovných sirén, které vyhlašují varovný signál 

„všeobecná výstraha“ = v současné době jediný varovný signál zavedený od roku 2001 

v České republice), 

 podle příznaků události (například vytvoření podezřelého oblaku plynu nebo par, dopravní 

havárie automobilové cisterny, požár rodinného domu, nastupující vichřice, apod.) a to přímo 
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vlastním pozorováním nebo upozorněním, varováním jiné osoby, která nebezpečí nebo 

mimořádnou událost sama zjistila. 

Komplexně se zabývá otázkami připravenosti obyvatelstva na mimořádné události a krizové 

situace řada různých bezpečnostních příruček, studií a odborných článků. Je jich celá řada 

s různým zaměřením a rozsahem. Mnohé lze snadno dohledat na internetu, protože také tvoří 

součást informovanosti obyvatelstva na mimořádné události a krizové situace. Většinou se shodují 

v konstatování, že v současné době není v České republice problematika připravenosti 

obyvatelstva nejen na dostatečné úrovni a je obecně hrubě podceňována, ale také a to hlavně, že 

v současné době neexistuje moderní celostátní systém připravenosti obyvatelstva na mimořádné 

události a krizové situace [45], [46]Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

 

VYBRANÉ ZDROJE 

[38] Čapoun T., Kovařík F.: Typový plán pro havárie způsobené nebezpečnými chemickými 

látkami a přípravky, Lázně Bohdaneč, Institut ochrany obyvatelstva, 2007. 

[39] Odborná firma T-Soft, a.s. Praha, Firemní informace: IS ARGIS (případová studie), Praha 

2014. 

[40] Odborná firma T-Soft, a.s. Praha, Firemní informace: EMOFF pro kraj (případová studie), 

Praha 2014. 

[41] Odborná firma T-Soft, a.s. Praha, Firemní informace: POSIM – povodňový simulátor, 

Praha 2014. 

[42] Odborná firma T-Soft, a.s. Praha, Firemní informace: RISKAN, Praha 2014. 

[43] Odborná firma T-Soft, a.s. Praha, Firemní informace: Obnova a řešení škod, Praha 2014. 

[44] Mika O. J.: Informovanost obyvatelstva a jeho připravenost na zvládání mimořádných 

událostí, Jihočeská universita v Českých Budějovicích, České Budějovice 2008. 

[45] http://www.sujb.cz/docs/v474_2002Sb.pdfPadrnos J.: Sociální potřeba vzdělávání 

k ochraně člověka za mimořádných událostí, Vysoká škola aplikovaného práva, Praha 2011. 

[46] Mika O. J. Připravenost obyvatelstva na mimořádné události a krizové situace. Magazín 

Security, 2011, roč. 16, č. 03, s. 60-64. ISSN: 1210- 8723. 

http://www.sujb.cz/docs/v474_2002Sb.pdf


 102 

9  VZTAH ANALÝZY RIZIK A ANALÝZY DISPONIBILNÍCH 

PROSTŘEDKŮ 

9.1 ÚVOD K ANALÝZE DISPONIBILNÍCH SIL A PROSTŘEDKŮ 

Rychlé a efektivní řešení mimořádných událostí (MU) vyžaduje vypracování, pro každou z 

nich, celé řady preventivních, represivních, záchranných, ochranných a likvidačních opatření, 

shrnutých do typových plánů (postupů) řešení daného druhu (typu) MU. Opatření typových 

postupů (plánů) jsou plánovaná, organizována a realizována v logické vzájemné návaznosti a z ní 

vyplývající úzké a přísné časové posloupnosti. Jejich základní a plné verze byly vypracovány 

Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky za aktivních účasti 

dotčených odborných resortů. U některých typových plánů je hlavním zpracovatelem a také 

garantem jiné ministerstvo České republiky, než je ministerstvo vnitra. 

Lze konstatovat, že typové plány tvoří velmi dobrý a kvalifikovaný základ pro jejich 

rozpracování na nižších stupních, pro úrovně krajů, měst, obcí a obcí s rozšířenou působností. 

Uvedených typových plánů je v současné době vypracováno celkem 24 (byly připraveny a 

zavedeny a jsou tím pádem závazné) a další se připravují. Jedná se v podstatě o „obecný návod“ 

na řešení krizové situace ovšem až z centrální úrovně (zpravidla z ministerstva) a obsahují 

navrhovaná a doporučená řešení, která jsou garantována jednotlivými zpracovatelskými týmy 

z ústředních resortů. 

 Následně byly připraveny a postupně se zavádějí v i tzv. typové činnosti (kterých je v současné 

době v České republice 13), které jsou určeny pro rychlou a důslednou spolupráci a koordinaci v 

působnosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému (IZS) při řešení konkrétních 

MU v místě události. Tyto typové činnosti jsou tedy prioritně určeny pro „sladění a zkvalitnění“ 

spolupráce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému na místě mimořádné události 

(na místě zásahu). Jedná se tedy o zcela jinou dokumentaci, než jsou typové plány. POZOR abych 

si tyto dva rozdílné manažerské nástroje řízení mimořádných událostí a krizových situací nepletli. 

Jejich určení a obsah je zcela rozdílný. 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že typové činnosti a typové plány jsou zcela rozdílné 

manažerské nástroje řízení a řešení mimořádných událostí a krizových situací a v podstatě nemají 

spolu nic společného.  

9.2 CHARAKTERISTIKA DISPONIBILNÍCH SIL A PROSTŘEDKŮ 

K realizaci každého opatření typového plánu a typové činnosti jsou potřebné zcela konkrétní 

síly, prostředky a zařízení, souhrnně nazývané disponibilními silami a prostředky (DSP), jejichž 

dostupnost a kapacity určujícím způsobem podmiňují rychlé, účinné a dostatečné řešení dané MU 

[47], [48]. Uvedené zásady nachází své vyjádření v řadě zákonných a podzákonných norem. Jde 

zejména o zákony, vyhlášky a nařízení vlády [49], [50], [51], [52]. Tato základní národní 

legislativa je pak dostatečně dostupná, proto již není blíže rozebírána ani diskutována. 

Legislativní ustanovení uvádí, na která preventivní, záchranná a likvidační opatření typových 

plánů (postupů) při havarijním a krizovém plánování a řízení na úrovni obcí a krajů bude položen 

hlavní důraz a odvozeně od nich evidenci (registraci) kterých DSP bude na těchto stupních 

zapotřebí věnovat prvořadou pozornost. 

Na stupni obce to je obecně ochrana obyvatelstva a záchranné a likvidační práce. Konkrétně 

především v ochraně obyvatelstva je to varování, ukrytí, evakuace a nouzové přežití obyvatelstva. 

Na stupni regionu (obce s rozšířenou působností a kraje) bude úsilí v ochraně obyvatelstva 

zaměřeno již podstatně obšírněji a to na vyrozumění, varování, záchranné a likvidační práce, 

zdravotnickou pomoc, evakuaci, nouzové ubytování, zásobování pitnou vodou, potravinami a 

dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, veřejný pořádek, ochranu majetku, 

provádění dekontaminace a bezodkladné pohřební služby. 
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Na obou stupních veřejné správy však rozsah opatření typových plánů bude ovlivněn především 

specifickými podmínkami danými požadavky, vyplývajícími z analýzy rizik a dále charakterem 

teritoria a charakterem, rozsahem a kapacitami dostupných DSP. Proto analýza rizik a DSP jsou 

nedílnou součástí havarijního a krizového plánování a řízení [47], [48]. 

9.3 ROZSAH DISPONIBILNÍCH SIL A PROSTŘEDKŮ 

Pro účely analýzy lze rozsah využitelných DSP rozdělit do dvou kategorií: 

Základní rozsah (ZR-DSP) 

Zahrnuje DSP, které jsou k disposici na území příslušné obce (města) nebo kraje v rámci své 

normální nebo dohodami zabezpečené činnosti, případně dosažitelné na základě uplatnění 

mimořádných pravomocí starostů obcí a hejtmanů krajů. 

Jádro ZR-DSP tvoří síly a prostředky základních složek IZS (Hasičský záchranný sbor, 

jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí, zdravotnické záchranné služby a Policie 

České republiky), které jsou využívány při řešení obecně nejfrekventovanějších MU (např. při 

povodních a záplavách, silničních dopravních haváriích, požárech v městech a obcích, lesních 

požárech, únicích malého množství nebezpečných látek, kontaminaci povrchových vod, apod.). 

Ostatní síly a prostředky spadající do ZR-DSP se využívají účelově při MU většího rozsahu. 

Rozšířený rozsah (RR-DSP) 

Představuje z hlediska obce, obce s rozšířenou působností a kraje externí DSP dostupné u 

nadřízených správních orgánů, sousedních regionů a u Armády České republiky. RR-DSP se 

využívá při řešení MU většího a velkého rozsahu, kdy kapacitní možnosti ZR-DSP se projeví jako 

nedostatečné, velmi málo účinné, apod. 

Kapacitní možnosti dostupných DSP podmiňují efektivnost jednotlivých opatření typových 

plánů. Tyto se však pro řešení MU většího a velkého rozsahu mohou v mnoha případech jevit jako 

deficitní. Proto je nutno v rámci havarijního a krizového plánování provést jejich analýzu a 

stanovit míru jejich dostatečnosti. Je zcela jasné, že se musí v takové analýze a hodnocení DSP 

vycházet z provedené analýzy a hodnocení rizika zabezpečovaného teritoria. Tato analýza je 

důležitá zejména u ZR-DSP, aby předem mohl být stanoven rozsah požadavků na případnou 

výpomoc RR-DSP. Zde se musí velice pečlivě zohlednit především zvláštnosti daného 

posuzovaného postiženého místa. To jak z pohledu analýzy a hodnocení rizika zabezpečovaného 

teritoria (první část), tak i z následných kalkulací možností DSP formou jejich analýzy a 

hodnocení (druhá část). 

Pro analýzy rizika průmyslových činností se pak musí použít některé konkrétní a osvědčené 

metody analýzy a hodnocení rizik. Dnes již klasickým příkladem může být použití metody 

Mezinárodní agentury pro atomovou energii s označením IAEA-TECDOC-727 z roku 1996 [53]. 

Uvedená metoda analyzuje a hodnotí jak stacionární zdroje rizik, tak i dopravu na rozdíl od zákona 

č. 59/2006 o prevenci závažných havárií [52], ale soustřeďuje se pouze na jedno hodnotící 

hledisko a tím je pouze mortalita osob. Jinými slovy to znamená, že metoda není schopna hodnotit 

poškození zdraví osob, úmrtí a poškození hospodářských zvířat, škody na majetku a poškození 

životního prostředí. Vyjmenované kategorie škod však požaduje uvedený zákon o prevenci 

závažných havárií. 

9.4 ANALÝZA DISPONIBILNÍCH SIL A PROSTŘEDKŮ 

Účelem analýzy DSP je získat přehled o kvalitativní (co do druhu) a kvantitativní (co do 

kapacitních možností) dostatečnosti, eventuálně nedostatečnosti sil a prostředků, nezbytných k 

realizaci jednotlivých opatření typových postupů (plánů), spojených s řešením MU [47]. Analýza 

DSP obecně zahrnuje následující položky: 

1. Evidenci (registraci) ZR-DSP, provedenou diferencovaně na síly a prostředky: 

 základních složek IZS, 
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 ostatních složek IZS, jejichž využití je příslušným orgánem krizového řízení (správním 

orgánem) zajištěno dohodami, 

 právnických a podnikajících fyzických osob, které jsou při vyhlášení stavu nebezpečí (vyhlašuje 

hejtman) nebo nouzového stavu (vyhlašuje vláda na návrh hejtmana) využitelné formou 

poskytnutí věcných prostředků podle zákonů č. 239/2000Sb., § 23, odst.2, ad a) nebo 

č.240/2000 Sb., § 29, odst.3. 

 2. Získání alespoň orientačního přehledu o možnostech využití RR-DSP pro případ, kdy 

využitelnost základního rozsahu se ukáže jako nedostatečná nebo dokonce nulová. 

 3. Zjištění jejich kapacitních a časových možnosti zasazení. 

 4. Matematické porovnání těchto kapacitních možností s kvantitativními závěry (výsledky) 

analýzy a hodnocení rizik a stanovení míry (%) jejich dostatečnosti pro realizaci jednotlivých 

opatření typových postupů a celkové řešení MU, aktuálních na území příslušné obce, obce 

s rozšířenou působností nebo kraje. 

9.5 EVIDENCE DISPONIBILNÍCH SIL A PROSTŘEDKŮ 

Při evidování (registrování) DSP se zjišťují obvykle tyto údaje: 

 druh (název, typ, značka) DSP, 

 uvedení k realizaci jakého opatření typových postupů je předurčen, 

 možné zdroje DSP, 

 jeho kapacitní možnosti, 

 jeho časové možnosti zasazení (v pracovní a mimopracovní době), 

 místo (adresa) dislokace, 

 způsoby spojení (v pracovní a mimopracovní době). 

Zjištění kapacitních možností DSP: 

Při evidování disponibilních zdrojů (zjišťování kapacitních možností DSP) jsou obecně 

zjišťovány tyto údaje: 

a) název, složení a vybavení zásahové jednotky (skupiny), 

b) druh (název, typ, značka) disponibilního prostředku (zařízení), 

c) jejich dislokace (název a adresa majitele nebo disponujícího subjektu), 

d) pro jaká opatření typových postupů jsou využitelné (určené), 

e) jejich kapacitní možnosti, 

f) jejich časové možnosti zasazení jak v pracovní, tak v mimopracovní době, 

g) spojovací údaje s vlastníkem (disponující kontaktní osobou), 

h) zda je s vlastníkem uzavřena dohoda o použití DSP, či bude využit až na základě 

mimořádných pravomocí  

Výpočet (stanovení) míry dostatečnosti DSP 

Pro analýzu DSP mají zásadní význam především potenciální následky zvažované MU 

vyjádřené kvantitativně. Kvantitativní charakteristika účinků a následků řešené MU vymezuje 

odhad ohrožených, usmrcených, zraněných osob, zvířat, možných a skutečných ekonomických 

(majetkových) škod, narušení infrastruktury, ohrožení a poškození životního prostředí. Má svoji 

stránku prostorovou, vymezující rozsah postiženého území, která u některých druhů (typů) MU má 

dynamický charakter (rozsah a závažnost zaplaveného území, zamořeného prostoru, apod.) a 

stránku uvádějící potřebné konkrétní kvantitativní údaje (počty mrtvých, raněných, uhynulých 

zvířat, poškozených a zničených staveb, technických zařízení, energovodů a produktovodů, 

rostlinných kultur, lesních polomů, závalů atd.). 

Prvním a výchozím praktickým krokem při provádění analýzy DSP je evidence (registrace) 

základního a rozšířeného rozsahu DSP. Navazuje na celkový přehled druhů DSP potřebných 

k řešení všech MU, které se na základě provedené analýzy rizik jeví v dané obci resp. kraji jako 
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potenciálně aktuální. Zpracování evidence (registrace) základního a rozšířeného rozsahu DSP (dále 

jen rozsahu DSP) je pracná a obtížná záležitost.  

Někde ucelený přehled o DSP na stupních obec a kraj dosud chybí. Pokud je zpracován, bývá 

mnohdy neúplný, nepřesný, neaktuální, nekvalifikovaný. Obvykle nebývá, s ohledem na stále 

probíhající změny ve vzniku a zániku podnikajících právnických a fyzických osob jakož i 

v druzích, počtech a dislokaci DSP, včas a dostatečně aktualizován. V řadě případů se obtížně 

zjišťují kapacitní a časové možnosti použití DSP.  

Jejich použití nebývá vždy v potřebném rozsahu zabezpečeno uzavřenými dohodami. Obecně 

snadněji se získávají údaje o základním rozsahu DSP, obtížněji, protože zpravidla 

zprostředkovaně, o rozšířeném rozsahu. Nejsnadněji a nejúplněji se získávají údaje o DSP od 

základních složek IZS, nejobtížněji od právnických a podnikajících fyzických osob. V důsledku 

těchto skutečností začíná zpracování evidence (registrace) DSP obvykle jejich vyhledáváním. 

Finálním výsledkem analýzy DSP je výpočet (stanovení) míry jejich dostatečnosti vyjádřený 

v procentech. Vlastní výpočet se provádí podle jednoduchého vzorce: 

    Md = (SPd  : SPp) x 102  % 

Při čemž:   Md      míra dostatečnosti 

       SPd     síly a prostředky, které jsou k disposici 

       SPp      potřeba sil a prostředků vyplývající z analýzy a hodnocení rizika [47]  

Příklad: V obci s rozšířenou působností se nachází objekt, který v případě požáru je 

potenciálním zdrojem úniku chlóru. Podle provedené analýzy rizika může předpokládaná šířka 

oblaku unikajícího velmi jedovatého chlóru ve směru větru činit ve vzdálenosti 50 m od hořícího 

objektu 30-40 m, ve vzdálenosti 100 m 60-70 m. 

Pro zřízení vodní clony k omezení šíření chlóru je k disposici 5 cisternových automobilních 

stříkaček CAS-25 s deflektorem schopným vytvářet krycí vodní clonu o šířce 10 m. Při společném 

zasazení jsou schopny vytvořit clonu o šířce 40 m. Při pesimistické variantě míra dostatečnosti 

DSP pro zřízení vodní clony činí ve vzdálenosti od hořícího objektu: 

-50 m (50 m : 40 m) x 100 =  125 % 

-100 m (50 m : 70 m) x 100 = 71,4 % 

Výpočty míry dostatečnosti DSP je nutno provést pro všechny MU, které se na základě 

provedené analýzy a hodnocení rizik jeví na daném teritoriu jako pravděpodobné. Jde o rozsáhlou, 

pracnou a dlouhotrvající záležitost. Vlastní výpočet je poměrně jednoznačný v případech, kdy je 

k disposici dostatek potřebných kvantitativních údajů. Méně kvalitní je tehdy, kdy tyto údaje jsou 

neúplné nebo méně jednoznačné.  

Ve většině případů pouze matematické posouzení dostatečnosti DSP nebude postačující a 

konkrétní praktické závěry bude nutno vyjadřovat a doplňovat slovně. Při čemž verbální závěry 

musí být, pokud možno, podloženy nezbytnými a přesnými kalkulacemi. Půjde na příklad o 

případy, kdy kvantitativní charakteristiky možných následků MU na jedné straně a možnosti 

využití DSP na straně druhé budou značně variabilní, případně do značné míry neurčité. 

V takových případech je vhodné volit pesimistický přístup (někdy je takový přístup označován 

také jako konzervativní), při němž se berou do úvahy maximální, případně nejsložitější možné 

důsledky MU (pesimistická varianta zvažované MU) a minimální kapacity dostupných DSP.  

V jiných případech může být variantnost způsobena rozdílnými a mnohdy nejednoznačnými 

časovými možnostmi zasazení DSP. Nutno rovněž brát v úvahu, že k řešení i těch nesložitějších 

krizových situací nebude možno zasadit všechny DSP a část z nich bude muset být ponechána 

v záloze pro případ možného vzniku dalších MU. 

Týká se to na příklad DSP základních složek IZS, kapacitních možností zdravotnických 

zařízení, poruchových a havarijních jednotek provozovatelů inženýrských sítí apod. Z uvedeného 
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vyplývá, že při přípravě podkladů pro posuzování dostatečnosti DSP nutno spolupracovat 

s příslušnými odborníky z jednotlivých záchranářských složek a služeb a konkrétní MU důkladně 

prodiskutovat před přijetím závazných závěrů.  

Posouzení dostatečnosti DSP tedy nelze omezit pouze na matematické vyjádření relace mezi 

kvantitativními charakteristikami možných následků MU a kapacit DSP. Je zřejmé, že jde o složitý 

a trvalý proces, jehož výslednost je kvalitativně podstatně ovlivněna odbornou erudicí 

zpracovatelských subjektů zúčastněných na těchto pracích. Jinými slovy to lze vyjádřit také jako 

složitý a trvalý proces v plánování a ověřování připravenosti jednotlivých složek IZS a jiných 

DSP. Je zcela zřejmé, že tento proces není nikdy ukončen, protože na straně jedné se stále vyvíjí a 

mění možná rizika na hodnoceném teritoriu, ale také se mění množství a kvalita a tím kapacita 

DSP. 

V následující části jsou uvedeny možné vzory tabulek, které v podstatě tvoří závěry z analýzy a 

hodnocení DSP. Tyto možné vzory se však mohou případ od případu různit. Příklady mají 

především metodicky význam a je možné je využít pro přípravu vlastních evidenčních a 

kapacitních tabulek. Jejich forma a obsah není dosud legislativně ani normativně nikde uveden, 

zde presentované tabulky pak vycházejí pouze ze zkušeností autorů odborné publikace, případně 

z odborných publikovaných článků a sdělení [47], [48]. 

Některé základní možné příklady zjištění kapacitních možností DSP: 

Základních složek IZS 

Lokalizace a likvidace požárů 

Přehled JPO I HZSK 

Poř. 

číslo 

Název 

jednotky 

Dislokace Technické 

vybavení 

Počet 

organizovaných 

výjezdů 

Spojení 

PD MPD 

       

 

Přehled JPO II SDH obce 

Poř. 

číslo 

Název 

jednotky 

Dislokace Technické 

vybavení 

Počet 

organizovaných 

výjezdů 

Spojení 

PD MPD 

       

 

Přehled JPO III SDH obce 

Poř. 

číslo 

Název 

jednotky 

Dislokace Technické 

vybavení 

Počet 

organizovaných 

výjezdů 

Spojení 

PD MPD 

       

 

Přehled SDH obce kategorie JPO V 

Poř. 

číslo 

Název 

jednotky 

Dislokace Technické vybavení Počet 

organizovaných 

výjezdů 
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Přehled jednotek HZSP kategorie IV s územní působností 

Poř. 

číslo 

Název 

jednotky 

Dislokace Technické 

vybavení 

Počet 

organizovaných 

výjezdů 

Spojení 

PD MPD 

       

 

Přehled jednotek HZSP kategorie IV s místní (objektovou) působností 

Poř. 

číslo 

Název 

jednotky 

Dislokace Technické 

vybavení 

Počet 

organizovaných 

výjezdů 

Spojení 

PD MPD 

       

 
Poskytování první pomoci raněným a postiženým osobám 

Přehled zdravotnických jednotek provozovatelů 

Poř. 

číslo 

Název a 

adresa 

provoz. 

Název 

jednotky 

Vybavení Počet Kapacitní 

možnosti 

Funkce a 

jméno 

kontaktní 

osoby 

Spojení 

PD MPD 

         

 

Údaje o rychlé zdravotnické pomoci v obci (regionu)  

Poř. 

číslo 

Název a 

adresa 

zřizov. 

Prostředek 

RZP 

Složení a 

vybavení 

Počet 

výjezd. 

skupin 

Kapacitní 

možnosti 

Doba 

pohotovosti 

Spojení 

PD MPD PD MPD 

          

 

Uzavření ohroženého a postiženého prostoru, regulace pohybu osob na místě zásahu, odklon 

dopravy, zabezpečení bezpečnosti a pořádku 

Kapacitní možnosti policie při zřizování uzávěr prostoru  

Policejní 

služba 

Požadovaná činnost Přibližný 

počet 

Potřebný čas Doba 

pohotovosti 

Spojení 

PD MPD PD MPD 

MěP Zřizování uzávěr, 

vytyčování objížďkových 

tras  

      

PČR       

Celkem       

Případně: 

Kapacitní možnosti policie při regulaci dopravy 

Kapacitní možnosti policie při zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku v ohroženém 

prostoru  
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Ostatních složek IZS, jejichž využití je (správním orgánem) zajištěno dohodami  

Detekce a monitorování úniků nebezpečných látek 

Přehled organizací (subjektů), které lze využít k detekci a monitorování nebezpečných 

látek 

Poř. 

číslo 

Název a adresa 

organizace 

Specifikace činnosti Kontaktní 

osoba 

Čas pohotovosti Spojení 

PD MPD 

       

 

Přehled prostředků pro detekci a monitorování úniků nebezpečných látek 

Poř. 

číslo 

Název 

organizace a 

její organizační 

jednotka 

Druh (typ) 

detekčního 

prostředku 

Počet 

přístrojů 

(zařízení) 

Citlivost 

měření 

Čas 

pohotov. 

Funkce a 

jméno 

kontaktní 

osoby 

Spojení 

PD MPD 

         

 

Asanace nebezpečných látek 

Poř. 

číslo 

Druh 

NL 

Místo 

uložení a 

proveden

í asanace 

Název a 

adresa 

provozov. 

Druh 

asanačních 

prostředků 

Počet 

asanačních 

prostředků 

Výkon 

 

Funkce a 

jméno 

kontaktní 

osoby 

Spojení 

PD MPD 

          

 

Vysvětlení použitých zkratek: 

JPO = jednotka požární ochrany 

HZSK = hasičský záchranný sbor kraje 

HZSP = hasičský záchranný sbor podniku 

SDH = Sbor dobrovolných hasičů 

PD = pracovní doba 

MPD = mimopracovní doba 

MěP = Městská policie 

PČR = Policie České republiky 

9.6 ZÁVĚR K ANALÝZE DISPONIBILNÍCH SIL A PROSTŘEDKŮ 

Analýza DSP při havarijním a krizovém plánování pro svoji složitost, časovou podmíněnost, 

pracnost a v řadě případů menší jednoznačnost bývá často řešena jen velmi rámcově, povrchně 

nebo je dokonce obcházena.  

Nicméně zůstává jasným faktem, že bez jejího kvalifikovaného provedení nelze plánování a 

řešení mimořádných událostí a krizových situací postihnout s potřebnou efektivností a 

zodpovědností. Analýzy a hodnocení rizik teritoria bez následné analýzy a hodnocení DSP se do 

značné míry stávají formální a samoúčelné, v době zásahu v extrémních případech mohou přinést i 

více škody jak užitku.  

Podobně formálně sebelépe vypracované typové a operační plány, nevychází-li ze stanovení 

míry dostatečnosti DSP a nezahrnují-li způsoby úhrady zjištěných deficitů, jsou poznamenány 

neúnosnou mírou improvizace, která podlamuje jejich kvalitu a efektivní využití při praktickém 

zásahu. Proto vztah k analýze DSP má podmiňující souvislost s odbornou erudicí a profesionalitou 

krizového managementu. 
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10  ŘÍZENÍ RIZIK PŘI PŘÍPRAVĚ, PROJEKTOVÁNÍ, VÝSTAVBĚ A 

POUŽÍVÁNÍ KONSTRUKCE (SYSTÉMU) 

S požadavky na řízení rizik při přípravě projektování, výstavbě a používání konstrukce (dále jen 

v návrhu a vývoji) jsou obecně problémy, a to zejména z důvodu plnění všech legislativních 

požadavků – od environmentálních, hygienických až po požadavky stavebního zákona, 

příslušných norem, apod. 

10.1 ČSN ISO 10006 

ISO 10006 je mezinárodní norma pro řízení jakosti projektů. K lednu 2009 je u nás její aktuální 

podoba upravena pomocí ČSN ISO 10006: Systémy managementu jakosti – Směrnice pro 

management jakosti projektů, ed. 2, z října roku 2004. Jde o českou verzi mezinárodní normy ISO 

10006:2003 [54]. 

Norma je určena pro projekty všech typů, obsahuje obecné zásady a postupy. Na rozdíl od 

některých jiných norem ISO má tato pouze doporučující charakter a není proto zamýšlena pro 

účely certifikace. Co je asi nejdůležitější, norma 10006 není návodem pro řízení jednotlivého 

projektu. Mnohem více je zaměřena na procesy při řízení projektu a zvyšování jejich kvality. 

Jinými slovy – více než množství praktických tipů zde najdete řadu strohých doporučení k tomu, 

jak by měla být nastavena pravidla v organizaci, která chce zvyšovat kvalitu svých projektů [56]. 

Domnívám se, že lze říct, že ISO 10006 poskytuje stručný referenční návod pro ty, kteří určují 

a vytvářejí vnitrofiremní postupy, směrnice a pravidla. Dále je norma přínosná v tom, že přece jen 

nějakým způsobem sjednocuje názvosloví a pomáhá v ČR vytvořit obecně uznávaná pravidla v 

řízení projektů při spolupráci mezi organizacemi apod. 

Norma ISO 10006: Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů 

je členěna do následujících kapitol: 

 1 Předmět normy 

 2 Normativní odkazy 

 3 Termíny a definice 

 4 Systémy managementu jakosti projektů 

o Charakteristiky projektu 

o Systémy managementu jakosti 

 5 Odpovědnost managementu 

o Osobní angažovanost a aktivita managementu 

o Strategický proces 

o Přezkoumání systému managementu a hodnocení postupu 

 6 Management zdrojů 

o Procesy vztahující se ke zdrojům 

o Procesy vztahující se k zaměstnancům 

 7 Realizace produktu 

o Všeobecně 

o Procesy vtahující se k vzájemné závislosti 

o Procesy vztahující se k předmětu 

o Časově závislé procesy 

o Procesy vtahující se k nákladům 

o Procesy vztahující se ke komunikaci 

o Procesy vztahující se k riziku 

o Procesy vztahující se k nakupování 

 8 Měření analýza a zlepšování 

o Procesy vztahující se ke zlepšování 

o Měření a analýza 
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o Neustálé zlepšování 

 Příloha A: Vývojový diagram procesů v projektech 

 

Přečteme-li si pozorně tuto strukturu, zjistíme, že kapitoly 1 – 5 navádějí k tomu, jak založit 

účinný a efektivní systém řízení (rizik) s odkazem na ISO 9001 a kapitoly 6 až 8 dávají návod 

k tomu, jak řídit proces (projekt) s ohledem na základní oblasti (rizik) ve kterých se mohou 

vyskytnout problémy (rizika). 

10.2 NÁVRH A VÝVOJ OBECNĚ 

Norma ČSN EN ISO 9001 [55] v kapitole 7.3 uvádí požadavky na návrh a vývoj. A co to ten 

návrh a vývoj vlastně je? ČSN EN ISO 9000 definuje Návrh a vývoj (definice 3.4.4) jako „soubor 

procesů, který převádí požadavky na stanovené charakteristiky nebo na specifikaci produktu, 

procesu nebo systému“. Jinak řečeno: Pokud musíme (neurčité) požadavky zákazníka převést do 

technických parametrů, které budou na výstupu realizačního procesu měřeny, pak se jedná o návrh 

resp. Vývoj [57]. A právě toto převádění/plnění požadavků zákazníků je primárním zdrojem 

budoucích neshod, problémů, změn řešení – zkrátka rizik a nebezpečí. 

Otázkou zůstává, jakou metodou požadavky (zákazníka) převádíme? Pokud aplikujeme ucelený 

systém dodavatele technologie (např. při výrobě oken z dodávaných profilů) a výsledný produkt je 

v mezích daných touto technologií, neprovádí se žádné zkoušky na pevnost, odolnost proti požáru 

atd., pak se o vývoj nejedná, byť “navrhujeme” jak okno bude vypadat. V kontextu normy (9001) 

to skutečně není návrh, protože spojujeme prvky známých vlastností do vyššího celku (nazvěme to 

inženýrskou činností) o jehož vlastnostech také není pochyb. Výstupní kontrola se omezí pouze na 

dodržení rozměrů a nepřítomnost vad na pohledových částech. 

10.2.1 Plánování návrhu a vývoje 

Proces řízení návrhu a vývoje je zpravidla definován ve specifických směrnicích a má zpravidla 

charakter tvorby předprojektové, projektové a výrobní dokumentace staveb a to na základě 

požadavků zákazníka definovaných smlouvou o dílo. Celý proces návrhu a vývoje musí být 

plánován, musí být specifikovány všechny potřebné činnosti, odpovědnosti a pravomoci k jejich 

provádění včetně specifikace kvalifikačních požadavků. 

Operativní plán návrhu a vývoje vychází z plánu realizace zakázek, zadáním pro vytvoření 

plánu je uzavřená smlouva, která specifikuje zakázku a současně je zadáním pro určeného 

vedoucího projektu a případně hlavního inženýra projektu (u rozsáhlých zakázek). 

Proces plánování obsahuje zejména: 

 bilancování kapacit a učení etap návrhu a vývoje, 

 určení vedoucího projektu (případně hlavního inženýra projektu) vč. odpovědnosti a 

pravomocí,  

 rozplánování výkonů dle hodin, potřebných na jednotlivé profese, 

 stanovení termínů a zpracování vazeb mezi jednotlivými profesemi, 

 zajištění subdodávek. 

 

Výstup z plánování se musí vhodným způsobem aktualizovat podle skutečného průběhu 

návrhu a vývoje. Minimální rozsah plánovacích údajů je dán rozsahem vstupních dat pro 

operativní plán. 

10.2.2 Vstupy pro návrh a vývoj 

Na základě požadavků specifikovaných zákazníkem ve smlouvě/objednávce je konkrétně 

vytvořen obsah zadání a rozsah požadovaných projekčních prací. Forma zadání musí umožňovat 

přezkoumávat a řešit i neúplné a nejednoznačné požadavky ve spolupráci se zákazníkem. Za 
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přezkoumání úplnosti zadání a jeho doplnění odpovídá vedoucí odborný projektant a vedoucí 

projektu. 

Jednotlivé fáze projektu tvoří posloupnost navazujících činností. Platí vždy zásada, že 

předchozí stupeň projektu tvoří základní zadávací podklad pro stupeň následující. Dále se definují 

další projektové podklady pro předprojektovou a projektovou dokumentaci. 

Vstupy musí zahrnovat: 

 požadavky na funkčnost a výkonnost, 

 aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů, 

 podle okolnosti informace odvozené z odcházejících podobných návrhů a 

 další požadavky, které jsou zásadní pro návrh a vývoj. 

10.2.3 Výstupy z návrhu a vývoje 

Výstupy z návrhu a vývoje musí: 

 splňovat požadavky na vstupu pro návrh a vývoj, 

 poskytovat vhodné informace pro nákup, výrobu a poskytování služeb, 

 obsahovat přejímací kritéria pro produkt nebo se na ně odkazovat a 

 specifikovat charakteristiky produktu, které jsou zásadní pro jeho bezpečné a správné 

použití. 

 

Konkrétní obsah projektové dokumentace určuje Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Za 

úplnost projektové a výrobní dokumentace odpovídá vedoucí odborný projektant a musí 

respektovat ustanovení stavebního zákona (v platném znění) a požadavky zákazníka uvedené ve 

smlouvě o dílo. Tato dokumentace musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v Příloze č. 1 k 

vyhlášce č. 499/2006 Sb. Předávaná dokumentace musí tvořit ucelenou složku s uvedením 

identifikačních znaků zákazníka. 

10.2.4 Přezkoumání návrhu a vývoje 

V průběhu tvorby projektové dokumentace provádí přezkoumání jednotlivých etap projektu 

odpovědný vedoucí odborný projektant a vedoucí projektu. Zkoumají, zda požadavky zákazníka 

jsou projektovou dokumentací zcela naplněny. V případě pochybností nebo potřeby změn musí 

kontaktovat odpovědného zástupce zákazníka. Záznamy o přezkoumání návrhu a vývoje obsahují 

veškerá potřebná opatření ke splnění zákonných požadavků i požadavků organizace a zákazníka a 

jsou doloženy v projektovém deníku.  

Provádět systematická přezkoumání návrhu a vývoje tak, aby byla vyhodnocena schopnost 

výsledků návrhu a vývoje plnit požadavky a byly identifikovány problémy a byla navržena 

nezbytná opatření. 

10.2.5 Ověření návrhu a vývoje 

Po ukončení tvorby projektové dokumentace je provedeno ověření úplnosti dokumentace 

vedoucím projektu. Jednotliví vedoucí odborní projektanti odpovídají za to, že dokumentace 

splňuje: 

 veškeré požadavky zákazníka definované v rámci smluvního vztahu, 

 legislativní požadavky (zákony, vyhlášky atd.), 

 technické normy a předpisy, 

 požadavky definované interními předpisy, 

 kvalitativní parametry, 

 musí byt vytvořeny a udržovány záznamy o výsledcích ověřování a o všech nezbytných 

opatřeních. 
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10.2.6 Validace návrhu a vývoje 

Validací provedenou po ukončení návrhové a vývojové činnosti dojde k ověření, že bylo 

dosaženo stanovených parametrů a výsledný návrh odpovídá i z hlediska jeho užitných vlastností. 

Validace je prováděna v rámci realizace stavebních a montážních činností a podílí se na ní 

investor, zákazník, vedoucí projektu, vedoucí odborný projektant a smluvní dodavatelé. Záznamy 

o výsledcích tohoto procesu jsou vedeny ve stavebních denících a zápisech z kontrolních dnů. 

Zápisy z kontrolních dnů se zakládají do projektového (stavebního) deníku. 

10.2.7 Řízení změn návrhu a vývoje 

Ke změnám projektové dokumentace dochází jak v průběhu její tvorby, tak i při její realizaci. 

Tyto změny jsou vyvolány změnou požadavků zákazníka, změnou technického řešení, přírodními 

podmínkami, apod. Veškeré změny vznikající v průběhu tvorby projektů, až po etapu ověření, jsou 

ihned provedeny v projektové dokumentaci. Změny vznikající v průběhu realizace jsou 

projektantem shromažďovány a před ukončením realizace stavby zapracovány do dokumentace 

skutečného provedení. Operativně jsou veškeré změny v průběhu realizace doplněny projektantem 

do těch paré dokumentace, které jsou nezbytně nutné ke správnému provedení stavby. Změny jsou 

prováděny výměnou původních výkresů nebo provedením změny na stávajícím výkresu s 

podpisem projektanta a zaznamenáním ve stavebním deníku. 

Záznamy o změnách pořizuje zpracovatel projektové dokumentace, případně vedoucí odborný 

projektant. Záznamy se zakládají do projektového deníku.  

10.3 ŘÍZENÍ RIZIK V NÁVRHU A VÝVOJI METODOU RIPRAN™ 

Metoda RIPRAN™ [58] vznikla původně pro analýzu rizik automatizačních projektů v rámci 

výzkumného záměru na VUT v Brně v roce 2000, kdy se autor snažil analyzovat rizika při vývoji 

automatizačních systémů v rámci výzkumných projektů pracoviště. Autor využil vzniku této 

metody a zařadil ji do výuky předmětu Navrhování řídicích systémů, protože chtěl studentům dát 

příklad systematického postupu při analýze rizik projektů automatizovaných informačních systémů 

a řídicích systémů. Praxe ukázala, že po určitých úpravách je metodu možno aplikovat pro analýzu 

rizik širokého spektra různých projektů a v určitých případech i pro analýzu jiných druhů rizik, než 

jsou projektová rizika. 

10.3.1 Fáze metody 

Celý proces analýzy rizik se skládá z následujících fází: 

 Příprava analýzy rizika 

 Identifikace rizika 

 Kvantifikace rizika 

 Odezva na riziko 

 Celkové zhodnocení rizika 

Tyto činnosti jsou opět koncipovány jako procesy, které na sebe navazují. 

10.3.2 Popis metody 

Příprava analýzy rizik 

Cíl: Připravit vše k provedení analýzy rizik podle metody RIPRAN 

 

Vstupy: 

 Popis metody RIPRAN 

 Formuláře metody RIPRAN 

 Různé pokyny a informace, vážící se k analýze rizik 
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Výstupy: 

 Časový plán provedení analýzy rizik 

 Sestavení týmu pro analýzu rizik 

 Rozhodnutí o použitých stupnicích, kontrolních seznamech apod. 

 

Činnosti podporující jakost: 

 Provedení kontroly připravenosti týmu na provedení analýzy rizik 

 Kontrola aktuálnosti a kompletnosti připravených podkladů 

 

Vlastní činnosti: 

 Sestavení časového plánu postupu 

 Sestavení seznamu a zajištění potřebných podkladů 

 Dohoda o používaných pomůckách (kontrolní seznamy, tabulky apod.). 

 Sebeidentifikace týmu pro analýzu rizik 

Identifikace rizika 

Cíl: Nalezení hrozeb a scénářů 

 

Vstupy: 

 Popis projektu 

 Historická data o minulých projektech (Post Implementation Analysis, Trouble List) 

 Prognózy možných vnějších vlivů 

 Prognózy možných vnitřních vlivů 

 Zkušenosti 

 

Výstup:  

 Seznam dvojic hrozba – scénář s případnými komentáři doplněný případně o seznam 

rizikových faktorů 

 

Činnosti podporující jakost: 

 Test platnosti a kompletnosti vstupních podkladů 

 Test kompletnosti a kompetentnosti týmu 

 Test aktuálnosti prognostických podkladů 

 Test úplnosti výstupního seznamu dvojic 

 

Vlastní činnosti: 

Nejprve je potřeba zkontrolovat, zda předaný popis projektu je platný a kompletní. Podobný 

test je potřeba provést pro další dodané vstupní podklady. 

Tým by měl prověřit, zda na pracovní poradě jsou všichni, kteří byli vybráni pro úspěšné 

provedení identifikace rizika projektu. Všichni přítomní by měli projít školením o projektovém 

riziku, aby byli platnými účastníky porady a stali se kompetentními pro identifikaci rizika. 

Poté tým může zahájit vlastní sestavování výstupního seznamu, který je nejlépe prezentovat 

jako tabulku, kterou např. vypisujeme v počítači programem MS WORD, kde přidáváme postupně 

další řádky: 

 

POŘ. ČÍSLO HROZBA SCÉNÁŘ POZNÁMKY 
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Hrozba je projev konkrétního nebezpečí (např. uhodí blesk). Scénář je děj, který je způsobem 

hrozbou. Hrozba je příčinou scénáře (např. uhodí blesk a způsobí požár). Mezi hrozbou a scénářem 

je vztah příčina – důsledek. 

Řádky do tabulky navrhují jednotliví členové a po diskusi se schválený text hrozby a text 

scénáře vepíše do tabulky. 

Kompletní text řádku můžeme získat buď tak, že hledáme odpověď na otázku: 

„Co se může přihodit v projektu nepříznivého, když ...?“ 

 

Tedy postup, kdy k hrozbě hledáme možné následky: 

 

HROZBA ⇒ SCÉNÁŘ. 

 

Můžeme však také postupovat opačně a získat kompletní text řádku odpovědí na otázku: 

„Co může být příčinou, že to a to nepříznivého v projektu nastane?“ 

 

Tedy postup, kdy ke scénáři hledáme jeho příčinu: 

 

SCÉNÁŘ ⇒ HROZBA 

 

Nesmíme zapomenout prověřit, zda jsme k určité hrozbě přiřadili všechny významné scénáře. 

Jako pomůcky můžeme použít stromy rizik (Risk Trees). Místo dvojice hrozba – scénář můžeme 

zapsat do sloupce „Hrozba“ text, který definuje rizikový faktor, což je určitá porovnatelná resp. 

měřitelná skutečnost, která nebezpečně ohrožuje projekt. V řadě případů soft projektů nelze dost 

přesně určit hrozbu a popsat scénář, ale nebezpečí je vyjádřeno právě rizikovým faktorem (např. 

počet nových programátorů ve vývojovém týmu je 50%, počet modifikovaných modulů je 30%, 

počet požadavků na IS převyšuje hodnotu 154, délka projektu přesahuje 34,5 roku, pod.). V 

takovém případě do sloupce „Scénář“ nepíšeme nic. 

Pokud se domníváme, že je seznam hotov, provedeme jeho kontrolu (ověření) na úplnost. 

Často se kontrola seznamu předá jiné, skupině, která kontrolu provede. 

Prověřený seznam potvrdíme a fixujeme jako platný dokument o výsledku procesu provedení 

identifikace rizika. 

Kvantifikace rizika 

Cíl: Ohodnotit pravděpodobnost scénářů, velikost škod a vyhodnotit míru rizika 

 

Vstupy: 

 Seznam dvojic hrozba-scénář (rizikový faktor) 

 Statistická data z minulých projektů a další různé statistické údaje 

 Zkušenosti 

 

Výstupy: 

 Úplné n-tice (hrozba,scénář,pravděpodobnost,škoda) - mezivýsledek 

 Seznam I. pro doplnění návrhu projektu 

 Seznam II. pro informaci k možným operativním zásahům 

 Seznam III. pro následující proces Snižování rizika 

 Předběžná úroveň akceptovatelného rizika a pokyny pro hodnocení souhrnného rizika 

projektu. 

 

Činnosti podporující jakost: 
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 Test kompletnosti a platnosti vstupního seznamu 

 Test kompetentnosti a kompletnosti týmu 

 Test aktuálnosti statistických dat 

 Test kompletnosti výstupního seznamu dvojic 

 

Vlastní činnosti: 

Nejprve prověříme, zda náš tým je kompetentní a kompletní k provedení kvantifikace rizika. 

Členové týmu by měli mít absolvován potřebný kurz a mít zkušenosti s kvantifikací rizik. Dále ne 

nutno si zajistit aktuální údaje, které můžeme pro kvantifikaci rizika použít. Tým se dohodne, zda 

bude moci stanovit přesně hodnoty pravděpodobnosti a dopadů na projekt nebo zda použije 

nějakých klasifikačních stupnic. Pokud se rozhodne pro stupnice, musí se dohodnout na jejich 

podobě. 

Pak se doplňují jednotlivé dvojice o hodnotu pravděpodobnosti a velikosti dopadu, a 

vypočítáváme hodnotu rizika: 

hodnota rizika = pravděpodobnost x dopad na projekt 

Všechny hodnoty zapisujeme do tabulky s pomocí programu MS WORD, kterou postupně 

rozšiřujeme o další řádky, přičemž pořadová čísla řádků necháváme pro kontrolu shodná s 

minulou tabulkou: 

 

Pořadové 

číslo 
Hrozba Scénář Pravděpodobnost 

Dopad na 

projekt 

Hodnota 

rizika 
Poznámky 

       

 

Hodnoty pravděpodobnosti a výšku škody, tj. nepříznivého dopadu na projekt, navrhují 

jednotliví členové týmu a do tabulky se zapíší hodnoty, na kterých se všichni členové shodnou. 

Můžeme použít buď číselného vyjádření pravděpodobnosti a dopadu, nebo použít verbálních 

hodnot pro kvantifikaci rizika podle zvolených tabulek. Před uzavřením výstupního seznamu 

zkontrolujeme, zda jsme nezapomněli kvantifikovat některou dvojici. Vypracovaný seznam 

ověříme, nejlépe kontrolou, prostřednictvím testovací skupiny. Prověřený seznam potvrdíme a 

fixujeme jako pracovní mezivýsledek kvantifikace rizika. 

Takto získaný seznam podrobíme následující analýze, abychom z něho vytvořili tři dokumenty: 

 Seznam těch případů, kdy vysoká pravděpodobnost scénáře a významná ztráta nás nutí 

doplnit tyto případy přímo do plánu projektu, protože je nemůžeme ponechat náhodě, ale 

musíme je učinit součástí projektu 

 Seznam těch případů, které pro svoji nízkou pravděpodobnost a zanedbatelnou ztrátu je 

možno přenechat na operativní zásahy v průběhu implementace projektu. Tyto případy musí 

mít hodnotu rizika menší než je přípustná hodnota akceptovatelného rizika. 

 Zbývající část, která zůstala pro následné vypracování návrhů na snížení rizika. 

 

V seznamech ponecháváme pořadová čísla původního úplného seznamu. Všechny seznamy 

podrobíme kontrole. Po kontrole seznamy fixujeme a zařadíme je jako platné doklady o naší práci 

Snižování rizika 

Cíl: Na základě informovanosti o nebezpečí připravit opatření, snižující hodnotu jednotlivých 

rizik na akceptovatelnou úroveň. 

 

Vstup: 

 Seznam n-tic (hrozba, scénář, pravděpodobnost, dopad, hodnota rizika), které je potřeba vzít 

v úvahu pro snižování hodnoty rizika (viz seznam III.) 
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 Hodnota akceptovatelného rizika 

 

Výstup: 

 Návrhy na snížení rizika 

 Plán opatření na snížení rizika 

 Nová hodnota rizika po provedených opatřeních 

 

Činnosti podporující jakost: 

 Test platnosti a kompletnosti vstupního seznamu 

 Test kompetentnosti a kompletnosti týmu 

 Prověření návrhů ke snížení rizika projektu 

 

Vlastní postup: 

Zkontrolujeme úplnost a platnost vstupního seznamu. Prověříme složení týmu a kompetenci 

týmu s ohledem na snižování rizika.  

Pro každou položku seznamu se snažíme v týmu nalézt opatření, které by mohlo snížit riziko na 

úroveň akceptovatelného rizika pro jednotlivé případy. Vycházíme z následujících typových 

opatření, které jsou metodicky zpracovány tak, že sledují jednotlivé položky, které jsou tabulce od 

levé strany ( H-S-P-D). Návrhy zapisujeme do tabulky: 

 

Poř. Číslo 
Návrhy na 

opatření 

Nová hodnota 

rizika 

Náklady na 

opatření 

Zodpovědnost 

pro zajištění 

Poznámka – 

(hodnota 

příležitosti) 

      

 

Po vyčerpání všech položek seznamu III. provedeme kontrolu, zda některý řádek nebyl 

vynechán. Po této kontrole prověříme návrhy na opatření z hlediska: 

 realizovatelnosti 

 potřebných nákladů na realizaci 

 potřebných organizačních opatření, která návrh vyžaduje 

 účinnosti. 

 

Po prověření fixujeme tabulku jako výsledek snižování rizika. Tato tabulka pak slouží jako 

„Registr rizik“ pro následné monitorování rizik v průběhu projektu. 

Následující seznam charakterizuje typová opatření ke snížení rizika: 

 

 Alternativní řešení 

Princip opatření: Nalézt řešení, které riziko neobsahuje. 

Např. Místo konfliktního a hádavého Franty, který by mohl rozložit projektový tým svým 

nevhodným chováním vybereme do týmu Jirku, který je výborný týmový pracovník. 

 

 Likvidace zdroje hrozby 

Princip opatření: likvidovat hrozbu dříve, než může začít působit. 

Např. Vysvětlíme všem pracovníkům, co jim reorganizace positivního přinese, abychom 

předešli jejich nesouhlasu s reorganizačním projektem a jeho bojkotu ze strany zaměstnanců. 

 

 Ochrana před hrozbou 
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Princip: Ochráníme se před hrozbou, aby její působení mělo menší negativní následky, např. 

pozveme odborníka na analýzu rizik, abychom se ochránili před vlastními nedostatky v analýze v 

důsledku malé vlastní zkušenosti. 

 

 Modifikace scénáře 

Princip opatření: Snažíme se ovlivnit scénář tak, aby měl příznivější průběh. 

Např. Absolvujeme kurz krizového řízení, abychom lépe zvládli průběh případné krize projektu 

 

 Mobilizace rezerv 

Princip opatření: Vytvoříme si rezervy na pokrytí dopadů případných rizik. 

Např. Časové a finanční rezervy, rezervy v počtech pracovníků apod. 

 

 Snížení pravděpodobnosti výskytu scénáře 

Princip opatření: Snažíme se ovlivnit pravděpodobnost scénáře: 

Např. Objednáme dodávku celkového počtu potřebných kusů u několika dodavatelů, abychom 

protože je menší pravděpodobnost výpadku dodávky všech dodavatelů najednou. 

 

 Snížení velikosti škody 

Princip opatření: Snažíme se snížit dopad scénáře. 

Např. Např. Činnosti, s velkým rizikem nedodržení termínu přesuneme mimo kritickou cestu. 

 

 Přenesení rizika 

Princip opatření: Přenést riziko na jiný subjekt. 

Např. Sjednáme pojištění, a přeneseme tak riziko na pojišťovnu. 

 

 Rozdělení rizika 

Princip opatření: Snížit hodnotu rizika jejím rozdělením Např. Dodavatel a zákazník se 

dohodnou na rozdělení rizika mezi sebe. 

 

Na základě výše uvedených typových opatření, které mají sloužit jako inspirace, se tým snaží 

zformulovat konkrétní opatření ke snížení rizika pro navrhovaný projekt tak, aby snížil jejich 

úroveň na akceptovatelnou hodnotu. 

 

Tým by měl prověřit, zda postoupení rizika není zdůvodnitelné nějakým přínosem, res. možnou 

příležitostí. Pokud ano, měl by se snažit vyčíslit hodnotu takové příležitosti. Taková hodnota může 

posloužit k vyhodnocení rizika jako akceptovatelného případu, když hodnota příležitosti převyšuje 

výrazně, např. dvojnásobně, hodnotu rizika. 

Celkové zhodnocení rizika 

Cíl: Celkově vyhodnotit analyzovaná rizika projektu 

 

Vstup: 

 Seznam s návrhy na opatření s novými hodnotami rizik 

 Požadavky na celkovou úroveň rizika 

 Akceptovatelná hodnota rizika 

 

Výstupy: 

 Celkové zhodnocení úrovně rizika projektu 

 Závěrečná zpráva o průběhu analýzy 
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Činnosti podporující jakost: 

 Test platnosti tabulky s kritérii pro hodnocení celkové úrovně rizika 

 Test kompetentnosti a kompletnosti týmu 

 Test kompletnosti výsledné zprávy a kompletnosti výstupních podkladů analýzy rizika 

 

Vlastní postup: 

Zkontrolujeme, zda jsou všechna dílčí jednotlivá rizika ve stanovené úrovni akceptovatelného 

rizika. Následně vyhodnotíme: 

 Počet dílčích rizik 

 Celkový součet hodnot rizik 

 Časové rozložení hodnot rizik v průběhu trvání projektu (viz dále) 

 Hodnotu zbytkového rizika 

 

Pak posoudíme, jak se jeví předběžná souhrnná úroveň rizika celého projektu s ohledem na 

celkovou plánovanou hodnotu projektu. Tým uvede, zda se mu celková úroveň rizika jeví jako 

podle stanovených kritérií: 

 

nízká - nominální - vysoká - katastrofická 

 

Žádný případ zjištěného rizika by neměl překročit akceptovatelnou hodnotu rizika. Hodnotu 

akceptovatelného rizika, jakož i přípustnou hodnotu celkového rizika bychom měli získat ze 

systému integrovaného managementu rizik firmy (řízení korporátního rizika). V případě, že stále 

zůstává katastrofická úroveň souhrnného rizika i přes navržená opatření, je potřeba zvážit návrh na 

zastavení projektu nebo eskalovat problém na vyšší úroveň řízení. Často se eskaluje na vyšší 

úroveň i schvální vysoké hodnoty rizika. 

Oba případy je potřeba nejprve projednat s garantem projektu (pokud byl stanoven). 

10.3.3 Závěr 

Nezapomeňte na závěr analýza rizik zkompletovat dokumentaci celého postupu analýzy do 

závěrečné zprávy. Opatřete výslednou zprávu datem ukončení analýzy a poznamenejte také datum 

doporučené revize resp. datum platnosti. Uvědomte si, že jste provedli analýzu v určitém období a 

za určité situace a že její platnost není neomezená, protože se okolnosti mohou měnit. 

 

Poznámka -Jiná forma výstupu 

 

Kromě tabulkové formy je možno použít při menším počtu položek rizik následující formu pro 

každý případ: 

 Pořadové číslo: 

 Hrozba: 

 Scénář: 

 Pravděpodobnost: 

 Dopad: 

 Návrhy na opatření: 

 Náklady na opatření: 

 Výsledná snížená hodnota rizika: 

 Hodnota případné příležitosti: 

 Poznámky 
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Obvykle se rozeberou všechny položky pro jeden případ, čímž se míní případ, že se provede 

identifikace rizika, kvantifikace rizika a návrh na opatření kompletně pro dotčený případ a pak pro 

další případ, atd. 

VYBRANÉ ZDROJE 

[54] ČSN ISO 10006: Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti 

projektů, ed. 2, z října roku 2004. Jde o českou verzi mezinárodní normy ISO 10006:2003 

[55] ČSN EN ISO 9001: 2009. Systémy managementu kvality - Požadavky. Praha : ÚNMZ, 

2009. 

[56] http://www.mira-vlach.cz/ 

[57] http://www.snajdr.com/ 

[58] http://www.ripran.cz/ 

http://www.mira-vlach.cz/
http://www.ripran.cz/
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11  MANAGEMENT RIZIKA VE STAVEBNÍ DODAVATELSKÉ FIRMĚ 

Management rizika ve firmě je možný pouze v případě, že se jedná o manažersky zvládnutou 

firmu se stabilizovanými činnostmi a procesy, které má zaveden a uplatňován systém řízení 

v souladu se standardy pro řízení jednotlivých oblastí své činnosti. V ideálním případě se jedná o 

podnik se zavedeným integrovaným systémem řízení (IMS). Vzhledem k tomu, že výše jsou 

popsány nejrůznější metody a nástroje řízení rizik, se v této kapitole zaměřím pouze na oblasti, kde 

lze řídit rizika a které jsou opsány v mezinárodně uznávaných standardech. 

11.1 INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM (IMS)  

Integrovaný systém řízení - jednotlivé systémy řízení tvoří neoddělitelnou součást celkového 

řízení organizace. Systémy jsou si velmi blízké, mají řadu společných oblastí a prvků a navzájem 

se doplňují. Dosažením optimální vzájemné propojenosti systémů se dosahuje výrazných 

synergických efektů. Za integrované systémy řízení jsou považovány ty systémy, které vznikají 

sjednocením společných částí jednotlivých systémů řízení (dílčích subsystémů nebo jednotlivých 

procesů). Základem integrovaných systémů řízení jsou společné procesy, které kriteriální 

standardy nebo technické specifikace vyžadují. 

Integrací systémů řízení získává organizace rámec, v němž může účelně vyvažovat a spojovat 

ekonomické zájmy s požadavky na kvalitu, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci, bezpečnostní informací, poskytováním IT služeb, apod. 

11.2 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (QMS)  

Systém řízení kvality - jeden z nejpoužívanějších systémů řízení ve světě, zaměřený na: 

 stanovení, pochopení a zajištění plnění požadavků (zákazníka, okolí, právních předpisů), 

 posuzování procesů z hlediska jejich přidané hodnoty, dosahované výkonnosti a 

efektivnosti;  

 neustálé zlepšování procesů na základě výsledků jejich posuzování.  

 

Pro zavádění tohoto systému je ve většině případů použita norma ISO 9001 [55], pro specifická 

odvětví (automotive, zdravotnické prostředky, potraviny atd.) je možno využít dalších rozšiřujících 

nadstaveb. Systém QMS dle normy ISO 9001 je použitelný pro všechny typy organizací bez 

ohledu na jejich velikost a obor činnosti. Při budování QMS je využíván procesní přístup, což 

umožňuje neustálé propojení a řízení jednotlivých procesů a jejich vazeb. Při aplikaci procesního 

přístupu je využívána metoda PDCA (plan-do-check-act). 

Systém řízení kvality vychází z norem řady ISO 9000 vydávaných Mezinárodní organizací pro 

normalizaci od roku 1987. 

11.2.1 Přínosy QMS 

 popsání, řízení a zlepšování procesů v organizaci, 

 pořádek, systematičnost, disciplína, 

  marketingová výhoda (certifikovaný systém je v některých případech nutnou podmínkou 

uplatnění na trhu), 

 zpřehlednění a dostupnost informací (náklady, výkonnost), 

 snížení rizika při odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. 

11.2.2 Základní národní normy 

 ČSN EN ISO 9001:2010 ed.2 Systémy managementu kvality – Požadavky 

 ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník 
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11.3 ENVIRONMENT  MANAGEMENT SYSTEM (EMS) 

Systém řízení environmentu - systém s prioritou ochrany životního prostředí nabírá na stále 

větší důležitosti, zaměřuje se na: 

 činnosti ovlivňující životní prostředí; 

 dodržování zákonných a dalších závazných požadavků v oblasti životního prostředí. 

 

Systém řízení environmentu (EMS) znamená systematický přístup k ochraně životního 

prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím organizace začleňují péči o životní 

prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu. Požadavky na systém řízení EMS 

specifikuje norma ČSN ISO 14001. 

Zavedení EMS je dobrovolnou záležitostí, vedení organizací si však začínají uvědomovat, že 

pokud má jejich organizace obstát v konkurenčním prostředí, musí do své podnikatelské strategie a 

plánování zahrnout také otázky ochrany životního prostředí. Snížením zátěže životního prostředí 

se zvyšuje konkurenceschopnost jednotlivých podnikatelských subjektů. 

Z důvodů neustále se zvyšujících nároků zainteresovaných stran (zákazník, organizace) na 

systém ochrany životního prostředí a efektivní realizaci produkce byly zpracovány normy pro 

systém řízení environmentu. Jedná se o normy popisující systém řízení organizací, který umožňuje 

snižovat environmentální dopady spojené s fungováním organizací. 

Základní principy EMS vytváří vhodné podmínky pro jeho úspěšnou integraci do jiných 

systémů řízení. 

11.3.1 Řada norem ISO 14000 je rozdělena podle tematických okruhů: 

     dekáda 14000 - Systémy environmentálního managementu; 

     dekáda 14010 - Směrnice pro provádění environmentálních auditů; 

     dekáda 14020 - Environmentální značky a prohlášení; 

     dekáda 14030 - Hodnocení environmentálních vlivů podniků na životní prostředí; 

     dekáda 14040 - Posuzování životního cyklu; 

     dekáda 14050 - Definice a termíny.    

11.3.2 Základní národní normy 

 ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s 

návodem pro použití 

 ČSN ISO 14004:2005 Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k 

zásadám, systémům a podpůrným metodám   

11.3.3 Povinnosti vyžadované zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě 

Do konce roku 2012 musí každý podnikatel realizující činnosti vyjmenované v zákoně provést 

hodnocení rizik ekologické újmy. Uvedených činností je hodně, povinnost se týká téměř každého 

podnikatele. 

Hodnocení rizik ekologické újmy je povinným podkladem pro stanovení výše finančního 

zajištění preventivních opatření nebo nápravných opatření ekologické újmy (§ 14 zákona č. 

167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů). 

Povinnost zpracovat hodnocení rizik ekologické újmy a zabezpečit finanční zajištění má 

provozovatel, který vykonává provozní činnost uvedenou v příloze 1 zákona č. 167/2008 Sb., o 

ekologické újmě. 

Vlastní způsob hodnocení rizik ekologické újmy a bližší podmínky finančního zajištění definuje 

Nařízení vlády č. 295/2011 Sb. Základní hodnocení rizika ekologické újmy se provádí podle 

přílohy 1 tohoto nařízení. Pokud je v základním hodnocení překročen počet 50 bodů, provádí se 

podrobné hodnocení rizika ekologické újmy podle přílohy 2 nařízení vlády. 
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Odbor environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí vydal 

Metodický pokyn pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy – jeho úplné znění 

najdete na stránkách MŽP. Metodický pokyn k provádění podrobného hodnocení rizika ekologické 

újmy se teprve připravuje. 

Povinnost zabezpečit finanční zajištění podle § 14 zákona je účinná ode dne 1. 1. 2013, přičemž 

zákon nestanoví další přechodné období pro zpracování hodnocení rizik ekologické újmy. Tedy ke 

dni 1. 1. 2013 musí mít všechny povinné subjekty zabezpečené finanční zajištění a zpracovaná svá 

hodnocení rizik ekologické újmy podle NV č. 295/20011 Sb. 

Formu finančního zajištění zákon nestanoví a ponechává výběr na povinném subjektu (např. 

bankovní záruka, pojištění). 

11.4 EMAS – ECO  MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME 

Systém EMAS je jedním ze dvou způsobů, kterým organizace může přistoupit k zavedení tzv. 

systému environmentálního řízení (též systém environmentálního managementu – EMS). 

EMAS je jedním z dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí, tzn., že pozitivně 

motivuje organizace k odpovědnému přístupu a ke zlepšování environmentální výkonnosti nad 

rámec legislativních požadavků. Byl zřízen Evropskou unií, za účelem zjišťování a sledování vlivu 

činností organizací na životní prostředí a zveřejňování informací formou jednotlivých 

environmentálních prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí). 

Lze říci, že EMAS rozšiřuje systém ISO 14001, zejména z pohledu transparentnosti, kdy 

organizace se zavedeným systémem dle EMAS je povinna zveřejňovat environmentální prohlášení 

a otevřeně diskutovat s veřejností a dalšími zainteresovanými stranami. 

 Základním předpisem je nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1221/2009 ze dne 25. 

listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení 

podniků a auditu, tzv. EMAS III. 

11.5 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (OHSAS) 

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) - efektivní nástroj, zaměřený na: 

 prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví pracovníků; 

 metodiku k identifikaci rizik na pracovištích, jejich vyhodnocení a následné stanovení 

opatření vedoucí k jejich minimalizaci; 

 plnění právních a jiných požadavků v oblasti BOZP a pružnou reakci na legislativní změny, 

aniž by bylo zapotřebí v organizaci provádět velké proměny; 

 stanovení opatření, která umožňují organizaci zlepšit výkonnost; 

 zlepšení pracovních podmínek na pracovištích. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se stává v posledních letech prioritou v řízení organizací. 

Je to především proto, že mnohé organizace pochopily, že prevencí v oblasti BOZP omezují 

výskyt nemocí z povolání a pracovních úrazů, minimalizují náklady spojené s odstraněním a 

nápravami incidentů na pracovištích, snižují pravděpodobnost postihu za porušení právních a 

jiných požadavků týkajících se BOZP. 

Požadavky na systém řízení BOZP specifikuje norma ČSN OHSAS 18001. Hlavním cílem této 

normy je podpořit a propagovat správnou praxi v oblasti BOZP. Zavedení této normy umožní 

organizaci systematickou přípravu v oblasti BOZP, stanovení politiky a cílů, které budou brát v 

úvahu nejen požadavky právních a jiných předpisů, ale i rizika v oblasti BOZP. 

Koncepce normy umožňuje integraci systému řízení BOZP se systémem řízení kvality (ISO 

9001) a ochrany životního prostředí (ISO 14001). Norma je sestavena tak, aby mohla být 

implementována v organizacích všech typů a velikostí a v různých geografických, kulturních a 

sociálních podmínkách. 
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11.5.1 Základní národní normy 

 ČSN OHSAS 18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – 

Požadavky 

 ČSN OHSAS 18002 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - 

Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007 

 Související národní normy 

 ČNI pokyn ISO/IEC 73 Management rizika – Slovník – Směrnice pro používání v normách 

11.5.2 Významné mezinárodní normy 

 ILO - OSH 2001 Mezinárodní organizace práce:2001 – Metodické návody pro systémy 

řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 BS 8800:1996 Guide to occupational health and safety management systems 

11.6 INFORMATION  SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) 

Systém řízení bezpečnosti informací. Informace a jejich efektivní a bezpečné zpracování je 

synonymem současnosti. Zejména institut bezpečnosti ve spojitosti se zpracováním informací v 

celém jejich životním cyklu je trvale na vzestupu a dnes již neexistuje organizace nebo jiný 

subjekt, které by se tímto problémem nemusely vážně zabývat. Řešení je rozmanité a výsledky 

tomu také mnohdy odpovídají. 

Principem ISMS je ochrana identifikovaných informačních aktiv přiměřená jim příslušným 

bezpečnostním rizikům a hrozbám a celý systém je navržen tak, aby zajistil (na základě analýzy 

rizik) odpovídající a přiměřená opatření chránící informační aktiva a poskytl odpovídající 

bezpečnostní jistotu zainteresovaným stranám. 

ISMS není problém z větší části také integrovat do jiných systémů řízení. Při implementaci a 

udržování ISMS je využívána metoda PDCA (plan-do-check-act). 

Normy řady ISO 27000 vycházejí z dřívějších britských standardů BS7799 vydaných v roce 

1998, později koncem roku 2000 přijatých jako standard ISO/IEC 17799. 

11.6.1 Základní národní normy 

 ČSN ISO/IEC 27001:2006 - Systém managementu bezpečnosti informací - Specifikace s 

návodem pro použití; 

 ČSN ISO/IEC 17799:2006 - Informační technologie - Soubor postupů pro management 

bezpečnosti informací; 

11.6.2 Významné mezinárodní normy 

 ISO/IEC 27002:2005 (dříve ISO/IEC 17799:2005) Information technology - Security 

techniques - Code of practice for information security management (Soubor postupů pro 

řízení bezpečnosti informací) - v červenci 2007 došlo k přejmenování ISO/IEC 17799:2005 

na ISO/IEC 27002:2005, obsahově se normy neliší; 

 ISO/IEC 27003:2010 Information technology - Security techniques - Information security 

management system implementation guidance (Směrnice pro zavádění systému řízení 

bezpečnosti informací); 

 ISO/IEC 27004:2009 Information technology - Security techniques - Information security 

management - Measurement (Měření řízení bezpečnosti informací); 

 ISO/IEC 27005:2008 Information technology - Security techniques - Information security 

risk management (Řízení rizik bezpečnosti informací); český překlad je k dispozici na 

stránkách ÚNMZ); 

 ISO/IEC 27006:2007 Information technology - Security techniques - Requirements for 

bodies providing audit and certification of information security management systems 
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(Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a 

certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací); český překlad je k dispozici na stránkách 

ÚNMZ); 

 ISO/IEC 27007 Information technology - Security techniques - Guidelines for information 

security management systems auditing (Směrnice auditora ISMS); 

 ISO/IEC 27011:2008 Information technology - Security techniques - Information security 

management guidelines for telecommunications organizations based on ISO/IEC 27002 

(doporučení a požadavky na řízení bezpečnosti informací v prostředí telekomunikačních 

operátorů); 

 ISO/IEC 27033-1:2009 Information technology - Security techniques - Network security - 

Part 1: Overview and concepts (Zabezpečení sítě); 

 ISO/IEC 27799:2008 Health informatics - Information security management in health using 

ISO/IEC 27002 (doporučení a požadavky na řízení bezpečnosti informací ve 

zdravotnických zařízeních); 

 ISO/IEC WD 27008: Information technology - Security techniques - Guidance for auditors 

on ISMS controls (Průvodce auditora ISMS). 

11.7 INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT (ITSM) 

Řízení IT služeb - celosvětově uznávaný standard zaměřený na: 

     řízení služeb a zajištění plnění požadavků zákazníka; 

     soustavné zlepšování kvality poskytovaných služeb; 

     zvyšování efektivity a snižování nákladů spojených s dodávkou IT služeb. 

 

ITSM je první systém, který je plně orientován na jednotlivé procesy poskytující zákazníkům 

efektivní a kvalitní dodávku IT služeb a jejich následnou podporu v souladu s jejich definovanými 

požadavky, zakotvenými v příslušných dohodách o úrovni služeb (SLA). Při implementaci 

jednotlivých procesů je využívána metoda PDCA (plan-do-check-act). 

ITSM byl sestaven a je nadále udržován na základech knihovny nejlepších praktik v oblasti 

řízení IT - Information Technology Infrastructure Library (ITIL). 

11.7.1 Procesy ITSM 

 Řízení úrovně služeb (Service Level Management); 

 Řízení kontinuity a dostupnosti služeb (Service continuity and availability management); 

 Výkazy o službách (Service reporting); 

 Řízení kapacit (Capacity management); 

 Řízení bezpečnosti informací (Information security management); 

 Rozpočtování a účtování pro IT služby (Budgeting and accounting for IT services); 

 Řízení vztahů s byznysem (Business relationship management); 

 Řízení vztahů s dodavateli (Supplier management); 

 Řízení incidentů (Incident management); 

 Řízení problémů (Problem management); 

 Řízení konfigurací (Configuration management); 

 Řízení změn (Change management); 

 Řízení uvolnění (Release management). 

 

Základní principy ITSM vytváří vhodné podmínky pro jeho úspěšnou integraci do jiných 

systémů řízení. 

Následná certifikace implementovaného ITSM (akreditovaným certifikačním orgánem) 

poskytuje dostatečně věrohodný důkaz o nezpochybnitelné úrovni poskytovaných IT služeb a 
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výrazně posiluje kvalifikovanost a konkurenceschopnost podnikatelského subjektu v současném 

tržním prostředí. 

11.7.2 ITIL 

Knihovna nejlepších praktik v oblasti řízení IT (Information Technology Infrastructure Library) 

byla vydána v osmdesátých letech britskou společností Central Computer and 

Telecommunications Agency (CCTA), později přejmenované na Office of Governance Commerce 

(OGC), za podpory britské vlády. Jejím cílem bylo sjednocení nejlepších praktik a zajištění 

poskytování služeb mezi britskými datovými centry v porovnatelných kvalitách a úrovních. 

ITIL prošel poměrně značnými změnami a dnes se stal v podstatě světovým standardem v řízení 

služeb. 

V roce 2007 byla vydána zatím poslední verze knihovny ITIL - ITIL v3, která je sestavena z 5 

knih: 

 ITIL Service Strategy (Strategie služeb); 

 ITIL Service Design (Návrh služeb); 

 ITIL Service Transition (Přechod služeb); 

 ITIL Service Operation (Provozování služeb); 

 ITIL Continual Service Improvement (Neustálé zlepšování služeb). 

 

11.7.3 Základní národní normy 

 ČSN ISO/IEC 20000-1:2006 - Informační technologie - Management služeb - Část 1: 

Specifikace; 

 ČSN ISO/IEC 20000-2:2006 - Informační technologie - Management služeb - Část 2: 

Soubor postupů. 

11.7.4 Významné mezinárodní normy 

 ISO/IEC 20000-1:2005 - Information technology - Service management - Part 1: 

Specification; 

 ISO/IEC 20000-2:2005 - Information technology - Service management - Part 2: Code of 

practice; 

 ISO/IEC TR 20000-3:2009 - Information technology - Service management - Part 3: 

Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-1; 

 ISO/IEC DIS TR 20000-4 Information technology - Service management - Part 4: Process 

reference model (v přípravě); 

 ISO/IEC TR 20000-5:2010 - Information technology - Service management - Part 5: 

Exemplar implementation plan for ISO/IEC 20000-1. 

11.8 OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ (OUI) 

Ochrana utajovaných informací (OUI) je poměrně specifickou oblastí ochrany informací a v 

současnosti je vymezena a upravena zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a 

o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Přestože je tato problematika ochrany utajovaných informací dostatečně popsána v předmětném 

zákonu a v dalších prováděcích právních předpisech, je natolik složitá, že její zvládnutí vyžaduje 

určité specifické znalosti a praktické zkušenosti. Komplikace mnohým činí nejenom rozdílnost 

bezpečnostních opatření v důsledku klasifikace utajovaných informací na stupně utajení 

Vyhrazené, Důvěrné, Tajné a Přísně tajné, ale i rozdílná struktura stanovené bezpečnostní 

dokumentace pro fyzické osoby, podnikatele a orgány státu. 
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Perfektní zdokumentování a realizace přijatých opatření v oblastech administrativní, personální, 

průmyslové, fyzické, informační a komunikační, ale i kryptografické bezpečnosti je přitom 

nezbytným předpokladem úspěšného bezpečnostního řízení prováděného Národním 

bezpečnostním úřadem. 

Základní právní rámec: 

 zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve 

znění pozdějších předpisů; 

 nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění 

nařízení vlády č. 240/2008 Sb.; 

 vyhláška č. 523/2005 Sb. o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších 

elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích 

komor; 

 vyhláška č. 524/2005 Sb. o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací; 

 vyhláška č. 525/2005 Sb. o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany 

utajovaných informací; 

 vyhláška č. 526/2005 Sb. o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti 

a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro 

vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o 

průmyslové bezpečnosti), ve znění vyhlášky č. 11/2008 Sb.; 

 vyhláška č. 527/2005 Sb. o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní 

způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické 

osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání 

těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti); 

 vyhláška č. 528/2005 Sb. o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve 

znění vyhlášky č. 19/2008 Sb.; 

 vyhláška č. 529/2005 Sb. o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných 

informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb. 

11.9 SA 8000 (SA, CSR) 

V celé EU se v posledních letech klade stále větší důraz na společenskou odpovědnost 

organizací. Tento termín je většinou známý pod anglickými názvy Corporate Social Responsibility 

(CSR) a Social Accountability (SA).  

  Jednoduše řečeno to znamená dobrovolnou snahu organizace chovat se lépe k lidem i 

okolnímu prostředí. Koncept společenské odpovědnosti je nástroj, který zajistí organizaci nejen 

„dobré jméno“ a možnost spojovat její značku s pozitivními představami, ale také ji umožní 

ovlivňovat vztahy s okolím, se zaměstnanci a akcionáři a konec konců i se státní, obecní či místní 

správou. V podstatě to znamená, že organizace se neorientuje jen na maximalizaci zisku 

(ekonomické ukazatele), ale i na sociální a jiné aspekty svého podnikání.  Výsledkem takového 

snažení je, že řada mezinárodně působících organizací vytváří vlastní etické kodexy (Code of 

Conduct, Code of Ethic). Tyto kodexy nejčastěji vyžadují, aby organizace využívaly jen čestný 

marketing (vzdaly se "klamavé reklamy"), řídily své dodavatele z pohledu uplatňování legislativy 

v oblasti zaměstnanecké politiky a odmítaly korupci. To vše se stává významným prvkem ve 

firemních strategiích i z pohledu dosahování úspěchů na přesycených mezinárodních trzích.  

11.9.1  Certifikace podle SA 8000  

Mnoho organizací dnes funguje na bázi několika systémů managementu (systémů řízení), které 

jsou vybudovány v souladu s mezinárodními standardy. Nejznámější jsou normy ISO 9001 

(systém managementu kvality) a ISO 14001 (systém environmentálního managementu). Podle 

těchto standardů je dnes řada organizací již certifikována. Málokdo však ví, že i systém 
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společenské odpovědnosti organizace může být nezávisle ověřen certifikační společností a shledán 

v souladu s mezinárodně uznávaným standardem. Touto normou je SA 8000.  

Standard SA 8000 je založen mj. na konvenci Mezinárodní organizace práce (ILO), světové 

všeobecné deklaraci lidských práv a konvenci UN o právech dětí. Požadavky stanovené tímto 

standardem jsou univerzální geograficky, v rámci všech průmyslových odvětví a pro organizace 

všech velikostí. SA 8000 představuje transparentní normu pro provedení certifikace v několika 

hlavních oblastech. Jedná se zejména o dětskou práci, nucenou práci, ochranu zdraví a bezpečnost 

při práci (BOZP), právo na sdružovaní,  diskriminaci, pracovní dobu, pracovní kázeň, odměňování 

a systémové požadavky na management.  

Tvůrcem normy SA 8000 je nezisková nevládní organizace   Social   Accountability 

International (SAI), která má s uvedenou problematikou rozsáhlé zkušenosti. SAI se snaží 

zachovat si vysokou mezinárodní prestiž a proto certifikaci podle SA 8000 mohou nabízet pouze 

certifikační společnosti, které jsou u této organizace akreditovány. V současné době je od SAI 

schváleno jako způsobilé poskytovat certifikace systému společenské odpovědnosti 9 

certifikačních společností. Jednoznačnou jedničkou je BVQI, které má celosvětově tržní podíl 

okolo 50 %. Důvodem je to, že právě certifikační společnost BVQI se podílela na tvorbě tohoto 

standardu a získala jako jedna z prvních akreditaci od SAI.     

11.9.2 Přínosy certifikace 

Organizace certifikovaná podle SA 8000 se dobrovolně hlásí k tomu, že uplatňuje nad rámec 

legislativy všechny principy dobré správy firmy, odmítá korupci a trvale se snaží budovat dobré 

vztahy se zákazníky, spotřebiteli, zaměstnanci a dodavateli.  Certifikace podle SA 8000 značí, že 

organizace věnuje patřičnou péči zdraví a bezpečnosti svých pracovníků, zajišťuje vhodné 

podmínky pro další rozvoj svých zaměstnanců a pro vyváženost jejich pracovního a osobního 

života, ctí principy etického podnikání, podporuje rovnost příležitostí bez ohledu na věk, pohlaví, 

náboženské vyznání atp. Certifikovaná organizace deklaruje svůj závazek boje proti porušování 

lidských práv nebo dětské či nucené práci. Certifikace podle SA 8000 jasně ukazuje, že při náboru 

nových zaměstnanců jsou uplatňovány standardní postupy atp. 

Certifikace podle SA 8000 může pro organizaci představovat velkou konkurenční výhodu, a to 

nejen u zakázek financovaných z veřejných zdrojů. Mezi další přínosy certifikace podle SA 8000 

lze zařadit zejména: zvýšení důvěryhodnosti, zlepšení image, zvýšení loajality a produktivity 

zaměstnanců, snížení rizika bojkotů a stávek, odlišení se od konkurence, zlepšení komunikačních 

kanálů a lepší informovanost zaměstnanců o podnikových záležitostech a v neposlední řadě také 

zlepšení vztahů s případnými investory. 

Certifikace podle SA 8000 v žádném případě neznamená „charitu“, nýbrž záležitost, která se 

organizaci vyplatí. Mnohdy je ve výsledném efektu levnější přeškolit stávající pracovníky než 

najímat nové. Necitlivě provedené propouštění zaměstnanců může natolik otřást zbylými lidmi v 

organizaci, že ztratí svoji chuť do práce a kreativitu. Pokud se spotřebitelé dozvědí, že organizace 

využívá dětské práce, nečestný marketing, nestandardních způsobů získávání zakázek, mohou 

bojkotovat její výrobky nebo služby.  
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