
Management rizika – Systémový 

přístup 

Návod k aplikaci normativních 

dokumentů 



Cíle (objective) 

• Získání „objektivních důkazů (objective 

evidence) o zainteresovaných stranách 

(stakeholders)“ potřebné pro stanovení 

(establishment) skupin (group) 

• Předložení (introduce) posouzení (assessment) 

potřebného šetření (survey) 

• Zkoumání (examine) referenčních modelů 

(reference models) , které budou použity  

v dotaznících 

• Ověření (verifi) dotazníků 

• Zlepšení (improve) modelů 

 



Obecné předpoklady: regulatorní systémy 
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Scénář možného vývoje 1: riziko v byznysu 1 
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Scénář možného vývoje 2: řetězová reakce 
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Proces managementu rizik 

      událost 

 

nejistota/možnost 

výskytu 

 

  zranitelnost 



Podstata procesního přístupu k  

managementu rizik – (ISO 31000:2009)  



Posuzování rizik a proces managementu rizik 

Proces úspěšného 

zvládnutí rizika  

předpokládá  

složka informací 

posuzování  

hodnocení 

Volba strategie  

managemetnu 

rizik 



FAKTORY RIZIKOVOSTI 

(pro posouzení rovnováhy procesu) 
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NEJISTOTA 
výskytu poškození/škody závisí na: 

a) četnosti a doba expozice  

osob riziku 

b) nejistota výskytu 

nebezpečné události 

c) možnost vyvarování se  

nebo omezení poškození 

a 



Obsah 

• Management rizik (RM) v oblastech: 

– Technická regulace 

– Technická normalizace 

– Posouzení shody 

– Dozor nad trhem 

– Obchodní společnosti (spolupráce s oprávněnými orgány) 

• Základní terminologie (uvedena v zápatí úvodní 

prezentace)  

• Referenční modely 

• Ukázkové otázky 

 



RM – Technické předpisy: základní 

principy statistické regulace (SPC) 

• Pokud jsou racionální důvody vedoucí  

k požadavkům na vytvoření předpisů  pro 

SPC managementu rizika, měly by být tyto 

požadavky na zmírnění rizika (mitigated 

risk) přiměřené  s ohledem na  objektivní 

důkazy plynoucí z analýzy rizika.  

• Požadavky v předpisech by neměly být:  

– ani nadměrné,  

– ani nedostatečné. 



RM Technický předpis: 

referenční model 

Identifikace 

rizik 

Podnik Regulátory MSA 

Id 

Metodika pro 

posuzování 
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přijatelnosti 
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rozvoje 

Regulátory Podnik 

Priority 



RM Technický předpis: 

referenční model 
Postupy 

Vývoj 

technického 

předpisu 
Regulátory 

Jiné způsoby 

snižování 

rizika  
Přijetí rizika 
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Posuzování 
shody  Podnik MS  Orgány 

Regulátory 
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činnost 
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Posuzování 

shody 

Akreditační orgány 

ČOI 



Vzorové otázky 

6. Má Vaše organizace schválené metodiky pro řízení rizik? Máte zavedené postupy pro zmapování rizik a víte, která by měla být 

zmírněna podle nového nařízení? 

a) ano, používáme je 

b) ano, ale nepoužíváme 

c) ne, ale provádíme identifikaci rizik 

d) neexistuje metodika a nemáme dělat, identifikace rizik 

7. Jak říkáte dokumentu, ve kterém máte uvedena rizika? 

a) mapa rizik 

b) rizikový profil 

c) zápis  na rizikové žluté samolepky 

d) riziko zásob 

e) nemáme žádný dokument tohoto typu 

f) Jiné, upřesněte prosím............ 

8.  Které softwarové nástroje používáte pro identifikaci rizik? 

a) my nepoužíváme žádný nástroj 

b) ....................................... 

9.Uveďte prosím svůj názor na to, jaké komplexní identifikace rizik jsou obvyklé 

a) více než 10% rizik, jsou včas identifikovány 

b)  více než 50 %rizik, jsou včas identifikovány 

c) 100% rizik, jsou včas identifikovány 

10. Jak pravidelně provádíte identifikaci rizik? 

a) Denně 

b) Měsíčně 

c) Čtvrtletně 



RM technické normalizace : základní 

předpoklady 

• Rizika by měla být považována za důležitý zdroj 

procesu tvorby a plánování rozvoje normativních 

dokumentů.  

• Komentáře k normativním dokumentům  by měly 

obsahovat identifikaci rizik. Komentáře k 

normativním dokumentům by měly obsahovat 

jasnou metodiku, směřující k analýze rizika.  

• Záznamy a dokumenty o řízení rizik by měly 

prokázat, že analýza rizika byla nedílnou 

součástí tvorby normativního dokumenetu.  



RM Standardizace: referenční 

model 
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RM Standardizace: referenční 

model 
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Vzorové otázky 

14. Máte schválené metodiky pro řízení rizik, které se objeví během procesu  návrhu/vývoje  produktu (operační riziko), 

například střetu zájmů, chráněné informace, atd.? 

15. Kdo ve vaší organizaci, je odpovědný za metodiku kvantifikace rizika? 

a) řídicí pracovník 

b) nemáme zvláštní osobu pro řízení 

c) jiné 

16. Máte schválené metodiky/postupy pro stanovení priorit rizik? 

ano 

který schvaluje seznam rizik se pohyboval od kritického 

ne 

17. Jsou rizika, která by mohla zmírnit požadavky  legislativy a normativních dokumentů, považováné  za běžný proces 

plánování  udržitelného rozvoje? 

a) ano 

b) ne 

18. Při plánování procesu návrhu/vývoje, posuďte  rizika, která mohou při zavádění  normativních dokumentů  způsobit (dopad 

na obchod, struktury trhu, atd.)? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Ve kterém od? 

d) máte metodiku, která 

  



RM Posuzování shody: základní 

pojmy 
• Postupy posuzování shody jsou vybírány na základě rizik spojených 

s výrobky a službami. 

 

• Posouzení rizik se provádí v průběhu certifikace  

     postupy: riziko spojené s možným selháním výrobku se bere v 

úvahu při přípravě vzoru plánu pro optimalizaci nákladů posuzování 

shody v certifikaci systému řízení, neshody s normami vydané na 

základě prokázaného rizika, které dokládá, proč tento nesoulad je 

důležitý pro podnikání.  

• Posouzení rizik souvisejících s produkty se podává spolu s 

technickou dokumentací, aby subjekty posuzovaly shodu.  



RM Posuzování shody: referenční 

model 

Riziko spojené s 

možným 

selháváním 

výrobků 

Plán odběrů 
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RM Posuzování shody: referenční 

model 

rizika 

Identifikace 

zvláštních rizik 

identifikace rizik 

CE označení 

Posuzování 

shody 

Posuzování 

shody 



RM posuzování shody: vzorové otázky 

13. V certifikaci systému managementu jsou někdy nějaké spory s klienty o parametrech rizika odpovídající neshody s technickou 

normou systému managementu? 

c)ano 

d)ne 

14. Jsou tam schválené metodiky pro identifikaci těchto rizik? 

a) ano 

kde je to popsáno 

b) ne 

15. Jaké jsou nejčastější problémy při posuzování rizika označující zvláštní riziko v označení CE certifikace? 

Kde je popsána metodika pro nakládání s tímto rizikem? 

16. Při kontrole správnosti technické dokumentace, byl tam nějaké spor o metodiku pro hodnocení rizik s klienty? 

17. Co je referenční model pro kontrolu správnosti hodnocení rizik? 

29. Uveďte hlavní překážky  při použití nástrojů pro řízení rizik v rámci postupů pro posuzování shody? 

 a)  zmapování rizik 

b)   rizikové priority 

c) stanovení strategie řízení rizik 

d)  jiné 



RM Dozor nad trhem: základní 

pojmy 

• Intenzita dozoru nad trhem pro různé 
produkty, závisí na úrovni rizika, která tyto 
výrobky představují. Hodnocení rizik je 
důležitým vstupem pro plánování procesů 
dozoru nad trhem. 

• Orgány dozoru nad trhem spolupracují  
s hospodářskými subjekty stanovují 
vhodná opatření pro zmírnění rizika: 
výrobci (dovozci, distributoři) informovat 
orgány dozoru nad trhem týkající se rizika 
a naopak.  



RM dozoru nad trhem: referenční 

model 
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Orgány 

dozoru nad 

trhem 

Orgány 

dozoru nad 

trhem 

Seznam ,výrobku 

obsahující riziko 

Rizikové výrobky 

rizika H&S,   
Veřejné zájmy 

Spolupráce 

Vhodná 

opatření 

Hospodářské 

subjekty 

MSA 

Hospodářské 

subjekty 

Identifikace rizik 

Informování o 

riziku 

Určení,že 

výrobek 

představuje 

riziko 

Informování 

dovozcem nebo 

výrobcem MSA 

Analýza rizik 

Distributor 

Distributor 

MSA, 
dovozce 

Mnf 



RM Dozor nad trhem: referenční 

model 
Žádost o 
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rizicích 
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Distributors 

Orgány 

Identifikace 
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informací 
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Informace o 
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opatření 
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Rapex 



RM posuzování shody: vzorové otázky 

13. V certifikaci systému řízení, měli  jste někdy nějaké spory s klienty o parametrech rizika odpovídající neshodám se  systémem 

managementu kvality 

c)ano 

d)ne 

14. Máte schválené metodiky pro identifikaci těchto rizik? 

ano 

Kde je to popsáno ? 

ne 

15. Jaké jsou společné problémy v rizikových systémech, když označující zvláštní riziko a mají  označení CE certifikace? 

Kde je popsána metodika pro řešení těchto rizik? 

16.Při kontrole správnosti technické dokumentace, byly  tam nějaké spory o metodiky  pro hodnocení rizik s klienty? 

17.Co je referenční  model pro kontrolu správnosti hodnocení rizik? 

29. Uveďte hlavní překážky  při použití nástrojů pro řízení rizik v rámci postupů shody hodnocení ? 

a)  pro zmapování rizik 

b)  v rizikových priorit 

c)  při stanovení strategie řízení rizik 

d) 



RM Podnikání vs. ostatní - základní 

pojmy 
• Obchodní společnosti se aktivně podílejí na 

managamentu rizik regulačních orgánů.  

• Procesy řízení rizik poslouží jako základ pro efektivní 
spolupráci mezi regulátory a obchodními společnostmi 
zaměřenými na provádění příslušných opatření ke 
zmírnění rizik a vyvážené úrovni bezpečnosti.  

• Použití nástrojů managamentu rizik v rámci obchodních 
společností je zásadní pro úspěšnou realizaci rizika -
založená regulace.  

• Rizika by měla být posuzována v souladu a systémovým 
způsobem obchodních společností, při vytváření 

strategického a operativního rozhodnutí.  



RM Podnikání  ve výrobním systému: 

referenční model 

RM  normalizovaný 

Rizika na základě 

předpisů 

Rizika 

managementu 

nahrávání 

RM dodržování 

RM normalizovaný 

Organizace 
Managament 

rizika 

Rizika 
managementu 

nahrávání 

Organizace 

Cíl-nastavení 

předpisy 

Normativní 
dokumentey 

Determenistické  

předpisy 

Dodržování Organizace 



RM Podnikání  vs. ostatní: 

referenční model 

Riziko podnikání 

nelze spravovat na 

vlastní 

Rizika 

managementu 

Rizika registrované 

Rwgulace 

Oznámení 

regulátoru 

Podnik 

Podnik 

Regulator 

Metodika pro řízení 

rizik,normy 

Rizika,která nejsou 

předměte 

regulatorů 

Dobrovolné normy 

Rizika Management  
záznamy 

Identifikace 

Procesy řízení 

managementu 
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Podnik 
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Úroveň rizika 

Čas normativní 

Stanovení 

období ,aby TD 

a Pos 

Výrobce 

Hodnocení 

rizika 

Prohlášení o 

shodě 

Hodnocení rizik 

Výrobce 

Výrobce 

Management rizik 

Analýza rizik 

Správnost 

posuzování 

rizik 

Rozvoj 

technické 

dokumentace 

Management 

rizik 
Výrobce 

Výrobce 

Posuzování 
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RM Obchodování a jiné aktivity 

referenční model 

Identifikace 

rizika,produkt,který 

zterý představuje 

riziko 

Informace o riziku 

Informování 

MSA (výrobce, 

dovozce)  

Analýza rizik 

Stanovení rizika 

výrobku 

Trh,úřady 

Distributor 

dovozce 

výrobce 

dovozce 

Distributor 

Rizika produktů 

Zkoušení 

vzorků, 

výrobce 

dovozce 

Rapex 



RM v podnikání vůči ostatním: vzorové dotazy 

6. Jak vnímáte regulační rovnováhu v rámci průmyslu?  

a)průmysl je nadměrně regulovatelný 

uveďte příklady: 

b) 

uveďte příklady 

c)Regulační zásah je vyrovnaný 

uveďte příklady 

7. Pokud jste se ukáže mapu-rizika regulátorů ? 

a) Pro která rizika nejsou předpisy? přibližně.................. 

b) Kolik předpisů je nutné vytvořit? 

8. Mohl byste uvést příklady regulačních zásahů za účelem zmírnění rizika, nezpůsobí způsobí ještě větší rizika? 

a)ano 

b)ne, to je něco , co se nikdy nestalo 

9. Vnímání vašeho rizika je ? 

a) rizika jsou vyšší než vnímání regulátorem 

b) rizika jsou nižší než vnímání regulátorem 

c)máme podobný  příklad pro vnímání rizika 

10. Jak často jste v situaci, kdy vaše zkušenosti a regulátory vnímání rizika jsou podstatně odlišné? 

a)téměř vždy 

b)zřídka 

c)občas 

d)nikdy 

Mohl bys uvést příklad?-------- 

  



Další kroky 

• Průběžné provádění studii a průzkumu na 

základě vhodných formulářů objektivizující 

problematiku rizik. 

• Adresné časové studie problematiky 

analýzy rizik.  

• Možnost provedení Webex. 

 



Důležité vědět 

• Co obsahují Nařízení vlády v rámci 

zákona 22/1997 Sb. 

• Co obsahuje Rapex. 

• Jaké jsou aktivity ČOI.  

• Jaké jsou aktivity ČIA. 

• Jaké jsou aktivity ÚNMZ. 



Volný pohyb zboží v rámci EU 

Označením CE musí být označen každý výrobek 

uváděný na trh zemí EU pokud to příslušná direktiva 

požaduje. Tento požadavek je vyjádřen až na výjimky ve 

všech direktivách tzv. nového přístupu (direktivy vydávané od 

devadesátých let minulého století). Tato povinnost se 

vztahuje po vstupu do EU i na české subjekty.  

 

Smysl označení CE: 

 

Produkt splňuje veškeré náležitosti základních požadavků 

všech EU Direktiv (nařízení vlády, harmonizované technické 

normy), které se na daný výrobek vztahují. Klamavé uvedení 

tohoto značení na výrobek je v EU i ČR postihováno 

vysokými pokutami a v případě nebezpečných výrobků i 

dalšími sankcemi (např. stažení výrobků z trhu).  


