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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik strojního zařízení SCIOX Box. Teoretická 

část poskytuje seznámení se základními pojmy a postupy z oblasti managementu rizik, jejichž 

implementací do praxe se pak dále zabývá analytická část. V analytické části jsou rizika vybraného 

strojního zařízení analyzována a vyhodnocována v souladu s normou ČSN EN ISO 12100: 2011 

společně s dalšími předmětnými normami. V závěrečné části jsou uvedeny návrhy a doporučení na 

zefektivnění procesu řízení rizik ve vybrané společnosti, kterou je výrobce strojního zařízení – 

společnost ELEDUS s.r.o. 

Abstract 

This thesis deals with the issue of risk management of SCIOX Box machinery. The theoretical part 

provides an introduction to the basic concepts and procedures in the area of risk management, 

whose implementation into practice then deals with the analytical part. In the analytical part, the 

risks of selected machinery are analyzed and evaluated in accordance with the ČSN EN ISO 12100: 

2011 norm together with other relevant norms. In the final part there are suggestions and 

recommendations for making the risk management process more effective in the selected 

company, which is the manufacturer of machinery - ELEDUS s.r.o. 

Klíčová slova  

Riziko, analýza rizik, vyhodnocení rizik, bezpečnost, strojní zařízení. 

Keywords 

Risk, risk analysis, risk assessment, safety, machinery. 
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ÚVOD 

Tématem této diplomové práce je řízení rizik strojního zařízení SCIOX Box. Vybranou organizací je 

společnost ELEDUS s.r.o, která se zabývá vývojem a výrobou vlastních rentgenových a CT 

inspekčních přístrojů pro průmyslovou nedestruktivní defektoskopii, kontrolu a inspekci. 

Společnost ELEDUS s.r.o. se jako výrobní společnost s řízením rizik potýká pravidelně, jelikož 

s rostoucími požadavky na kvalitu strojních zařízení rostou i nároky na jejich bezpečnost. Každý 

výrobce nese odpovědnost za průkazné provedení analýzy rizik a použití harmonizované normy 

ISO 12100: 2011 společně s dalšími předmětnými normami. Případné nejednání v souladu 

s požadavky technických právních předpisů a norem tak může mít závažné finanční a právní 

následky. Z těchto důvodů je nezbytně nutné mít dobře nastavený proces řízení rizik, jehož 

provedení je cílem této práce. Dalším cílem je vypracování vhodných doporučení a postupů, které 

budou pro fungování celého procesu prospěšné.  

Celkovým výstupem práce pak bude implementace získaných poznatků do praxe prostřednictvím 

zpracování analýzy, vyhodnocení rizik strojního zařízení a tvorby návrhu na zefektivnění celého 

procesu řízení rizik v dané společnosti. Navržený systém řízení rizik pro společnost ELEDUS s.r.o. 

slouží ke snadnější identifikaci rizik a jejich eliminaci již od samotného začátku realizace procesu.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Diplomová práce na téma Řízení rizik vybraného strojního zařízení je založena na pečlivém 

prostudování české i zahraniční odborné literatury, předpisů a norem uvedených na konci této 

práce. 

Hlavním cílem práce je zpracování analýzy a vyhodnocení rizik strojního zařízení SCIOX BOX a 

návrhu doporučení pro zefektivnění procesu řízení rizik ve vybrané firmě.  

Dílčí cíle zahrnují identifikaci významných nebezpečí, odhad počátečního rizika, hodnocení rizik a 

návrh vhodných preventivních opatření pro jejich minimalizaci.  

Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola definuje cíle práce a použité metody. 

Druhá kapitola poskytuje seznámení se základními pojmy a postupy z oblasti řízení rizik strojního 

zařízení, zabývá se danou problematikou z teoretického hlediska. Definuje jednotlivé pojmy, 

klasifikuje rizika a charakterizuje systém managementu rizik. Je zde uvedena metodologie 

posuzování rizika dle požadavků směrnice 2006/42/ES a normy ČSN EN ISO 12100: 2011, která musí 

pokrývat celý životní cyklus stroje. 

Třetí – analytická – část implementuje získané poznatky do praktické aplikace. Začíná popisem 

strojního zařízení a jeho konstrukce. Následuje systémová analýza stroje, specifikace mezních 

hodnot a technického provedení. Na základě nashromážděných informací o stroji jsou dále 

identifikována významná nebezpečí, pro která je proveden odhad počátečního rizika. Fáze 

hodnocení rizika pak obnáší zhodnocení jeho přijatelnosti dle předem stanovených hranic. Je-li 

riziko podmíněně přijatelné či nepřijatelné, je nezbytné přijmout opatření k jeho snížení. Pokud ani 

po přijetí preventivních opatření nedošlo k minimalizaci rizika, tato rizika, nazývána jako zbytková, 

jsou uvedena v seznamu zbytkových rizik a v návodu k použití, jelikož je nutné o nich informovat 

uživatele strojního zařízení. 

Podklady pro tvorbu praktické části byly získány ve společnosti prostřednictvím rozhovorů 

s kompetentními osobami, účastí na poradách a na základě skutečností vyplývajících z již dříve 

realizovaných posudků. 

V poslední čtvrté části jsou uvedeny návrhy a doporučení na zefektivnění celého procesu řízení rizik 

v dané společnosti. Bylo by budoucna vhodné je zrealizovat, aby byly nápomocny ke snadnější 

identifikaci rizik a jejich eliminaci již od samotného začátku realizace procesu.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část práce obsahuje seznámení se základními pojmy z oblasti řízení rizik strojního 

zařízení. 

2.1 RIZIKO 

Pojem riziko údajně pochází ze 17. století, kdy se objevil v souvislosti s lodní plavbou. Pojem „risico“ 

je italského původu a značí úskalí, kterému je třeba se vyhnout. Ve starších zdrojích je riziko 

označováno za odvahu či nebezpečí a teprve později se objevuje riziko s významem možné ztráty. 

Dnes je riziko vykládáno jako nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty či zničení, případně 

nezdaru při podnikání, ovšem neexistuje jedna obecně uznávaná definice a pojem riziko tak může 

být definováno různými způsoby, například (1, str. 78): 

• Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru.  

• Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení. 

• Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků. 

• Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku očekávaného. 

• Situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení 

pravděpodobnosti. 

• Nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko). 

• Nebezpečí chybného rozhodnutí. 

• Možnost vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko). 

• Neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko). 

• Střední hodnota ztrátové funkce. 

• Možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému  

(1, str. 78). 

 

Všechny definice pojmu mají společné znaky: 

• Časový rámec, v němž se riziko uvažuje. 

• Pravděpodobnost výskytu událostí a míru závažnosti důsledků. Riziko můžeme 

vyjádřit pomocí rovnice: 

Riziko = pravděpodobnost výskytu x závažnost důsledků (3, str. 39) 
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2.1.1 Klasifikace rizik 

Problémem dnešní rizikologie je nemožnost uspořádání nebezpečí a rizika do určitého 

univerzálního systému dle kategorií či tříd. Tato možnost existuje jen například v rámci organizace 

nebo jednoho oboru činnosti (2, str. 40).  

Rizika lze obecně klasifikovat následovně:  

• Hmotné riziko – bývá zpravidla nějak měřitelné. 

• Nehmotné riziko – souvisí s duševní činností nebo nečinností. Označují se někdy také jako 

psychologická rizika. 

• Spekulativní riziko – riziko podstupované s cíleným záměrem, kdy je hlavním motivem zisk 

z rizika. Někdy se používá označení pozitivní riziko. 

• Čisté riziko – realizace tohoto rizika je vždy nepříznivá, rozhodovatel se mu snaží vyhnout. 

Většinou se dá pojistit. 

• Systematické riziko – je mu vystaveno několik projektů určité třídy, nedá se regulovat 

diverzifikací. 

• Nesystematické riziko – vztahuje se jen na jeden projekt a je na ostatních nezávislé. 

• Pojistitelné a nepojistitelné riziko – jde o úplatné přenesení rizika na třetí osoby. 

• Operační riziko – je prvkem operačního rozhodování. 

• Strategické riziko – uplatňuje se ve strategickém rozhodování. 

• Odhadované riziko – nedokážeme jej numericky popsat, jsme schopni pouze říci, zda 

existuje nebo neexistuje (2, str. 41). 
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2.2 ŘÍZENÍ RIZIK STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Řízení rizik je soustavná, opakující se sada navzájem provázaných činností, jejichž cílem je řídit 

potenciální rizika, tedy omezit pravděpodobnost jejich výskytu nebo snížit jejich dopad na 

organizaci a její cíle. Účelem řízení rizik je předejít problémům či negativním jevům, vyhnout se 

krizovému řízení a zamezit vzniku problémů (4).  

Řízení rizik se skládá z několika vzájemně provázaných fází, viz tabulka: 

Tab. č. 1 – Řízení rizik (Upraveno dle 5) 

ŘÍZENÍ (MANAGEMENT) RIZIK 

Posouzení rizik 

Regulace rizik 

Vedení 

dokumentace 

o rizicích 

Komunikace 

rizik 

Analýza rizik 

Hodnocení 

rizik Identifikace 

nebezpečí 
Odhad rizik 

V následujících kapitolách je popsána metodika řízení rizik strojních zařízení, která vychází ze 

standardních metod a nástrojů zabezpečování kvality strojních zařízení a uspořádává je do sledu 

činností potřebných k dosažení bezpečnosti strojního zařízení (6). 

2.2.1 Strategický management rizik 

Za řízení rizik v podniku odpovídá především jeho vrcholový management, který musí zajistit 

vhodné podmínky pro jeho úspěšnou realizaci (15).  

Pro aplikaci strategického managementu rizik je na základě vnímání rizika potřeba sestavit 

zejména:  

• tým odborníků pro realizaci operativního managementu rizik; 

• tabulku závažnosti nebezpečných událostí; 

• kategorie stupně možného poškození zdraví; 

• kategorie vystavení osob nebezpečí; 

• kategorie možnosti zamezení nebezpečí; 

• kategorie pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události; 

• graf odhadu rizika a hranice přijatelnosti rizik viz Obr. 1 (6). 
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Obr. č. 1 – Graf pro odhad velikosti rizika a matice rizik (Upraveno dle 6) 

2.2.2 Posouzení rizik 

Posuzování rizika je proces, v rámci kterého se identifikují nebezpečí a odhadnou rizika, tj. provede 

se analýza rizika. Před samotnou analýzou je nezbytné shromáždit aktuální informace týkající se: 

• současného stavu vědy a techniky; 

• řešení bezpečnosti u srovnatelných strojů; 

• předešlých výskytů nehod (úrazovosti) a jejich příčin u podobných zařízení; 

• dostupné technické dokumentace stroje (6). 

 

V souladu s normou ČSN EN ISO 12100: 2011 je posouzení rizik řada kroků, které umožňují 

systematicky analyzovat a hodnotit rizika spojená se strojním zařízením (7). 

Přístup k metodologii posuzování rizika zahrnuje: 

1. Posouzení rizika 

• Stanovení mezních hodnot 

• Identifikace významných nebezpečí 

• Odhad rizika 

2. Vyhodnocení rizika 

 

Posouzení rizika je vždy v případě potřeby následováno snížením rizika. Opakování tohoto procesu 

může být nezbytné k vyloučení nebezpečí a k adekvátnímu snížení rizik realizací ochranných 

opatření (7).  
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Následující diagram znázorňuje postup při posouzení rizik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 – Schematické znázornění procesu snižování rizika včetně opakovací metody  

(Převzato z 7) 



16 

Systémová analýza strojního zařízení 

Před posouzením rizika je nezbytné pochopení principu posuzovaného stroje (16). Za tímto účelem 

je prováděna systémová analýza stroje, která spočívá především ve vytvoření příslušného 

blokového diagramu strojního zařízení. Ten uživateli poskytuje informace o principu jeho 

fungování a znázorňuje všechny podstatné interakce jednotlivých prvků (6).  

Určení mezních hodnot strojního zařízení 

Po popisu principu a funkcí strojního zařízení na základě blokového diagramu je nezbytné určit 

rozsah analýzy rizika. V průběhu určování mezních hodnot je potřeba zohlednit následující faktory: 

• Limity použití 

- specifikují předpokládané použití včetně různých provozních stavů stroje, fází 

použití a různých intervenčních procesů během provozu. 

• Prostorové limity 

- kam patří například rozsah a rychlost pohybů, prostorové požadavky na instalaci 

a údržbu stroje, interface člověk-stroj, interface stroj-přívod energie. 

• Časové limity 

- zahrnují předvídatelnou životnost výrobního stroje, beroucí v úvahu jeho 

zamýšlené použití a použité komponenty (6). 

Identifikace významných nebezpečí 

Identifikace nebezpečí se u strojního zařízení provádí pro celý životní cyklus stroje, a to v souladu 

s normou ČSN EN ISO 12100: 2011. Významnost identifikovaných nebezpečí je posuzována dle 

prvotního odhadu nebezpečí a následnou potřebou snížení rizika. Analýzu významných nebezpečí 

je pak vhodné dokumentovat v tabulkové podobě (6). 

Odhad rizika 

Pro všechna identifikovaná významná nebezpečí je potřeba provést odhad velikosti rizika dle 

vytvořeného grafu pro odhad rizika (viz. Obr. 1) (6).  

Nejprve se provede odhad počátečního rizika, tj. míra rizika, která se vyskytuje u strojního zařízení, 

u něhož nejsou použita žádná preventivní opatření snižující toto riziko. Po přijetí preventivního 

opatření se provádí další odhad rizika. Takové riziko je již považováno za snížené. Pokud i přes 

přijetí různých preventivních opatření riziko zůstává, nazývá se zbytkové riziko. O nich pak musí být 

uživatel strojního zařízení informován (6). 
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2.2.3 Hodnocení rizik 

Fáze hodnocení rizik obnáší zhodnocení akceptovatelnosti rizik. Zda je riziko přijatelné, či nikoliv, 

vychází z předem stanovené hranice přijatelnosti rizika (Obrázek č.1). Je-li riziko přijatelné, 

přistoupí se k hodnocení dalšího významného nebezpečí (6). Jedná-li se o riziko podmíněně 

přijatelné, jeho akceptace je možná pouze po určitou omezenou dobu, která je nutná k jeho snížení 

na přijatelnou úroveň.  Je-li riziko nepřijatelné, přistoupí se k opatření snižujícím dané riziko (6).  

 

Návrh opatření snižujících riziko 

Překročí-li se hranice přijatelnosti rizika, je potřeba navrhnout preventivní opatření k jeho snížení 

na přijatelnou úroveň (7).  

Mezi preventivní opatření patří: 

• Opatření zabudovaná v konstrukci 

- Je potřeba vzít v úvahu geometrické parametry, fyzikální hlediska, mechanická 

namáhání, použité materiály a provést potřebné kontrolní výpočty (6).  

• Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření 

- Mezi tato opatření můžeme zahrnout volbu vhodných ochranných krytů a 

ochranných zařízení (nouzové zastavení, blokování pohonů atd.) s výpočtovou 

kontrolu splnění požadavků na jejich konstrukci (spolehlivost, životnost, 

úroveň vlastností) (6). 

• Informace pro používání  

Uživatele je potřeba informovat o správném používání stroje. Při přípravě těchto instrukcí je 

nezbytné uvažovat i důvodně předvídatelné nesprávné použití stroje (6). 
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2.2.4 Seznam zbytkových rizik 

V případě, že i přes přijetí různých preventivních opatření riziko stále zůstává, nazývá se zbytkové 

riziko. Informace o počtu identifikovaných rizik a maximální úrovni existujících zbytkových rizik se 

zanesou do seznamu zbytkových rizik. Tento seznam je důležitý výstup procesu posouzení a snížení 

rizika a také poskytuje důležité informace o celkové bezpečnosti stroje pro management 

společnosti. O zbytkových rizicích je povinnost informovat uživatele strojního zařízení (6).  

2.2.5 Hodnocení celkové bezpečnosti stroje 

Tento krok není dosud zanesen v žádné harmonizované normě ani legislativě týkající se 

bezpečnosti strojních zařízení. Slouží především pro zhodnocení managementu společnosti, zda 

jsou zbytková rizika akceptovatelná a zda podnik vynaložil veškeré úsilí k dosažení bezpečnosti 

strojního zařízení. Je potřeba si však uvědomit, že žádný stroj nikdy není 100% bezpečný. Důležité 

je v případě vzniku neočekávané nehodové události prokázat, že bylo pro bezpečnost stroje 

provedeno vše, co by mohlo být požadováno (6).  

2.2.6 Kompletace technické dokumentace strojního zařízení 

V této fázi dochází ke kompletaci dokumentace, která byla průběžně upravována a dokončována. 

Směrnice 2006/42/ES určuje požadavky na strojní zařízení, jejichž splnění musí technická 

dokumentace prokázat. Obsahem dokumentace musí být návrh, výroba a funkce strojního zařízení 

v takovém rozsahu, aby bylo možné její posouzení. Dalším požadavkem je vyhotovení v alespoň 

jednom z úředních jazyků Společenství (8).  

Technická dokumentace zahrnuje: 

a) konstrukční a výrobní dokumentaci obsahující: 

• celkový popis strojního zařízení, 

• celkový výkres strojního zařízení a schémata ovládacích obvodů a příslušné popisy a 

vysvětlivky nezbytné pro pochopení provozu strojního zařízení, 

• podrobné výkresy, případně doplněné výpočty, výsledky zkoušek, certifikáty apod., 

které jsou nezbytné pro kontrolu shody strojního zařízení se základními požadavky na 

ochranu zdraví a bezpečnost (8, str. 71), 
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• dokumentaci o posouzení rizika s uvedením postupu, včetně: 

— seznamu základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost, které 

se vztahují na strojní zařízení, 

— popisu ochranných opatření provedených k vyloučení zjištěného 

nebezpečí nebo ke snížení rizik a případně uvedení dalších rizik 

souvisejících se strojním zařízením, 

• použité normy a ostatní technické specifikace, s uvedením základních 

požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost, které jsou v těchto normách 

zahrnuty, 

• veškeré technické zprávy s výsledky zkoušek, které provedl výrobce nebo 

subjekt vybraný výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem, 

• výtisk návodu k používání strojního zařízení, případně prohlášení o zabudování 

pro začleněné neúplné strojní zařízení a příslušný návod k montáži tohoto 

zařízení, 

• případně kopie ES prohlášení o shodě strojního zařízení nebo jiných výrobků 

zabudovaných do strojního zařízení, 

• kopie ES prohlášení o shodě (8, str. 71); 

b) u sériové výroby vnitřní opatření, která budou zavedena pro zajištění shody strojního 

zařízení s ustanoveními této směrnice (8, str. 71). 

 

2.2.7 Vystavení ES prohlášení o shodě 

Předposledním krokem procesu posuzování a snížení rizika je vystavení ES prohlášení o shodě dle 

požadavků aktuální legislativy. Směrnice 2006/42/ES definuje pouze obecné základní požadavky na 

ochranu zdraví a na bezpečnost, doplněné řadou zvláštních požadavků pro určité kategorie 

strojních zařízení (8).  

Před vydáním ES prohlášení je nezbytné vypracování technické dokumentace strojního zařízení. 

Dokumentaci vypracovává výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce. Není nutné tuto 

dokumentaci mít trvale k dispozici ve fyzické podobě, musí být ale k dispozici na vyžádání (8). 
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ES prohlášení o shodě musí obsahovat následující údaje: 

1) obchodní firmu a úplnou adresu výrobce a případně jeho zplnomocněného zástupce; 

2) jméno a adresu osoby pověřené sestavením technické dokumentace, přičemž tato osoba 

musí být usazena ve Společenství; 

3) popis a identifikaci strojního zařízení, včetně obecného označení, funkce, modelu, typu, 

výrobního čísla a obchodního názvu; 

4) větu, ve které se výslovně prohlašuje, že strojní zařízení splňuje všechna příslušná 

ustanovení této směrnice, a případně podobnou větu s prohlášením o shodě s jinými 

směrnicemi nebo příslušnými předpisy, kterým strojní zařízení odpovídá. Tyto odkazy 

musí odkazovat na texty zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie; 

5) případně jméno, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který provedl ES 

přezkoušení typu podle přílohy IX a číslo certifikátu ES přezkoušení typu; 

6) případně jméno, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který schválil systém 

komplexního zabezpečování jakosti podle přílohy X; 

7) případně odkaz na použité harmonizované normy uvedené v čl. 7 odst. 2; 

8) případně odkaz na jiné použité technické normy a specifikace; 

9) místo a datum vydání prohlášení; 

10) údaje o totožnosti osoby oprávněné vypracovat prohlášení jménem výrobce nebo jeho 

oprávněného zástupce a její podpis (8, str. 65). 

 

2.2.8 Opatření stroje označením CE 

Posledním krokem procesu posuzování a snižování rizika je opatření strojního zařízením 

označením CE. Označení CE je povinné označení shody u výrobků, které spadají do oblasti 

působnosti příslušné evropské směrnice a jsou určeny k prodeji na evropském trhu (9). Označením 

CE se stroj opatřuje před jeho uvedením na trh či do provozu (6). Označení CE se skládá z iniciál 

„CE“ a musí být připojeno v bezprostřední blízkosti jména výrobce nebo jeho zplnomocněného 

zástupce stejnou technikou (8, str. 67).  

 

 

 

 

Obr. č. 3 – Tvar označení shody CE (Převzato z 8, str. 67) 
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2.3 ROZBOR LEGISLATIVY  

Bezpečnosti strojního zařízení se týká celá řada směrnic a nařízení. Mezi ty nejvýznamnější patří 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních 

a o změně směrnice 95/16/ES, která k 29.12.2009 nahrazuje směrnici 98/37/ES (8). 

Dalším důležitým dokumentem je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. 

prosince 2006, která je zaměřena na harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se 

elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (8).  

V neposlední řadě je potřeba dodržet požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004, jenž je zaměřena na sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se elektromagnetické kompatibility (8). 

2.3.1  Harmonizované bezpečnostní normy 

Za harmonizovanou normu se považuje bezpečnostní norma, na kterou byl zveřejněn odkaz 

v Úředním věstníku Evropské unie (8). Tyto normy jsou pak v České republice vydávány a 

distribuovány Českou agenturou pro standardizaci (10). 

Harmonizované normy poskytují doporučení a postupy ke splnění požadavků Směrnice 

2006/42/ES, je proto přínosné se jimi řídit. Splněním požadavků Směrnice o strojních zařízeních a 

relevantních harmonizovaných normách získá výrobce jistotu, že dodržel veškeré potřebné 

povinnosti k návrhu a dodání bezpečného strojního zařízení (10).  

2.3.2 Struktura harmonizovaných norem 

Normy se rozdělují do tří skupin: 

Normy typu A (základní bezpečnostní normy) – uvádějí základní pojmy, zásady pro konstrukci a 

všeobecná hlediska, která mohou být aplikována na všechna strojní zařízení 

— ČSN EN ISO 12 100: 2011 - Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro 

konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika 
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Normy typu B (skupinové bezpečnostní normy) – zabývají se jedním bezpečnostním hlediskem 

nebo jedním typem bezpečnostního zařízení, které může být použito pro větší počet strojních 

zařízení: 

a) normy typu B1 se týkají jednotlivých bezpečnostních hledisek (např. bezpečných 

vzdáleností, teploty povrchu, hluku), 

— ČSN EN 60 204-1 ed. 2:2007 - Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení 

strojů – Část 1: Všeobecné požadavky 

— ČSN EN ISO 13 849-1:2017 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části 

ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci 

— ČSN EN ISO 13 849-2:2013 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části 

ovládacích systémů – Část 2: Ověřování platnosti 

b) normy typu B2 se týkají příslušných bezpečnostních zařízení (např. dvouručních ovládacích 

zařízení, blokovacích zařízení, zařízení citlivých na tlak, ochranných krytů). 

Normy typu C (bezpečnostní normy pro stroje), se zabývají detailními bezpečnostními požadavky 

pro jednotlivý stroj nebo skupinu strojů.  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE  

3.1 POPIS STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ 

SCIOX Box slouží jako komponenta pro jednoduché sestavení automatizovaných RTG či CT 

přístrojů. Jedná se o komponentu pro výrobce jednoúčelových strojů, podobně jako průmyslové 

kamery či lasery (11). 

SCIOX Box je možné jednoduše integrovat do strojů díky jednoduché mechanice, kompletnímu 

stínění záření a připravenému softwarovému balíčku (11).  

Na obrázku níže je vidět ukázka obecného použití zařízení: 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 – Obecné použití zařízení SCIOX Box (Převzato z 11) 

3.1.1 Konstrukce zařízení 

Na následujícím obrázku je vyobrazen 3D render SCIOX Boxu: 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 – 3D pohled na zařízení vymodelovaný v programu Solid Works (Převzato z 11) 

SCIOX Box 
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Obr. č. 6 – Pohled na zařízení SCIOX Box bez bočních krytů (Převzato z 11) 

Koncept zařízení je velmi jednoduchý. V přístroji je umístěna rentgenka a detektor, na vnějším 

plášti je umístěn rozvaděč a bezpečnostní senzor dveří. V zásadě je možné použití dvou typů  

dveří: ploché, nebo kulové. Dveře nejsou na snímku zobrazeny (11).  

Protože je SCIOX Box vytvořen pro kooperaci s robotem, který umísťuje předmět do prostoru pro 

rentgenování, jsou dveře uchyceny na konci robota tak, aby při vložení předmětu do prostoru 

rentgenu zároveň došlo k uzavření dveří, viz následující příklad (11): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7 – Mechanismus zavírání dveří v kooperaci s robotem (Převzato z 11) 
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Bezpečnostní dveře obsahují stínící materiál pro stínění rozptýleného záření a nejsou umístěné ve 

svazku záření. Jejich uzavření je kontrolováno dvěma nezávislými bezpečnostními senzory. 

V případě nenadálého otevření dveří tak dojde k okamžitému vypnutí RTG zařízení (11).  

Funkce bezpečnostních spínačů je kontrolována prostřednictvím bezpečnostních relé a informace 

je přivedena i do software. V případě, kdy by došlo k poruše některého ze senzorů, software na 

tuto poruchu upozorní a RTG záření nebude spuštěno (11). 

Bezpečnostní prvky použity v zařízení splňují kategorii bezpečnosti SIL CL 3 (dle EN/IEC 62061) a PL 

e (dle EN ISO 13849-1) a jsou zhotoveny dle standardu EN ISO 14119 manipulační ochrany (11).  

Svazek záření je v SCIOX Boxu kolimován vždy přesně na plochu detektoru, stínění je tedy zatíženo 

pouze rozptýleným zářením. Detektor obsahuje také vlastní stínění, které chrání elektroniku uvnitř 

něj. Detektor je umístěn na montážní platformě, aby v bylo možné jej pohodlně vyjmout a provést 

výměnu v případě jeho opotřebení (11). 
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3.1.2 Dispoziční výkres zařízení SCIOX Box 

Obr. č. 8 – Dispoziční výkres zařízení SCIOX BOX (Převzato z 11) 
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3.2 SYSTÉMOVÁ ANALÝZA STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ 

Systémová analýza spočívá především ve vytvoření příslušného blokového diagramu strojního 

zařízení, který uživateli poskytuje informace o principu jeho fungování. Blokový diagram 

znázorňuje všechny podstatné interakce jednotlivých prvků (6).  

 

 

Obr. č. 9 – Blokový diagram zařízení SCIOX Box (Převzato z 11) 
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3.3 SPECIFIKACE MEZNÍCH HODNOT A TECHNICKÉHO PROVEDENÍ 

Následující údaje obsahují obecnou specifikaci stroje: 

Tab. č. 2 – Technická specifikace a meze stroje (Převzato z 11) 

 

MEZNÍ HODNOTY STROJE 

Předpokládané prostředí: Průmyslový 

Nutný stupeň zaškolení: Pravidelné školení 

Obsluha stroje: Provozní operátor, údržba a technický personál 

Plánované využití: 
SCIOX Box slouží jako komponenta pro jednoduché 

sestavení automatizovaných RTG či CT pracoviště. 

Životnost stroje: 10 let 

Rozměry stroje: 
516 mm x 332 mm x 703 mm 

100 kg 

Umístění stroje: Svislé, majákem nahoru 

 

INFORMACE K PROVOZU A ÚDRŽBĚ 

Informace k provozu stroje 

Surovina: 
plasty, plošné spoje, kovy, slitiny a odlitky plastu a 

kovu, svařovaná ocel, hliníkové profily 

Doba nouzového zastavení: <1 s 

Délka strojového cyklu: Neomezená 

Počet členů obsluhy (běžný provoz): 1 

Počet kontrolních pozic: 1 

Informace k údržbě 

Údržbu provádí: Vyškolení stálí zaměstnanci 

Četnost údržby: Týdně 

Čištění: Obsluha 

Uvolnění zaseknutého stroje: Údržbáři 

Úklid: 
Za úklid stroje a okolí je zodpovědný koncový 

uživatel.  

 

ZDROJE ENERGIÍ 

Elektrické napájení řídícího systému: 230V AC / 50Hz 

Hlavní elektrické napájení: 230V AC / 50Hz 

Pneumatické napájení: Nepoužito 

Hydraulické napájení: Nepoužito 
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3.4 IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A ODHAD RIZIKA  

V této kapitole jsou identifikována významná nebezpečí, pro která je následně proveden odhad 

počátečního rizika dle matice rizik znázorněné na obrázku č. 1.  

Počáteční riziko je míra rizika vyskytující se u strojního zařízení, u něhož nejsou použita žádná 

preventivní opatření snižující toto riziko. Dle matice rizik znázorněné na obrázku č. 1 může riziko 

nabývat hodnot od 0 do 18 v závislosti na odhadu dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou:  

• S – Stupeň možného poškození zdraví  

 S0 – žádné nebezpečí 

 S1 – lehké poškození 

 S2 – těžké zranění 

 S3 – smrt 

• A – Vystavení osob nebezpečí 

 A1 – zřídka až častěji 

 A2 – často až trvale 

• E – Možnost zamezení nebezpečí 

 E1 – možné 

 E2 – možné za určitých okolností 

 E3 – sotva možné 

• W – Pravděpodobnost výskytu nebezpečné události 

 W1 – nulová až malá 

 W2 – střední 

 W3 – velká 

Po zhodnocení všech kritérií dostáváme výslednou hodnotu počátečního rizika (dále PR).  

V souladu s požadavky směrnice 2006/42/ES a normy ČSN EN ISO 12100: 2011 musí posouzení rizik 

pokrývat celý životní cyklus stroje, který zahrnuje: 

— dopravu, 

— montáž a instalaci, uvedení do provozu, 

— seřizování, učení/programování a/nebo změnu procesu, 

— běžný provoz, 

— čištění, údržbu, 

— vyhledávání/odstraňování závady, 

— vyřazení z provozu, demontáž (7, str. 57-58). 
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Norma ČSN EN ISO 12100: 2011 také definuje výčet skupin nebezpečí, na základě kterých jsou 

identifikovaná nebezpečí řazena. Jedná se konkrétně o tyto skupiny: 

1. mechanická nebezpečí, 

2. elektrická nebezpečí, 

3. tepelná nebezpečí, 

4. nebezpečí hluku, 

5. nebezpečí vibrací, 

6. nebezpečí záření, 

7. nebezpečí materiálu/látek, 

8. ergonomická nebezpečí, 

9. nebezpečí spojená s prostředím, ve kterém je stroj používán, 

10. kombinace nebezpečí  

11. Jiná nebezpečí (7, str. 52-54). 

Seznam nebezpečí a odhad jejich počátečního rizika je zdokumentován v následujících tabulkách 

dle skupin nebezpečí.  

Identifikační číslo nebezpečí má tvar X.Y, kde X značí číslo skupiny nebezpečí a Y pořadové číslo 

nebezpečí. 

Tab. č. 3 – Seznam mechanických nebezpečí s provedením odhadu počátečního rizika  

(Vlastní zpracování dle 11) 

1 – MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ 

Identifikační č. 

nebezpečí 
Název nebezpečí PR Úroveň rizika 

1.1 Ostré hrany na stroji 5 Podmíněně přijatelné 

1.2 Uklouznutí a zakopnutí 4 Přijatelné 

1.3 Nestabilita konstrukce 7 Nepřijatelné 

1.4 Nebezpečí skřípnutí/stlačení 4 Přijatelné 
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Tab. č. 4 – Seznam elektrických nebezpečí s provedením odhadu počátečního rizika  

(Vlastní zpracování dle 11) 

2 – ELEKTRICKÁ NEBEZPEČÍ 

Identifikační č. 

nebezpečí 
Název nebezpečí PR Úroveň rizika 

2.1 Dotyk živých částí 14 Nepřijatelné 

2.2 Poškození elektrické izolace 13 Nepřijatelné 

2.3 Elektromagnetická odolnost N/A Nepřijatelné 

2.4 Elektromagnetická emise N/A Nepřijatelné 

2.5 
Neočekávané uvolnění elektrické 

energie 
15 Nepřijatelné 

2.6 Identifikace elektrických vodičů N/A Nepřijatelné 

2.7 
Přetížení nebo nadproud v důsledku 

poruch nebo nesprávného zacházení 
12 Nepřijatelné 

 

 

 

Tab. č. 5 – Seznam tepelných nebezpečí s provedením odhadu počátečního rizika  

(Vlastní zpracování dle 11) 

3 – TEPELNÁ NEBEZPEČÍ 

Identifikační č. 

nebezpečí 
Název nebezpečí PR Úroveň rizika 

3.1 Kontakt s horkými povrchy 5 Podmíněně přijatelné 
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Tab. č. 6 – Seznam nebezpečí hluku s provedením odhadu počátečního rizika  

(Vlastní zpracování dle 11) 

4 – NEBEZPEČÍ HLUKU 

Identifikační č. 

nebezpečí 
Název nebezpečí PR Úroveň rizika 

4.1 Vystavení nadměrnému hluku 8 Nepřijatelné 

Tab. č. 7 – Seznam nebezpečí vibrací s provedením odhadu počátečního rizika  

(Vlastní zpracování dle 11) 

5 – NEBEZPEČÍ VIBRACÍ 

Identifikační č. 

nebezpečí 
Název nebezpečí PR Úroveň rizika 

5.1 Vibrace strojního zařízení N/A Podmíněně přijatelné 

Tab. č. 8 – Seznam nebezpečí záření s provedením odhadu počátečního rizika  

(Vlastní zpracování dle 11) 

6 – NEBEZPEČÍ ZÁŘENÍ 

Identifikační č. 

nebezpečí 
Název nebezpečí PR Úroveň rizika 

6.1 Nebezpečí rentgenového záření 11 Nepřijatelné 

Tab. č. 9 – Seznam nebezpečí materiálu/látek s provedením odhadu počátečního rizika  

(Vlastní zpracování dle 11) 

7 – NEBEZPEČÍ MATERIÁLU/LÁTEK 

Identifikační č. 

nebezpečí 
Název nebezpečí PR Úroveň rizika 

7.1 Kontakt s chemickými látkami N/A Nepřijatelné 

7.2 Likvidace nebezpečných látek N/A Nepřijatelné 
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Tab. č. 10 – Seznam ergonomických nebezpečí s provedením odhadu počátečního rizika  

(Vlastní zpracování dle 11) 

8 – ERGONOMICKÁ NEBEZPEČÍ 

Identifikační č. 

nebezpečí 
Název nebezpečí PR Úroveň rizika 

8.1 Nepřítomnost funkce zastavení 7 Nepřijatelné 

8.2 Nedostatečná možnost ručního 

ovládání stroje 
8 Nepřijatelné 

8.3 Fyzický a psychologický stres N/A Podmíněně přijatelné 

8.4 Nedostatečná úroveň osvětlení 

pracovního místa 
N/A Nepřijatelné 

8.5 Nejednoznačné ovládání 4 Přijatelné 

Tab. č. 11 – Seznam kombinace nebezpečí s provedením odhadu počátečního rizika  

(Vlastní zpracování dle 11) 

10 – KOMBINACE NEBEZPEČÍ 

Identifikační č. 

nebezpečí 
Název nebezpečí PR Úroveň rizika 

10.1 Nestabilní napájení 14 Nepřijatelné 

10.2 
Nedostatečná odolnost řídícího 

systému 
7 Nepřijatelné 

10.3 
Nedostatečně účinná funkce 

nouzového zastavení 
13 Nepřijatelné 

10.4 Volič režimů 5 Podmíněně přijatelné 

10.5 Neočekávané spuštění 1 Přijatelné 

10.6 
Různá nebezpečí během vyřazování z 

provozu 
8 Nepřijatelné 

10.7 Přítomnost neautorizované osoby N/A Nepřijatelné 
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Tab. č. 12 – Seznam jiných nebezpečí s provedením odhadu počátečního rizika  

(Vlastní zpracování dle 11) 

11 – JINÉ NEBEZPEČÍ 

Identifikační č. 

nebezpečí 
Název nebezpečí PR Úroveň rizika 

11.1 Nedostatečná dokumentace N/A Nepřijatelné 

11.2 
Chybná instalace a uvedení do 

provozu 
8 Nepřijatelné 

11.3 
Předvídatelné nesprávné použití, 

neúmyslné chování 
N/A Nepřijatelné 

11.4 
Použití nevhodného nářadí nebo 

nástrojů 
N/A Nepřijatelné 

11.5 
Nebezpečí v důsledku nevhodné 

údržby 
N/A Nepřijatelné 

11.6 
Degradace vlastností bezpečnostních 

opatření v čase 
N/A Nepřijatelné 

11.7 
Chybějící nebo nedostatečné 

bezpečnostní sdělení – značky 
N/A Nepřijatelné 
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3.5 HODNOCENÍ RIZIK A OPATŘENÍ SNIŽUJÍCÍ RIZIKA 

V předchozí kapitole byla identifikována významná nebezpečí, pro která byl proveden odhad jejich 

počátečního rizika. Fáze hodnocení rizika obnáší zhodnocení jeho přijatelnosti. Hranice, kdy je 

riziko akceptovatelné a kdy už nikoliv, jsou dány následovně:  

➢ PR = 0 – 4  …  přijatelné riziko 

➢ PR = 5 – 6  …  podmíněně přijatelné riziko 

➢ PR = 7 – 18  …  nepřijatelné riziko 

Je-li riziko přijatelné, přistupuje se k hodnocení dalšího významného nebezpečí. Je-li podmíněně 

přijatelné či nepřijatelné, je nezbytné přijmout opatření k jejich snížení. V tomto případě však 

budou snižována všechna rizika, která je možno snížit, za účelem získat informace o zbytkových 

rizicích a uvést je do návodu k použití.  

Zbytková rizika vznikají tehdy, když není možné riziko snížit alespoň na hodnotu 1. Tato rizika jsou 

uvedena v kapitole 4.6 Seznam zbytkových rizik a v návodu k použití, aby o nich byli uživatelé 

strojního zařízení informováni. 
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Tab. č. 13 – Posouzení rizika č. 1.1 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

 

Posouzení rizika Identifikační číslo 1.1 

Název Ostré hrany na stroji 

Životní etapa stroje Běžný provoz, údržba 

Umístění Stroj 

Cíl Lidé 

Skupina nebezpečí Mechanické nebezpečí v důsledku 

Popis 
V souvislosti s provozem a údržbou je možný kontakt s ostrými částmi stroje, 

který může vést k odření nebo pořezání. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví S1 – lehké poškození Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A2 – často až trvale 

5 

Možnost zamezení nebezpečí E2 – možné za určitých okolností 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W3 – velká 

Shrnutí úrovně Podmíněně přijatelné riziko  

Omezení rizika Reference 

Minimalizovat ostré hrany a části v rámci konstrukce. Jestliže ostré hrany 

nelze vyloučit, je nezbytné tuto informaci zanést do návodu k použití. 

Pokud je to nutné, v návodu k používání musí být také předepsané vhodné 

osobní ochranné pracovní prostředky, např. rukavice. 

ČSN EN ISO 12100: 2011 

ČSN EN 82079-1 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví S0 – žádné nebezpečí Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A2 – často až trvale 

0 
Možnost zamezení nebezpečí E1 – možné 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W1 – nulová až malá 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 14 – Posouzení rizika č. 1.2 (Vlastní zpracování dle 11) 

Posouzení rizika Identifikační číslo 1.2 

Název Uklouznutí a zakopnutí 

Životní etapa stroje Běžný provoz, údržba 

Umístění Stroj 

Cíl Lidé 

Skupina nebezpečí Mechanické nebezpečí v důsledku 

Popis 

Při obsluze a údržbě stroje mohou být osoby vystaveny nebezpečí zakopnutí 

a uklouznutí, např. v důsledku úniku provozních kapalin či položené kabeláže 

kolem stroje. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví S1 – lehké poškození Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A2 – často až trvale 

4 
Možnost zamezení nebezpečí E2 – možné za určitých okolností 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W2 – střední 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Po dokončení instalace musí být z prostoru stroje a míst pohybu obsluhy 

odstraněny veškeré překážky (např. neuložená kabeláž, odložené náhradní 

díly). Pokud v místě obsluhy hrozí nebezpečí uklouznutí či zakopnutí, je třeba 

provést vhodná bezpečnostní opatření pro snížení rizika na přijatelnou mez, 

např. protiskluzový povrch, rohože, bezpečnostní obuv s protiskluzovou 

podrážkou, označení míst se zvýšenou úrovní podlahy. Zbytková rizika, 

případně použití vhodných OOPP je nutné zanést do návodu k použití. 

ČSN EN ISO 12100: 2011 

ČSN EN 82079-1 

ČSN EN ISO 7010 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví S1 – lehké poškození Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A2 – často až trvale 

2 
Možnost zamezení nebezpečí E1 – možné 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W1 – nulová až malá 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko  
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Tab. č. 15 – Posouzení rizika č. 1.3 (Vlastní zpracování dle 11) 

Posouzení rizika Identifikační číslo 1.3 

Název Nestabilita konstrukce 

Životní etapa stroje Montáž a instalace, přeprava, vyřazování z provozu 

Umístění Stroj 

Cíl Celé tělo 

Skupina nebezpečí Mechanické nebezpečí v důsledku 

Popis 

Během instalace, přepravy či vyřazování z provozu dochází k přepravě 

jednotlivých částí stroje. V případě přepravy těžkých částí je potřeba použít 

zdvihací zařízení. Kinetická energie vyvolaná pohyby částí stroje v důsledku 

přepravy nebo nesprávně upevněné částí stroje může způsobit vážná 

poranění osob v blízkosti přepravovaných části. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví S2 – těžké zranění Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A2 – často až trvale 

7 
Možnost zamezení nebezpečí E2 – možné za určitých okolností 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W2 – střední 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Zařízení nebo části stroje, které nelze přepravovat ručně, musí být opatřeny 

vhodnými upevňovacími prostředky, aby byla možná jejich přeprava 

zdvihacími prostředky. V návodu k použití musí být uvedena informace o 

hmotnosti jednotlivých částí a jejich bezpečném způsobu přepravy. 

ČSN EN ISO 12100: 2011  

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví S1 – lehké poškození Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

0 
Možnost zamezení nebezpečí E1 – možné 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W2 – střední 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko  
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Tab. č. 16 – Posouzení rizika č. 1.4 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

Posouzení rizika Identifikační číslo 1.4 

Název Nebezpečí skřípnutí / stlačení 

Životní etapa stroje 
Montáž a Instalace, Uvedení do provozu, Vyhledávání/odstraňování závady, 

Údržba 

Umístění Vstup stroje / výstup stroje 

Cíl Horní končetiny 

Skupina nebezpečí Mechanické nebezpečí v důsledku 

Popis 

Zařízení SCIOX Box je vytvořen pro kooperaci s robotem, který umísťuje 

předmět do prostoru rentgenování. Při vkládání předmětu do prostoru 

rentgenu může dojít ke stlačení/skřípnutí mezi dveřmi a vnějším pláštěm. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví S1 – lehké poškození Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A2 – často až trvale 

4 
Možnost zamezení nebezpečí E2 – možné za určitých okolností 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W2 – střední 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Nebezpečné místo musí být doplněno varovnými symboly podle ČSN EN ISO 

7010 upozorňující na riziko v daném místě. Návod k použití zároveň 

informuje uživatele o zbytkových rizicích a bezpečném pracovním postupu. 

ČSN EN ISO 12100: 2011 

ČSN EN ISO 13857  

ČSN EN ISO 7010  

ČSN EN ISO 14120 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví S1 – lehké poškození Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A2 – často až trvale 

2 
Možnost zamezení nebezpečí E1 – možné 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W1 – nulová až malá 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 17 – Posouzení rizika č. 2.1 (Vlastní zpracování dle 11) 

Posouzení rizika Identifikační číslo 2.1 

Název Dotyk živých částí 

Životní etapa stroje Běžný provoz, údržba 

Umístění Elektrický rozvaděč 

Cíl Lidé / Stroj 

Skupina nebezpečí Elektrická nebezpečí 

Popis 

K úrazu elektrickým proudem může dojít tehdy, když se lidské tělo stane 

součástí elektrického obvodu. Závažnost a účinky úrazu elektrickým proudem 

závisí na množství faktorů, jako je např. cesta el. proudu tělem, intenzita 

proudu, doba vystavení el. proudu, a zda je kůže vlhká či suchá. Poranění se 

může projevovat od slabého brnění přes vážné popáleniny až k srdeční 

zástavě. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví S3 – smrt Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

14 
Možnost zamezení nebezpečí E3 – sotva možné 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W2 – střední 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Musí být zabráněno přímému styku s živými částmi elektrického ovládacího 

panelu stroje. Všechna elektrická zařízení a kabelové koncovky musí být 

zabezpečeny proti dotyku. Vodiče a kabely musí vyhovovat provozním 

podmínkám (např. napětí, proudu, ochraně proti úrazu elektrickým 

proudem, seskupení kabelů) a vnějším vlivům (např. okolní teplotě, 

přítomnosti vody nebo žíravých látek, mechanickému namáhání, včetně 

namáhání při instalaci, nebezpečí požáru). Kabely strojů je nutno instalovat 

a chránit tak, aby se eliminovala možnost vnějšího poškození vlivem 

následného použití kabelů či jejich nesprávného použití.  

ČSN EN 60204-1 ed. 2 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví S1 – lehké poškození Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

0 
Možnost zamezení nebezpečí E1 – možné 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W2 – střední 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 18 – Posouzení rizika č. 2.2 (Vlastní zpracování dle 11) 

Posouzení rizika Identifikační číslo 2.2 

Název Poškození elektrické izolace 

Životní etapa stroje Běžný provoz 

Umístění Stroj 

Cíl Lidé / Stroj 

Skupina nebezpečí Elektrická nebezpečí 

Popis 

Pokud se v důsledku závady elektrického zařízení propojí živý (neuzemněný) 

napájecí vodič s nechráněným vodivým povrchem a někdo se ho pak v situaci, 

kdy je elektricky spojen se zemí (např. na ní stojí nebo se dotýká uzemněné 

konstrukce), dotkne, uzavře tím s uzemněným napájecím vodičem okruh a 

obdrží tak elektrický šok.  

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví S3 – smrt Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

13 
Možnost zamezení nebezpečí E2 – možné za určitých okolností 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W2 – střední 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Provedení ochranného pospojování nechráněných vodivých částí (PE). 

Kromě toho provedení úpravy, díky níž se napájecí zdroj libovolného obvodu 

při poškození izolace automaticky odpojí, aby se zabránilo nebezpečným 

situacím. Tato úprava může zahrnovat: 

• nadproudovou ochranu pro automatické odpojení napájecího 

zdroje při zjištění poškození izolace, nebo 

• proudový chránič, který iniciuje automatické odpojení napájecího 

zdroje při zjištění poškození izolace u živé části proti nechráněné 

vodivé části, nebo proti zemi, nebo  

• místa kde kabeláž je vedena přes hrany musí být vhodně upravena, 

tak aby bylo zamezeno poškození izolace, nebo jiná opatření 

v souladu s požadavky ČSN EN 60204-1.  

ČSN EN 60204-1 ed. 2 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví S1 – lehké poškození Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

0 
Možnost zamezení nebezpečí E1 – možné  

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W1 – nulová až malá 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 19 – Posouzení rizika č. 2.3 (Vlastní zpracování dle 11) 

Posouzení rizika Identifikační číslo 2.3 

Název Elektromagnetická odolnost 

Životní etapa stroje Všechny 

Umístění Stroj 

Cíl Lidé / Stroj 

Skupina nebezpečí Elektrická nebezpečí 

Popis 

Tento stroj obsahuje elektronické obvody a je napájen zdrojem elektrické 

energie. Je možné, že přítomnost elektromagnetického rušení ovlivní 

předpokládané použití stroje a dojde tak k částečnému zhoršení jeho 

funkčnosti. Elektrické nebo elektromagnetické rušení může způsobit poruchy 

činnosti v řídicích systémech stroje. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Elektronické řídicí systémy musí být navrhovány a instalovány tak, aby byly 

chráněny před elektromagnetickou interferencí a pracovaly ve stabilním 

stavu. Při instalaci elektrických a elektronických součástí je nutno dodržovat 

pokyny pro uživatele. Pro omezení elektromagnetických emisí je třeba 

provést technická opatření, aby se zvýšila odolnost zařízení proti vedenému 

i vyzařovanému radiofrekvenčnímu rušení. Patří sem např. návrh funkčního 

pospojování nebo propojení citlivého elektrického zařízení přímo se zemí, 

oddělení citlivých obvodů od zdrojů rušení, vhodné zakrytování pro 

minimalizaci radiofrekvenčního přenosu, uplatnění vhodných EMC opatření 

na instalace vedení. Posouzení EMC musí prokázat, že stroj bude mít 

dostatečnou úroveň odolnosti vůči elektromagnetickému rušení a může 

fungovat ve svém předpokládaném prostředí, a že stroj vyhovuje směrnici 

EMC a příslušným normám. 

ČSN EN 60204-1 ed. 2 

ČSN EN 61000-6-2 ed. 3 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 20 – Posouzení rizika č. 2.4 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

 

Posouzení rizika Identifikační číslo 2.4 

Název Elektromagnetická emise 

Životní etapa stroje Běžný provoz 

Umístění Obvod stroje 

Cíl Prostředí 

Skupina nebezpečí Elektrická nebezpečí 

Popis 

Tento stroj obsahuje motory a další elektrické a elektronické obvody a je 

napájen zdrojem elektrické energie. Je proto schopen vytvářet nebo přispět 

k vytváření elektromagnetických emisí, jež mohou ovlivnit další zařízení, která 

pak nefungují dle očekávání. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Opatření k eliminaci vzniku elektromagnetického rušení, tj. vedených a 

vyzařovaných elektromagnetických emisí můžou jsou např. filtrování 

napájení, stínění kabelů, krytování navržené pro minimalizaci 

radiofrekvenčního vyzařování.  Posouzení EMC musí prokázat, že stroj bude 

mít dostatečnou úroveň odolnosti vůči elektromagnetickému rušení a může 

fungovat ve svém předpokládaném prostředí, a že stroj vyhovuje směrnici 

EMC a příslušným normám. 

ČSN EN 60204-1 ed. 2 

ČSN EN 61000-6-4 ed. 2 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 21 – Posouzení rizika č. 2.5 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

Posouzení rizika Identifikační číslo 2.5 

Název Neočekávané uvolnění elektrické energie 

Životní etapa stroje Čištění, údržba 

Umístění Elektrický rozvaděč 

Cíl Celé tělo 

Skupina nebezpečí Elektrická nebezpečí 

Popis 

Uložená energie může být uložena v zásobnících elektrické energie a její 

uvolnění může způsobit například elektrický šok, neočekávané chování stroje 

nebo pohyby, které mohou způsobit zranění.  

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví S3 – smrt Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A2 – často až trvale 

15 
Možnost zamezení nebezpečí E2 – možné za určitých okolností 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W2 – střední 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

U všech napájecích zařízení je potřeba instalovat odpojovač příslušného 

typu a s dostatečnou odolností. Aby se zabránilo neoprávněnému či 

neúmyslnému přístupu, je třeba napájecí zařízení opatřit prostředky pro 

jejich zajištění v pozici OFF. Po odpojení zařízení je nutné zkontrolovat, zda 

na jejich přístupných živých částech napětí nepřevyšuje 60 V nebo zda se 

vybíjejí v souladu s příslušnými normami. V případě, že jsou některé vodiče 

i po vypnutí hlavním vypínačem pod napětím, je vhodné je označit 

oranžovou barvou. Popis těchto vodičů a upozornění na přetrvávající 

nebezpečí musí být uvedeno v návodu k použití.  

ČSN EN 60204-1 ed. 2  

ČSN EN 1037+A1 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví S1 – lehké poškození Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

0 
Možnost zamezení nebezpečí E1 – možné 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W1 – nulová až malá 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 22 – Posouzení rizika č. 2.6 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

Posouzení rizika Identifikační číslo 2.6 

Název Identifikace elektrických vodičů 

Životní etapa stroje Údržba 

Umístění Elektrický rozvaděč 

Cíl Lidé / Stroj 

Skupina nebezpečí Jiné nebezpečí 

Popis 

Aby bylo možné kabely rozlišit v případě opravy nebo údržby, je nezbytné 

jejich zapojení jasně identifikovat. Vlivem nesprávného zapojení totiž může 

dojít k závadě či selhání bezpečnostních obvodů stroje.  

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Každý vodič musí být na obou koncích identifikovatelný v souladu s 

elektrickými schématy. Identifikace kabelů je možné například s použitím 

plastových návlečků s alfanumerickou identifikací odkazující se na příslušná 

schémata. 

ČSN EN 60204-1 ed. 2 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 23 – Posouzení rizika č. 2.7 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

Posouzení rizika Identifikační číslo 2.7 

Název Přetížení nebo nadproud v důsledku poruch nebo nesprávného zacházení 

Životní etapa stroje Běžný provoz 

Umístění Stroj 

Cíl Lidé / Stroj 

Skupina nebezpečí Elektrická nebezpečí 

Popis 

Pokud je zařízení vystaveno poruchám, mohou nastat podmínky přetížení a 

stroj může nebezpečným způsobem selhat. Jako příklady lze uvést nadproudy 

v důsledku zkratu, přetížení a/nebo výpadek chlazení motoru. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví S3 – smrt Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

12 
Možnost zamezení nebezpečí E2 – možné za určitých okolností 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W1 – nulová až malá 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Je nutné nainstalovat nadproudovou ochranu tam, kde proud v obvodu 

stroje může překročit zatížitelnost některé součásti, nebo proudovou 

zatížitelnost vodičů – dle toho, co je nižší. Údaje potřebné pro výběr prvků 

nadproudové ochrany je nutno uvést v dokumentaci k instalaci. Obvody, 

které jsou schopny dosahovat či vytvářet abnormální teploty či tlaky, mohou 

také způsobit nebezpečnou situaci, a proto musí být opatřeny vhodným 

detekčním zařízením, které iniciuje odpovídající odezvu v regulaci. 

ČSN EN ISO 12100: 2011  

ČSN EN 60204-1 ed. 2 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví S1 – lehké poškození Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

0 
Možnost zamezení nebezpečí E1 – možné  

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W1 – nulová až malá 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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 Tab. č. 24 – Posouzení rizika č. 3.1 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

Posouzení rizika Identifikační číslo 3.1 

Název Kontakt s horkými povrchy 

Životní etapa stroje Běžný provoz, údržba 

Umístění Stroj 

Cíl Horní / dolní končetiny 

Skupina nebezpečí Tepelná nebezpečí 

Popis 
Některé části strojního zařízení se během provozu mohou zahřát nad 

bezpečnou mez a kontakt s nimi může způsobit popálení. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví S1 – lehké poškození Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A2 – často až trvale 

5 
Možnost zamezení nebezpečí E2 – možné za určitých okolností 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W3 – velká 

Shrnutí úrovně Podmíněně přijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Dotyku části strojního zařízení s horkým povrchem bude zabráněno krytím 

a/nebo polohou. Místa, kde může dojít ke kontaktu s horkým povrchem, je 

nezbytné opatřit příslušným označením. Správný a bezpečný postup práce 

s těmito částmi, včetně použití vhodných OOPP, musí být uveden v návodu 

k použití. 

ČSN EN ISO 12100: 2011  

ČSN EN ISO 7010  

ČSN EN 82079-1 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví S1 – lehké poškození Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A2 – často až trvale 

2 
Možnost zamezení nebezpečí E1 – možné  

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W1 – nulová až malá 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 25 – Posouzení rizika č. 4.1 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

Posouzení rizika Identifikační číslo 4.1 

Název Vystavení nadměrnému hluku 

Životní etapa stroje Běžný provoz 

Umístění Obvod stroje 

Cíl Lidé / Stroj 

Skupina nebezpečí Nebezpečí hluku 

Popis 

Pohybem mechanických částí stroje či jeho pracovním procesem je vytvářen 

hluk. Dlouhodobé vystavení vysokým hladinám hluku může způsobit obsluze 

ztrátu sluchu. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví S2 – těžké poranění Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A2 – často až trvale 

8 
Možnost zamezení nebezpečí E1 – možné 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W1 – nulová až malá 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

S požadavky směrnice 2006/42/ES je třeba provést měření hladiny hluku a 

prostřednictvím konstrukčních opatření zajistit eliminaci emise hluku na 

minimální možnou hladinu (používání komponent s nízkou emisí hluku, 

případné úplné či částečné uzavření zdrojů hluku). Informace o hladině 

hluku, kterou stroj generuje musí být uvedena v návodu k použití. Stejně tak 

musí být v návodu uvedeno i použití vhodné ochrany sluchu u osob 

vyskytujících se v okolí provozovaného stroje.  

ČSN EN ISO 12100: 2011  

ČSN EN 82079-1 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví S0 – žádné nebezpečí Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

0 
Možnost zamezení nebezpečí E1 – možné 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W1 – nulová až malá 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 26 – Posouzení rizika č. 5.1 (Vlastní zpracování dle 11) 
 

 

Posouzení rizika Identifikační číslo 5.1 

Název Vibrace strojního zařízení 

Životní etapa stroje Běžný provoz 

Umístění Stroj 

Cíl Lidé / Stroj 

Skupina nebezpečí Nebezpečí vibrací 

Popis 

Strojní zařízení může být již ze samotné podstaty zdrojem vibrací vlivem 

nevhodného designu nebo z důvodu provedení konstrukce potřebné pro 

výkon požadované funkce. Tyto vibrace z hlediska možného přenosu na 

obsluhu (např. podlahou) jsou zanedbatelné a nezpůsobují žádné poškození 

zdraví nebo trvalé následky. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Podmíněně přijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Konstrukci strojního zařízení je nutno navrhnout pomocí správných 

konstrukčních technik s příslušnou dobou údržby a/nebo cyklu tak, aby 

nedošlo k přenosu žádných nadměrných vibrací. 

ČSN EN ISO 12100: 2011  

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 27 – Posouzení rizika č. 6.1 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

Posouzení rizika Identifikační číslo 6.1 

Název Nebezpečí rentgenového záření 

Životní etapa stroje Běžný provoz 

Umístění Stroj 

Cíl Celé tělo 

Skupina nebezpečí Nebezpečné záření 

Popis 
Robotická buňka je vybavená zdrojem rentgenového záření, které slouží pro 

průmyslovou defektoskopii. Rentgenový zdroj se nachází ve SCIOX Boxu. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví S2 – těžké zranění Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A2 – často až trvale 

11 
Možnost zamezení nebezpečí E2 – možné za určitých okolností  

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W3 – velká 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Strojní zařízení musí obsahovat dva nezávislé bezpečnostní senzory pro 

indikaci generování rentgenového záření. Alespoň jeden senzor je nutné 

umístit tak, aby byl patrný z místa, ze kterého je možné generování 

rentgenového záření zahájit. Indikátory musí být aktivovány pouze tehdy, 

když jsou rentgenové paprsky generovány. V případě, kdy je ale perioda 

generování rentgenových paprsků menší než 0,5s, musí být indikátor 

aktivován na dobu alespoň 0,5 s. Žádný stav jedné poruchy nesmí vyřadit 

oba indikátory. K vytvoření dvou redundantních signálů „rentgenové 

paprsky zapnuty“ je možné použít kombinace softwaru, hardwaru a 

digitálního ovládání. 

ČSN EN ISO 12100: 2011  

ČSN EN ISO 7010  

ČSN EN 61010-2-091 

ČSN EN 61010-1 ed. 2 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví S0 – žádné nebezpečí Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

0 
Možnost zamezení nebezpečí E1 – možné  

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W1 – nulová až malá 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 28 – Posouzení rizika č. 7.1 (Vlastní zpracování dle 11) 
 

Posouzení rizika Identifikační číslo 7.1 

Název Kontakt s chemickými látkami 

Životní etapa stroje Běžný provoz, oprava, údržba, čištění, demontáž, vyřazování z provozu 

Umístění Stroj 

Cíl Prostředí 

Skupina nebezpečí Nebezpečí materiálů / látek 

Popis 

Provoz strojního zařízení je spojen s určitou úrovní znečištění. Údržba 

provozuschopnosti strojního zařízení vyžaduje i čištění za pomoci účinných 

látek – chemikálií. Kontakt s těmito látkami může vést k podráždění/poškození 

vystavené osoby (kůže, oči). 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Správný a bezpečný postup zacházení s použitými chemickými látkami musí 

být uveden v návodu k použití. Stejně tak by měl být součástí návodu 

k použití i seznam zakázaných látek a seznam doporučených OOPP. 

Pracovníci, kteří přichází v rámci své pozice do styku s těmito látkami, musí 

být seznámeni s jejich správným používáním a s používáním vhodných 

OOPP. Zároveň musí mít snadno dostupné bezpečnostní listy těchto látek. 

Na pracovišti mají být dosažitelné prostředky první pomoci (např. pro 

ošetření očí) 

ČSN EN ISO 12100: 2011  

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 



52 

Tab. č. 29 –Posouzení rizika č. 7.2 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

Posouzení rizika Identifikační číslo 7.2 

Název Likvidace nebezpečných látek 

Životní etapa stroje Demontáž, vyřazování z provozu 

Umístění Stroj 

Cíl Prostředí 

Skupina nebezpečí Nebezpečí materiálů / látek 

Popis 

Strojní zařízení obsahuje různé látky, které, pokud nejsou správně 

zlikvidovány, mohou představovat riziko pro pracovníky nebo okolní osoby a 

životní prostředí. Jako příklady lze uvést mazací látky (oleje, mazací tuk). 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Je potřeba vytvořit příručku s pokyny, která obsahuje různé body v souladu 

s požadavky ČSN EN ISO 12100: 2011, jako např. bezpečné pracovní postupy 

a informace vztahující se k odstraňování nebo recyklaci stroje a s ním 

souvisejících látek. 

ČSN EN ISO 12100: 2011  

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 30 – Posouzení rizika č. 8.1 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

  

Posouzení rizika Identifikační číslo 8.1 

Název Nepřítomnost funkce zastavení 

Životní etapa stroje Běžný provoz 

Umístění Ovládací panel 

Cíl Lidé / Stroj 

Skupina nebezpečí Ergonomická nebezpečí 

Popis 

Strojní zařízení bude provozováno v automatickém režimu. Pokud zde není 

žádná možnost zastavení procesu, může se nepřetržitý provoz stát 

nebezpečným.  

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví S2 – těžké zranění Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

7 
Možnost zamezení nebezpečí E2 – možné za určitých okolností 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W2 – střední 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Strojní zařízení musí být vybaveno ovládacím zařízením, pomocí něhož ho 

lze zcela zastavit. Tlačítko pro zastavení stroje má vyšší prioritu než tlačítko 

pro spuštění stroje. Každá pracovní stanice musí být vybavena ovládacím 

zařízením, kterým lze v závislosti na existujících nebezpečích zastavit některé 

nebo všechny funkce stroje. 

ČSN EN ISO 12100: 2011  

ČSN EN 60204-1 ed. 2  

ČSN EN ISO 10218-2 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví S0 – žádné nebezpečí Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

0 
Možnost zamezení nebezpečí E1 – možné 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W1 – nulová až malá 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 31 – Posouzení rizika č. 8.2 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

Posouzení rizika Identifikační číslo 8.2 

Název Nedostatečná možnost ručního ovládání stroje 

Životní etapa stroje Údržba 

Umístění Stroj 

Cíl Lidé / Stroj 

Skupina nebezpečí Ergonomická nebezpečí 

Popis 

Mohou nastat situace (např. zablokování robota), kdy musí být možné ovládat 

stroj či jeho části ručně a mít přístup do nebezpečné oblasti. Vstup do 

nebezpečné oblasti je možný po bezpečném zastavení stroje, čehož se docílí 

přidáním ochranných zařízení. V případě ochromení ochranných zařízení 

může nemožnost ručního ovládání vést k neefektivnímu zabezpečení v 

důsledku nesprávného použití. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví S2 – těžké zranění Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

8 
Možnost zamezení nebezpečí E3 – sotva možné 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W2 – střední 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Strojní zařízení či jeho části musí být možné ovládat ručně.  Tato funkce musí 

být navržena tak, aby požadovaného účinku bylo dosaženo pouze 

úmyslným působením na ovládací zařízení. Dále je potřeba zajistit, že strojní 

zařízení bude ovládáno pouze z kontrolních pozic umístěných v předem 

určených oblastech či místech a že je obsluha schopna ovládat činnosti 

jednotlivých částí, se kterými v daném okamžiku pracuje. V návodu k použití 

musí být uveden seznam zbytkových rizik. 

ČSN EN ISO 12100: 2011  

ČSN EN ISO 13849-1  

ČSN EN 60204-1 ed. 2  

ČSN EN ISO 10218-2 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví S1 – lehké poškození Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

1 
Možnost zamezení nebezpečí E2 – možné za určitých okolností 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W2 – střední 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 32 – Posouzení rizika č. 8.3 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

Posouzení rizika Identifikační číslo 8.3 

Název Fyzický a psychologický stres 

Životní etapa stroje Běžný provoz 

Umístění Stroj 

Cíl Celé tělo 

Skupina nebezpečí Ergonomická nebezpečí 

Popis 

V průběhu běžného provozu strojního zařízení mohou nastat situace, které 

jsou zdrojem fyzického a psychologického stresu. Může se jednat například o 

tempo pracovní a kontrolní činnosti stanovené strojem, nevhodné podmínky 

osvětlení pohybujících se/rotujících částí, které jsou zdrojem 

stroboskopického efektu, nevhodné a nejasné rozvržení ovládacích prvků, 

nevhodné tempo práce/kontroly určené strojem.  

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Podmíněně přijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Od začátku konstrukce zařízení musí být uvažovány ergonomické zásady, 

které zajišťují snížení nebezpečí fyzického nebo psychického stresu obsluhy. 

Při konstrukci stroje musí být vzaty v úvahu rozměry těla, síly a polohy těla, 

četnost cyklických pohybů/činností, vhodné umístění a označení ovládacích 

prvků atd. Konstrukční řešení by mělo např. odstranit namáhavé polohy a 

pohyb během používání stroje. 

ČSN EN ISO 12100: 2011  

ČSN EN 894-1+A1  

ČSN EN 614-2+A1  

ČSN EN 614-1+A1 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 33 – Posouzení rizika č. 8.4 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

Posouzení rizika Identifikační číslo 8.4 

Název Nedostatečná úroveň osvětlení pracovního místa 

Životní etapa stroje Běžný provoz, údržba 

Umístění Stroj 

Cíl Prostředí 

Skupina nebezpečí Ergonomická nebezpečí 

Popis 

Nedostatečná úroveň osvětlení v místě provádění úkolu může vést ke ztrátě 

orientace a následnému zakopnutí, uklouznutí a/nebo k chybnému úkonu, 

který může zapříčinit další nebezpečnou situaci. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Návrh a provedení stroje musí respektovat požadavky na osvětlení pro 

zamýšlené použití. Prostory, kde často dochází k výkonu činnosti a námaze 

zraku, budou vybaveny vlastním osvětlením, které poskytuje požadovanou 

úroveň. V návodu k použití je nutno hodnotu požadované úrovně osvětlení 

na pracovišti uvést. Dále se pak uvádí odpovědnost koncového uživatele za 

zajištění pravidelné údržby (čištění) těles.  

ČSN EN ISO 12100: 2011  

ČSN EN ISO 10218-2  

ČSN EN 1837+A1 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 34 – Posouzení rizika č. 8.5 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

Posouzení rizika Identifikační číslo 8.5 

Název Nejednoznačné ovládání 

Životní etapa stroje Běžný provoz, údržba 

Umístění Ovládací panel stroje 

Cíl Lidé / Stroj 

Skupina nebezpečí Ergonomická nebezpečí 

Popis 

Nevhodné rozmístění a popis ovládacích prvků může být příčinou zmatení a 

špatné informovanosti o funkcích jednotlivých ovládacích prvků. To může vést 

k aktivaci nesprávné funkce stroje a ohrožení obsluhy.  

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví S1 – lehké poškození Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A2 – často až trvale 

4 
Možnost zamezení nebezpečí E2 – možné za určitých okolností 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W2 – střední 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Možnost neúmyslné operace musí být minimalizována, např. 

prostřednictvím správné polohy ovládacích zařízení, vhodnou konstrukcí 

ovládacích zařízení, jednoznačného popisu funkce a jeho významu. Zvláštní 

pozornost musí být věnována výběru, uspořádání, programování a 

používání vstupních zařízení operátora, jako dotykové obrazovky, ovládací 

tlačítka, bloky tlačítek nebo klávesnice pro ovládání nebezpečných operací 

stroje. Je nutné zajistit, že ovládací prvky jsou jasně popsány a pracovní 

postupy jsou dodány tak, že umožňují interpretaci funkce a diagnostické 

informace. 

ČSN EN ISO 12100: 2011  

ČSN EN 60204-1 ed. 2  

ČSN EN 894-1+A1 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví S1 – lehké poškození Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

1 
Možnost zamezení nebezpečí E2 – možné za určitých okolností 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W2 – střední 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 35 – Posouzení rizika č. 10.1 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

Posouzení rizika Identifikační číslo 10.1 

Název Nestabilní napájení 

Životní etapa stroje Běžný provoz 

Umístění Elektrický rozvaděč 

Cíl Lidé / Stroj 

Skupina nebezpečí Kombinace nebezpečí 

Popis 

Kolísání napěti, spínací přepětí či efekty od nepřímých úderů blesků mohou 

způsobovat výpadky a rušení ve zdrojích elektrické energie, což má za 

následek chybné fungování strojního zařízení (např. neočekávané 

pohyby/funkce, neschopnost zastavení na povel apod.) 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví S3 – smrt Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

14 
Možnost zamezení nebezpečí E3 – sotva možné 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W2 – střední 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Je potřeba definovat mezní hodnoty napájení. Tam, kde přerušení napájení 

nebo pokles napětí mohou způsobit nebezpečné situace nebo poškození, je 

zapotřebí nainstalovat ochranu proti podpětí, která např. při dosažení 

nastavené hodnoty napětí vypne stroj. Pro ochranu proti účinkům přepětí 

vlivem blesku nebo při spínání zátěží je vhodné připojit k příslušným 

napájecím zdrojům a svorkám zařízení pro potlačení přepětí. 

ČSN EN ISO 12100: 

2011ČSN EN 60204-1 

ed. 2 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví S1 – lehké poškození Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

0 
Možnost zamezení nebezpečí E2 – možné za určitých okolností 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W1 – nulová až malá 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 36 – Posouzení rizika č. 10.2 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

  

Posouzení rizika Identifikační číslo 10.2 

Název Nedostatečná odolnost řídícího systému 

Životní etapa stroje Běžný provoz 

Umístění Stroj 

Cíl Celé tělo 

Skupina nebezpečí Jiné nebezpečí 

Popis 

Porucha řídícího systému strojního zařízení může vést k nepředvídatelnému 

chování stroje, které způsobí nebezpečnou situaci (např. nečekaný pohyb-

funkce a/nebo neschopnost funkce zastavení procesu). Tyto mohou vést k 

ohrožení obsluhujících osob a/nebo k poškození stroje samotného. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví S2 – těžké zranění Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

7 
Možnost zamezení nebezpečí E2 – možné za určitých okolností 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W2 – střední 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Ovládací systémy musí být navrženy tak, aby snesly zátěž předpokládaného 

používání a působení vnějších vlivů. Stroj musí být konstruován tak, aby 

obsahoval bezpečnostní ovládací systém navržený v souladu s požadavky 

normy ČSN EN ISO 13849-1 a ČSN EN ISO 13849-2. 

ČSN EN ISO 12100: 2011 

ČSN EN ISO 13849-1  

ČSN EN ISO 13849-2  

ČSN EN 61010-1 ed. 2 

ČSN EN 61010-2-091 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví S1 – lehké poškození Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

0 
Možnost zamezení nebezpečí E1 – možné 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W1 – nulová až malá 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 37 – Posouzení rizika č. 10.3 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

 

Posouzení rizika Identifikační číslo 10.3 

Název Nedostatečně účinná funkce nouzového zastavení 

Životní etapa stroje Různé 

Umístění Stroj 

Cíl Lidé / Stroj 

Skupina nebezpečí Kombinace nebezpečí 

Popis 

Při používání strojního zařízení během jeho životnosti existuje předpoklad 

vzniku nebezpečné situace, která může ohrozit osoby, poškodit samotný stroj 

nebo pracovní proces, a která proto vyžaduje neodkladné odvrácení 

nebezpečí, nebo jeho snížení jednoduchým lidským úkonem. Pokud tato 

funkce není k dispozici může dojít k vážnému ohrožení vystavených osob 

a/nebo stroje samotného. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví S3 – smrt Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

13 
Možnost zamezení nebezpečí E2 – možné za určitých okolností 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W2 – střední 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Strojní zařízení musí být vybaveno nouzovým zastavením pro případ výskytu 

nouzové situace. Tlačítka nouzového zastavení musí být umístěna v dosahu 

operátorů, na všech kontrolních a pracovních pozicích montážní linky. 

Návod k použití musí obsahovat informace o umístění ovládacích prvků 

nouzového zastavení. 

ČSN EN ISO 13850  

ČSN EN ISO 12100: 2011 

ČSN EN 60204-1 ed. 2 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví S1 – lehké poškození Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

0 
Možnost zamezení nebezpečí E1 – možné 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W1 – nulová až malá 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 38 – Posouzení rizika č. 10.4 (Vlastní zpracování dle 11) 

  

Posouzení rizika Identifikační číslo 10.4 

Název Volič režimů 

Životní etapa stroje Běžný provoz, údržba 

Umístění Stroj 

Cíl Lidé / Stroj 

Skupina nebezpečí Kombinace nebezpečí 

Popis 

Strojní zařízení musí být navrženo pro provoz v několika provozních a 

servisních režimech. Pokud tomu tak není, může stroj reagovat v rozporu 

s očekáváním obsluhy nebo jeho nastavením.  

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví S2 – těžké zranění Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

5 
Možnost zamezení nebezpečí E1 – možné 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W1 – nulová až malá 

Shrnutí úrovně Podmíněně přijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Strojní zařízení musí mít volič režimů provozu stroje. K tomuto účelu bude 

stroj vybaven přepínačem režimů, který bude možno nastavit a zajistit 

v každé z požadovaných poloh. Každá poloha musí být zřetelně označená a 

musí dovolovat zapnout výlučně jeden jediný kontrolní nebo provozní režim. 

Skříňový rentgenový systém musí být vybaven ovládacím prvkem na klíč, 

který zajišťuje, že generování rentgenového záření s vyjmutým klíčem není 

možné a jedním nebo více ovládacími prvky pro zahájení a ukončení 

generování rentgenového záření jiným způsobem než funkcí bezpečnostní 

pojistky nebo síťovým vypínačem. Přepínač lze nahradit jiným způsobem 

výběru režimu, který bude povolovat použití určitých funkcí strojního 

zařízení pouze určitým skupinám pracovníků. Informace ohledně držení 

klíče k ovládání přepínače režimů kompetentní osobou musí být obsaženy 

v návodu k použití. 

ČSN EN 61010-2-091 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví S0 – žádné nebezpečí Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

0 
Možnost zamezení nebezpečí E1 – možné 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W1 – nulová až malá 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 39 – Posouzení rizika č. 10.5 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

Posouzení rizika Identifikační číslo 10.5 

Název Neočekávané spuštění 

Životní etapa stroje Údržba 

Umístění Pracovní oblast stroje 

Cíl Lidé / Stroj 

Skupina nebezpečí Jiné nebezpečí 

Popis 

Během údržby, seřizování nebo čištění je nutný přístup obsluhy do 

nebezpečné oblasti, kde hrozí např. nebezpečí nárazu, skřípnutí apod. Pokud 

zde nejsou žádná ochranná opatření, může dojít k neúmyslnému spuštění 

způsobenému jiným pracovníkem nebo vlivem závady na řídicím systému. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví S1 – lehké poškození Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

1 
Možnost zamezení nebezpečí E2 – možné za určitých okolností 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W2 – střední 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Uzavřením ochranného opatření stroje nesmí dojít k jeho opětovnému 

spuštění. Je nutné několikanásobné potvrzení, které musí být v souladu 

s uvedenými normami. Z míst, ze kterých je potvrzení prováděno, musí být 

dobře vidět na nebezpečný prostor, místa se musí nacházet mimo 

nebezpečné zóny a nesmí být z těchto zón dosažitelná. Před zahájením 

provozu stroje, pokud je to umožněno, by měl být spuštěn výstražný signál 

a samotný start strojního zařízení by měl nastat se zpožděním.  

ČSN EN ISO 12100: 2011  

ČSN EN 60204-1 ed. 2  

ČSN EN ISO 13849-1 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví S0 – žádné nebezpečí Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

0 
Možnost zamezení nebezpečí E1 – možné 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W1 – nulová až malá 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 40 – Posouzení rizika č. 10.6 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

  

Posouzení rizika Identifikační číslo 10.6 

Název Různá nebezpečí během vyřazování z provozu 

Životní etapa stroje Demontáž, vyřazování z provozu  

Umístění Stroj 

Cíl Lidé / Stroj 

Skupina nebezpečí Kombinace nebezpečí 

Popis 

V rámci procesu vyřazování strojního zařízení z provozu zde mohou nastat 

různá nebezpečí např.: 

• elektrický šok v důsledku zbytkové uložené elektrické energie 

• zřícení dílů strojního zařízení jako důsledek uvolnění připevněných částí 

a nedostatečného přístupu, 

• nedostatečná přepravitelnost strojních dílů. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví S2 – těžké zranění Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

8 
Možnost zamezení nebezpečí E3 – sotva možné 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W2 – střední 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Návod k používání bude sestaven tak, aby splňoval minimální požadavky 

uvedené v ČSN EN ISO 12100, kap. 6.4.5, jako například identifikovaná 

zbytková rizika, bezpečné pracovní postupy a informace týkající se 

demontáže a vyřazení strojního zařízení z provozu.  

ČSN EN ISO 12100: 2011 

ČSN EN 60204-1 ed. 2 

ČSN EN 82079-1 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví S1 – lehké poškození Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

2 
Možnost zamezení nebezpečí E3 – sotva možné 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W2 – střední 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 41 – Posouzení rizika č. 10.7 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

  

Posouzení rizika Identifikační číslo 10.7 

Název Přítomnost neautorizované osoby 

Životní etapa stroje Běžný provoz, údržba 

Umístění Stroj 

Cíl Celé tělo 

Skupina nebezpečí Kombinace nebezpečí 

Popis 

V případě, že pracoviště není dostatečně zajištěno, může dojít k vniknutí 

neautorizované osoby. Ta může způsobit nebezpečnou situaci/nehodu nebo 

se sama stát její obětí. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Je nezbytné přijetí potřebných technických (např. omezení přístupu 

dočasným oplocením) a organizačních opatření (kontrolovaná přítomnost – 

kvalifikace osob) k zajištění prostoru montáže a instalace strojního zařízení. 

ČSN EN ISO 12100: 2011 

ČSN EN ISO 7010 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 42 – Posouzení rizika č. 11.1 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

Posouzení rizika Identifikační číslo 11.1 

Název Nedostatečná dokumentace 

Životní etapa stroje Různé 

Umístění Stroj 

Cíl Lidé / Stroj 

Skupina nebezpečí Jiné nebezpečí 

Popis 

Nedostatečná dokumentace může způsobit závažné chyby při instalaci, 

nesprávném používání strojního zařízení nebo nedostatečné údržbě a jiných 

chybách během životního cyklu stroje.  Personál musí mít k dispozici potřebné 

informace, aby mohl své úkoly provádět správným a bezpečným způsobem. 

Jestliže jsou informace neúplné, personál se může dopustit chyby, která může 

ohrozit jak jeho, tak jiné vystavené osoby či strojní zařízení samotné. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Dokumentace musí obsahovat vhodnou úroveň informace o plánovaném 

použití strojního zařízení, které zahrnuje všechny jeho provozní režimy. 

Nedílnou součástí dokumentace je návod k použití. Návod musí být v jazyce 

země, kde bude stroj používán, musí pokrývat všechny fáze životního cyklu 

stroje, musí být srozumitelný, snadno dostupný pro určenou obsluhu a 

doplněný o ilustrace, výkresy, schémata, které jsou nezbytné k zajištění 

správného postupu instalace a údržby stroje.  

ČSN EN ISO 12100: 2011 

ČSN EN 82079-1 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 43 – Posouzení rizika č. 11.2 (Vlastní zpracování dle 11) 
 

Posouzení rizika Identifikační číslo 11.2 

Název Chybná instalace a uvedení do provozu 

Životní etapa stroje Montáž a instalace 

Umístění Stroj 

Cíl Lidé / Stroj 

Skupina nebezpečí Jiné nebezpečí 

Popis 

V důsledku chybné instalace a uvedení do provozu, zde mohou být různé 

možnosti výskytu nebezpečí. Například: 

• při spuštění stroje zde mohou být stále umístěny transportní zámky 

a zabezpečovací zařízení proti pohybu částí během přepravy, 

• šroubové spoje jednotlivých částí mohou být uvolněné, 

• strojní zařízení není dodáváno s odpovídající podporou apod. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví S2 – těžké zranění Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

8 
Možnost zamezení nebezpečí E3 – sotva možné 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W2 – střední 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Návod k používání bude sestaven tak, aby splňoval minimální požadavky 

uvedené v ČSN EN ISO 12100, kap. 6.4.5, jako například identifikovaná 

zbytková rizika, bezpečné pracovní postupy a informace týkající se instalace 

a uvedení do provozu strojního zařízení. Uvedený seznam požadovaných 

informací není kompletní. 

ČSN EN ISO 12100: 2011 

ČSN EN 82079-1 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví S1 – lehké poškození Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí A1 – zřídka až častěji 

2 
Možnost zamezení nebezpečí E3 – sotva možné 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
W2 – střední 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 44 – Posouzení rizika č. 11.3 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

 

 

Posouzení rizika Identifikační číslo 11.3 

Název Předvídatelné nesprávné použití, neúmyslné chování 

Životní etapa stroje Běžný provoz 

Umístění Stroj 

Cíl Lidé / Stroj 

Skupina nebezpečí Jiné nebezpečí 

Popis 

Nebezpečí může vzniknout při použití stroje v nevhodném prostředí, 

zpracování nevhodných materiálů, při neúmyslném provozu nebo špatné či 

nedostatečné údržbě stroje. Neúmyslné chování obsluhy nebo důvodně 

předvídatelné nesprávné použití stroje může být výsledkem: 

• ztráty kontroly obsluhy nad strojem, 

• reflexivního chování osoby v případě poruchy nebo nehody během 

používání stroje, 

• chování v důsledku tlaku ve snaze udržet stroj v chodu za všech okolností 

apod. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Nevhodnému použití je nutno zabránit konstrukcí a výrobou. Je zapotřebí 

poskytovat příslušné informace o použití kdekoliv, kde je to vhodné. Pokyny 

by měly přitáhnout pozornost uživatele a poučit ho, jakým způsobem se 

strojní zařízení používat nesmí, zejména v těch situacích, u nichž se 

prokázalo, že mohou nastat. 

ČSN EN 61010-2-091 

ČSN EN 61010-1 ed. 2 

ČSN EN 82079-1 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 



68 

Tab. č. 45 – Posouzení rizika č. 11.4 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

  

Posouzení rizika Identifikační číslo 11.4 

Název Použití nevhodného nářadí nebo nástrojů 

Životní etapa stroje Běžný provoz, údržba 

Umístění Stroj 

Cíl Lidé / Stroj 

Skupina nebezpečí Jiné nebezpečí 

Popis 
Používání nevhodného nářadí nebo nástrojů může vést k různým úrazům 

vystavených osob (např. pořezání, napíchnutí, vtažení, popálení atd.). 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Strojní zařízení bude dodáno s dostatečným množstvím speciálního nářadí, 

které se běžně na trhu nevyskytuje a nástrojů, které jsou potřeba pro 

provádění potřebných úkolů správným a bezpečným způsobem. Vysvětlení 

jejich správného a bezpečného použití bude uvedeno návodu k použití. 

ČSN EN ISO 12100: 2011 

ČSN EN 82079-1 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 46 – Posouzení rizika č. 11.5 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

Posouzení rizika Identifikační číslo 11.5 

Název Nebezpečí v důsledku nevhodné údržby 

Životní etapa stroje Údržba 

Umístění Stroj 

Cíl Lidé / Stroj 

Skupina nebezpečí Jiné nebezpečí 

Popis 

Existují různé možnosti vzniku nebezpečí, které mohou být důsledkem špatné 

nebo nedostatečné údržby. Součástky se opotřebovávají, upevňovací prvky a 

spoje stroje se mohou poškodit nebo uvolnit v důsledku vlivů prostředí 

(vibrace, teplo) a/nebo stárnutí, což může během provozu nebo během 

údržby způsobit poruchu stroje. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Všechny spoje na stroji musí být sestaveny takovým způsobem, aby se 

spojené části neuvolnily a nezpůsobily tak zranění. Musí být definovány 

intervaly kontrol, ve kterých se pravidelně prověřují spoje a upevňovací 

prvky zařízení v souladu s místními předpisy. Je zapotřebí vytvořit příručku s 

pokyny, která obsahuje minimální požadavky uvedené v ČSN EN ISO 12100. 

Příručka obsahuje různé body a pokyny vztahující se k údržbě a jejím 

intervalům, např.: 

• specifikaci používaných náhradních dílů, maziv a kapalin, 

• pokyny ohledně úkonů a činností údržby (např. výměna opotřebených 

částí) a k nim požadovanou úroveň kvalifikace, 

• výkresy a diagramy, které pracovníkům údržby umožňují správné 

provedení údržby (zejména u úkolů diagnostiky). 

ČSN EN ISO 12100: 2011 

ČSN EN 82079-1 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 47 – Posouzení rizika č. 11.6 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

Posouzení rizika Identifikační číslo 11.6 

Název Degradace vlastností bezpečnostních opatření v čase 

Životní etapa stroje Údržba 

Umístění Stroj 

Cíl Lidé / Stroj 

Skupina nebezpečí Jiné nebezpečí 

Popis 

Bezpečnost stroje závisí na správné a trvanlivé montáži jeho bezpečnostních 

opatření. Během údržby může vzniknout potřeba je demontovat (např. z 

důvodu čištění, opravy, zajištění přístupu techniky), a vzniká zde nebezpečí, že 

některé části nebudou zpět namontovány správně nebo vůbec. Stejně tak 

některé díly (např. plastové) mohou podléhat opotřebení, což zkracuje jejich 

životnost, nebo může měnit jejich vlastnosti pro správné fungování. 

Kombinace výše uvedeného přispívá ke snížení účinnosti ochranných opatření 

strojního zařízení jako celku a může vystavit osoby různým nebezpečím. 

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Návod k použití musí obsahovat potřebné informace o udržování 

bezpečnostních opatření (především zabránění kontaktu vystavených osob 

s pohyblivými částmi strojního zařízení) použitých na stroji v odpovídajícím 

funkčním stavu. Potřebné úkoly můžou provádět jen osoby s odpovídající 

kvalifikací. 

ČSN EN 61010-1 ed. 2 

ČSN EN ISO 12100: 2011 

ČSN EN 82079-1 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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Tab. č. 48 – Posouzení rizika č. 11.7 (Vlastní zpracování dle 11) 

 

 

 

 

Posouzení rizika Identifikační číslo 11.7 

Název Chybějící nebo nedostatečné bezpečnostní sdělení – značky 

Životní etapa stroje Různé 

Umístění Stroj 

Cíl Lidé / Stroj 

Skupina nebezpečí Jiné nebezpečí 

Popis 

I přes přijatá opatření mohou být na stroji přítomna zbytková rizika.  Pokud o 

nich personál není dostatečně informován, může se dopustit chyby, která 

může ohrozit přímo jeho, vystavené osoby či strojní zařízení samotné.   

Odhad a hodnocení rizika 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Nepřijatelné riziko 

Omezení rizika Reference 

Bezpečnostní značky a psané výstrahy musí být snadno srozumitelné 

(piktogramy), jednoznačné a přednostně se musí používat piktogramy před 

psaným textem. Psané výstrahy musí být v jazyce země, kde se bude stroj 

používat, respektive v jazyce srozumitelném obsluze. 

ČSN EN ISO 12100: 2011 

ČSN EN ISO 7010 

Zbytkové riziko 

Stupeň možného poškození zdraví N/A Velikost rizika 

Vystavení osob nebezpečí N/A 

N/A 
Možnost zamezení nebezpečí N/A 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události 
N/A 

Shrnutí úrovně Přijatelné riziko 
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3.6 SEZNAM ZBYTKOVÝCH RIZIK 

Seznam zbytkových rizik je důležitým výstupem procesu posouzení a snížení rizika a poskytuje 

podstatné informace o celkové bezpečnosti stroje.  

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny jak hodnoty počátečního rizika identifikovaných 

nebezpečí (PR), tak hodnoty zbytkových rizik, která i přes přijetí různých preventivních opatření 

stále zůstala.  

Tab. č. 49 – Seznam zbytkových rizik u mechanických nebezpečí (Vlastní zpracování dle 11) 

1 – MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ 

Identifikační č. 

nebezpečí 
Název nebezpečí PR Zbytkové riziko 

1.2 Uklouznutí a zakopnutí 4 2 

1.4 Nebezpečí skřípnutí/stlačení 4 2 

 

Tab. č. 50 – Seznam zbytkových rizik u tepelných nebezpečí (Vlastní zpracování dle 11) 

3 – TEPELNÁ NEBEZPEČÍ 

Identifikační č. 

nebezpečí 
Název nebezpečí PR Zbytkové riziko 

3.1 Kontakt s horkými povrchy 5 2 

 

Tab. č. 51 – Seznam zbytkových rizik u ergonomických nebezpečí (Vlastní zpracování dle 11) 

8 – ERGONOMICKÁ NEBEZPEČÍ 

Identifikační č. 

nebezpečí 
Název nebezpečí PR Zbytkové riziko 

8.2 Nedostatečná možnost ručního 

ovládání stroje 
8 1 

8.5 Nejednoznačné ovládání 4 1 
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Tab. č. 52 – Seznam zbytkových rizik u kombinace nebezpečí (Vlastní zpracování dle 11) 

10 – KOMBINACE NEBEZPEČÍ 

Identifikační č. 

nebezpečí 
Název nebezpečí PR Zbytkové riziko 

10.6 
Různá nebezpečí během vyřazování z 

provozu 
8 2 

 

Tab. č. 53 – Seznam zbytkových rizik u jiných nebezpečí (Vlastní zpracování dle 11) 

11 – JINÉ NEBEZPEČÍ 

Identifikační č. 

nebezpečí 
Název nebezpečí PR Zbytkové riziko 

11.2 
Chybná instalace a uvedení do 

provozu 
8 2 

 

 

Hodnota počátečního rizika jednotlivých identifikovaných nebezpečí byla snížena na minimální 

hodnotu za pomoci opatření uvedených v části Omezení rizik (viz Tab. č. 13 – Tab. č. 48).  

U nebezpečí, která bylo možné kvantifikovat jen obtížně, případně vůbec (N/A), byla významnost 

rizika posuzována ze dvou hledisek. První se týkalo pravděpodobnosti výskytu rizika a druhé 

intenzity negativního dopadu na firmu. Riziko bylo pak tím významnější, čím byla pravděpodobnost 

výskytu a intenzita negativního vlivu vyšší.  

Návod k použití ke strojnímu zařízení SCIOX Box splňuje všechna požadovaná opatření, není ale 

možné podchytit všechny nepředvídatelné rizikové situace.  

Zbytková rizika mechanických, tepelných a ergonomických nebezpečí tak ve většině případů 

vznikají nedodržením pokynů uvedených v návodu k použití.  

Zbytková rizika kombinace nebezpečí a jiných nebezpečí zase nesprávnou manipulací či instalací 

ze strany nezkušených a neproškolených osob. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

Společnost ELEDUS s.r.o. se zabývá vývojem a výrobou vlastních rentgenových a CT inspekčních 

přístrojů pro průmyslovou nedestruktivní defektoskopii, kontrolu a inspekci. Dle počtu 

zaměstnanců a ročního obratu se ELEDUS řadí mezi malé podniky.  

4.1 ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY  

Hlavním nedostatkem procesu řízení rizik ve společnosti ELEDUS je absence určitého manuálu, 

který by jasně stanovil postup celého procesu, kompetentní osoby, jejich pravomoci a 

odpovědnosti. 

4.2 NÁVRHY ZMĚN 

Proces řízení rizik ve společnosti je aktuálně prováděn pod záštitou technického ředitele, který má 

odborné znalosti a zkušenosti v dané oblasti a je v této věci kompetentní.  

Pro danou společnost není vhodná aplikace rozsáhlého systému řízení rizik s ohledem na její 

velikost a charakter, proto se jako přijatelné řešení nabízí vypracování vhodných doporučení a 

postupů, které budou pro fungování celého procesu prospěšné.  

4.2.1 PROCES ŘÍZENÍ RIZIK 

Předpokladem pro úspěšné fungování celého procesu je jeho jasná definice a následné dodržování 

stanovených postupů. Účelem řízení rizik je omezit pravděpodobnost jejich výskytu nebo snížit 

jejich dopad na organizaci a cíle.  

Řízení rizik ve společnosti ELEDUS s.r.o. zahrnuje několik vzájemně provázaných fází, které jsou 

blíže popsány v teoretické části a doplněny praktickou aplikací v části analytické. Jedná se 

konkrétně o tyto fáze: 

• Vymezení procesu a identifikace významných nebezpečí 

• Odhad rizik a jejich hodnocení 

• Návrh opatření snižujících riziko 

• Identifikace a tvorba seznamu zbytkových rizik  

• Kompletace technické dokumentace strojního zařízení 

• Vystavení ES prohlášení o shodě 

• Opatření stroje označením CE 
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4.2.2 DEFINOVÁNÍ KOMPETENCÍ A ODPOVĚDNOSTÍ PRACOVNÍKŮ 

Pro správnou funkci celého procesu řízení rizik je zapotřebí již zpočátku vymezit jednotlivé 

kompetence a odpovědnosti zainteresovaných pracovníků, které jsou vymezeny níže. 

Vedení podniku vynáší rozhodnutí o realizaci procesu řízení rizik. Je nezbytné informovat všechny 

pracovníky, vhodně je motivovat k účasti na tomto procesu a vysvětlit jim důvody tohoto 

rozhodnutí. Zároveň musí mít vedení přehled o veškerém dění, který se tohoto procesu týká. 

Dále vedení vybírá kompetentní osoby, které jmenuje členy hodnotícího týmu. Skupina by měla 

obsahovat členy z oblasti bezpečnostního managementu, konstrukce a výroby.   

4.2.3 STANOVENÍ POČÁTKU REALIZACE 

Rozhodnutí o realizaci procesu řízení rizik vynáší vedení podniku. Před samotným posouzením rizik 

je nezbytné shromáždit všechny dostupné informace o strojním zařízení. Následují fáze, které jsou 

uvedeny v kapitole 4.2.1 Proces řízení rizik. 

Pokud nebylo ve fázi hodnocení rizik dané riziko vyhodnoceno jako přijatelné, je potřeba učinit 

další opatření pro jeho minimalizaci. Při volbě opatření je prvním stupněm procesu minimalizace 

rizika bezpečná konstrukce. Ta je také nejdůležitějším prvkem celého procesu, jelikož účinnost 

tohoto opatření je prokazatelně nejvyšší a ekonomicky nejefektivnější. Proto je nutné se 

problematikou bezpečnosti strojů zabývat již při návrhu projektu, a pak ji co nejlépe zahrnout do 

samotné mechanické konstrukce strojů (13).  

4.2.4 VEDENÍ DOKUMENTACE  

Provozovatel zařízení má povinnost vést a udržovat platnou dokumentaci v aktuálním stavu, která 

musí plně vyhovovat požadavkům norem. Rozsah dokumentace se může v jednotlivých 

organizacích lišit například s ohledem na jejich velikost, druh činnosti, odbornou způsobilost 

zaměstnanců atd (14).  

Udržování a vedení dokumentace může v některých případech představovat administrativu navíc, 

bez této činnosti by ale nebylo možné dosáhnout pořádku a prokázat odpovědnost. Vhodné 

členění dokumentů umožňuje předejít duplicitním popisům, které znesnadňují přehlednost a 

udržování. Administrativu navíc nám také ušetří zamyšlení se nad každým dokumentem, zda je pro 

organizaci užitečný, zda není zbytečně rozsáhlý či nesrozumitelný (14).  
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Z hlediska vedení dokumentace je vhodné využít elektronickou správu dokumentů, která skýtá 

mnoho výhod. Jedna z nich je strukturování a rychlé vyhledávání dokumentů, dále třeba 

jednoduchost provádění změn, možnost přidělení verzí a oprávnění konkrétním uživatelům, 

elektronické podepisování zodpovědných osob, nebo například možnost připomínkování k daným 

dokumentům. Elektronická správa dokumentů nabízí mnoho možností a funkcí, a i z ekologického 

a finančního hlediska je výhodnější proti dokumentaci tištěné (14). 

Řešením této problematiky by bylo zavedení Směrnice pro řízení dokumentů a záznamů, jejímž 

cílem by bylo zajistit řízení dokumentace organizace, které vyžaduje, aby: 

• všechny dokumenty související se zákonnými požadavky byly operativně řízeny a toto bylo 

jasně popsáno, 

• přezkoumání a schválení dokumentů bylo prováděno pověřenými a odpovědnými 

osobami, 

• byla zaručena dostupnost dokumentů všem pracovníkům, kteří vykonávají činnosti, které 

úzce souvisejí s danou odbornou problematikou, 

• všechny dokumenty a záznamy byly periodicky přezkoumávány a aktualizovány, 

• byly vytvořeny a uplatňovány zásady pro schvalování nového vydání a aktualizaci 

dokumentace, 

• byla přesně vyznačena místa, kde se popsané postupy používají, 

• byla stanovena doba platnosti dokumentace (14). 

4.2.5 OVĚŘENÍ BEZPEČNOSTI 

Pro zhodnocení managementu společnosti, zda jsou zbytková rizika akceptovatelná a podnik 

vynaložil veškeré úsilí k dosažení bezpečnosti stroje, slouží hodnocení celkové bezpečnosti  

stroje (6).  

V další fázi pak dochází ke kompletaci dokumentace, která byla průběžně upravována a 

dokončována. V tomto okamžiku společnost pro bezpečnost stroje provedla vše, co by mohlo být 

požadováno a je tedy možné zadat poptávku na posouzení externí firmě. Zhotovitel posudku může 

během posuzování zjistit různé bezpečnostní nedostatky, na které pomyšleno nebylo. Tím může 

ušetřit výrobci nemalé náklady na jejich nápravu, jelikož stroj je ve fázi zkušebního provozu.  
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4.2.6 VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ TÝMU 

Aby bylo možno potenciální rizika vyloučit již během samotného návrhu a konstrukce strojního 

zařízení, je nezbytně nutná znalost kompletního postupu návrhu bezpečného stroje. Kompletní 

postup je ale značně obsáhlý, komplikovaný a zahrnuje v sobě spoustu norem a úkonů. Všechny 

osoby, které zodpovídají za dosahování prokazatelné technické shody a bezpečný provoz strojních 

zařízení, by tak měly být pravidelně proškolovány a mít přehled o legislativních a bezpečnostních 

požadavcích a jejich změnách (13).  

4.3 SÍLY PŮSOBÍCÍ PRO PLÁNOVANOU ZMĚNU 

✓ Zefektivnění procesu řízení rizik 

✓ Identifikace doposud opomíjených rizik 

✓ Úspora nákladů na nápravu bezpečnostních nedostatků 

✓ Rozvoj komunikace mezi pracovníky 

✓ Snadnější řízení dokumentů 

4.4 SÍLY PŮSOBÍCÍ PROTI PLÁNOVANÉ ZMĚNĚ 

 Vynaložení peněžních prostředků za posouzení rizik externí firmou 

 Školení zaměstnanců a financování jejich osobního rozvoje 

 Větší nároky na zaměstnance i celý proces řízení rizik 

 Větší chybovost zaměstnanců v důsledku velkého množství informací 

 Větší časová náročnost celého procesu 

4.5 PODPORA A BOJKOTOVÁNÍ ZMĚNY 

Navrhovaná změna má podporu ve vedení společnosti. Odpor proti navrhované změně může 

nastat ze strany zaměstnanců, kteří již byli zvyklí na starý systém a nebudou mít zájem o zasvěcení 

do problematiky bezpečnosti strojních zařízení.  
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4.6 FINANČNÍ PLÁN NAVRHOVANÉ ZMĚNY 

Společnost ELEDUS s.r.o. bude pro realizaci procesu řízení rizik využívat vlastní lidské zdroje, tudíž 

odpadají náklady na nábor nových pracovníků. Náklady, které společnost vynaloží, se budou týkat 

ověření bezpečnosti strojního zařízení a vzdělávání členů týmu. Ověření bezpečnosti zajistí 

nejmenovaná společnost, se kterou ELEDUS již dlouho spolupracuje a s jejíž výsledky je spokojená. 

Školení se zúčastní technický ředitel, asistentka managementu, která bude zaštiťovat celý proces 

po administrativní stránce, vedoucí konstrukce a vedoucí výroby.  

Stanovení celkových nákladů vychází z průměrné ceny nabízených školení s podobnou náplní 

inzerovaných na internetu a průměrné sazby za posouzení rizik od nejmenované společnosti, se 

kterou ELEDUS spolupracuje.  

Tab. č. 54 – Finanční plán navrhované změny (Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 VERIFIKACE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Společnost bude sledovat dosažené změny až po určité době po zavedení nového systému. Zda 

byla změna úspěšná nebo ne, bude zjišťovat na základě zpětné vazby zaměstnanců, kvality 

provedených posouzení rizik a nákladů.  

Položka Cena celkem  s DPH [Kč] 

Školení zaměstnanců 28 000 

Posouzení rizik  49 000 

CELKEM 77 000 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zpracovat analýzu, vyhodnotit rizika strojního zařízení 

SCIOX Box a navrhnout doporučení pro zefektivnění procesu řízení rizik ve vybrané firmě. 

Posouzení rizik bylo provedeno v souladu s normou ČSN EN ISO 12100: 2011, která se zabývá 

bezpečností strojních zařízení a všeobecnými zásadami pro konstrukci – posouzením a snižováním 

rizika – společně s dalšími předmětnými normami.  

V úvodní části práce byla problematika řízení rizik rozebrána z teoretického hlediska. Byly 

definovány jednotlivé pojmy a postupy procesu řízení rizik, které byly následně aplikovány 

v analytické části.  

Analytickou část zahajuje seznámení se strojem, specifikace jeho mezních hodnot a technického 

provedení. Na základě nashromážděných informací o stroji a poznatků z teoretické části byla 

identifikována významná nebezpečí, pro která byl proveden odhad jejich počátečního rizika. Dle 

předem stanovené hranice přijatelnosti byla rizika zhodnocena a v případě překročení hranice 

přijatelnosti také pomocí vybraných preventivních opatření snížena na minimální hodnotu. 

Zbytková rizika, která vznikla například v důsledku nedodržení postupů a pokynů uvedených 

v návodu k použití, byla uvedena v seznamu zbytkových rizik.  

V procesu bylo identifikováno celkem 36 významných nebezpečí. Na základě provedení odhadu 

jejich počátečního rizika byla hodnota počátečního rizika na hranici přijatelnosti pouze u 4 z nich. 

Podmíněně přijatelnou hranici počátečního rizika splňovalo 5 z identifikovaných nebezpečí a 

nepřijatelné riziko bylo vyhodnoceno u 27 nebezpečí. Pro všechna tato rizika byla vypracována 

opatření k jejich omezení. Po aplikaci těchto opatření byla rizika znovu zhodnocena. Rizika, která 

nebylo možné snížit na minimální hodnotu, byla uvedena v seznamu zbytkových rizik. 

V návrhové části jsou pro společnost ELEDUS s.r.o. vypracovány vhodné doporučení a postupy, 

které mají být nápomocny k zefektivnění celého procesu řízení rizik. Pro danou společnost není 

vhodná aplikace rozsáhlého systému řízení rizik s ohledem na její velikost a charakter, proto byla 

vypracována vhodná doporučení a postupy, které budou pro fungování celého procesu prospěšné. 

V navrženém manuálu jsou vymezeny jednotlivé fáze řízení rizik, které je nutno dodržovat. Aby byla 

zajištěna správná funkce celého systému, je potřeba již na začátku vymezit jednotlivé kompetence 

a odpovědnosti všech zainteresovaných pracovníků a stanovit počátek realizace. V průběhu 

procesu je pak také nezbytné dbát na udržování a vedení dokumentace. Řešením této 

problematiky by bylo zavedení Směrnice pro řízení dokumentů a záznamů, jejímž cílem by bylo 

zajištění přehlednosti a pořádku. 
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Podobně jako při zavádění jakéhokoliv nového systému do společnosti, je i v tomto případě nutný 

pozitivní přístup všech zainteresovaných pracovníků v podniku. Jedině tímto způsobem bude 

zajištěno, že proces řízení rizik bude fungovat správně a dle stanovených požadavků.  
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