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Proč je dobré mít jako fi rma zpracovanou analýzu rizik, respektive 
rizikovou zprávu pro účely pojištění? Karel M., technik
Rizikový management není vázán jen na pojištění, existuje nezávisle. Rizika 
ohrožují dosažení našich cílů, mají potenciálně negativní dopad na naši 
činnost a s určitou pravděpodobností se u naší činnosti vyskytnou. Řízení rizik 
se snaží tyto negativní dopady co nejvíce eliminovat. Pro fi rmu, které záleží 
na tom, aby měla kvalitně zpracován a následně nastaven pojistný program, 
je dnes již nezbytné, aby její provoz navštívil riskmanager. Ten provádí šetření 
v místě pojištění s cílem posouzení reálného stavu rizik. Výstupem prohlídky 
je tzv. riziková zpráva, která je spojením mezi realitou a pojištěním. Na jejím 
základě je ve spolupráci s pojišťovnou připraven pojistný program.

Na co bych se měl připravit, pokud čekám prohlídku od makléře resp. 
jejího riskmanagera? Mám mít předem připravené dokumenty, které by 
mohly usnadnit oběma stranám práci? Tomáš H., technický ředitel
V  první řadě je důležité si uvědomit, že riziková prohlídka není kontrolou 
pracovišť klienta, ale jejím cílem je rozpoznávat rizika, stanovit jejich velikost, 
provést zhodnocení, navrhnout opatření vedoucí k  eliminaci či zmírnění 
nebezpečí. Zpravidla vždy je dobré mít předem připravené dokumenty typu: 
situační plánek areálu, revizní zprávy, protokoly o kontrolách, případně popisy 
základních činností. V  neposlední řadě mít na paměti, že doba prohlídky 
může trvat i  několik hodin, je vhodné mít vyhrazen dostatečný čas na její 
absolvování.
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Jako výrobci elektroniky rovněž provozujeme sklady dílů a  hotových 
výrobků. Překvapilo nás, že pojišťovna považuje naše sklady za vyšší 
riziko než samotnou výrobu?  David K., provozní ředitel
Z  hlediska riskmanagementu jsou velkokapacitní sklady považovány za 
rizikové. Bez adekvátního požárního zabezpečení a při nedůsledném plnění 
preventivních opatření lze očekávat vysoké majetkové škody. Samozřejmě 
v závislosti na druhu skladovaných komodit a způsobu skladování.

Jaké provozy lze označit místem s největší hrozbou rizik?  
Milan T., výrobní manažer

Provozy chemické výroby, skladování a  zpracování hořlavých a  výbušných 
látek, dále textilní a dřevozpracující závody. Každá činnost ale v sobě obsahuje 
rizika, existují aniž bychom je vnímali a  i přes značný technologický pokrok 
není možné rizika zcela eliminovat. Nepředvídatelné události, které na nás 
působí, přinášejí nejen negativní ale i pozitivní důsledky.
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