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Agenda

� Úvod do problematiky

� Způsob řízení rizika, optimalizace

� Proces řízení rizika

� Vymezení systému, posouzení významnosti změny

� Výběr zásady přijatelnosti rizik

� Metody posouzení
� Použití kodexů správné praxe

� Analýza podobnosti s referenčním systémem

� Metody jednoznačného odhadu rizik

� Shrnutí



Úvod do problematiky

� Základní pojmy
� Analýza rizika

� Posuzování rizika

� Hodnocení rizika

� Řízení rizika

� Management rizika, proces řízení rizika

� Metody a postupy hodnocení rizik
� Srovnávací metody

� Analytické metody – deterministický přístup

� Analytické metody – pravděpodobnostní přístup



Způsob řízení rizika

Řízení rizika lze provádět:
� Snižováním pravděpodobnosti výskytu nežádoucí události

(prevence)

� Snižováním závažnosti následků (ochrana)



Optimalizace rizika

Po vyčerpání jednoduchých či nenáročných opatření se dosahuje poklesu míry rizika s mnohem vyššími 
náklady. Implementace dalších opatření nebo jejich provoz však přináší další rizika. Taková opatření
mohou přesáhnout přínosy z omezení rizika.



Riziková funkce

Nejčastější případ rizikové funkce lze vyjádřit jako funkci dvou proměnných:

RIZIKO = f (pravděpodobnost výskytu, velikost následků)

V některých případech je však nezbytné pracovat s vícerozměrnými funkcemi. Jako další proměnnou 
uvedu pravděpodobnost odhalení:

RIZIKO = f (pravděp. výskytu, velikost následků, pravděp. odhalení) 

Obecé vyjádření rizika jako funkce více proměnných:

RIZIKO = f (p1, p2, p3, ..., pn)



SUBJEKT pro posuzování rizik

� se NESMÍ podílet přímo nebo jako zástupce na NÁVRHU, 
VÝROBĚ, VÝSTAVBĚ, PROVOZU, ÚDRŽBĚ posuzovaného 
systému

� musí provádět posuzování na nejvyšší možné úrovni 
profesionální důvěryhodnosti a technické způsobilosti

� nesmí být vystaven tlakům a podnětům, zejména finančním, 
zejména ze strany osob, jichž se posouzení týkají

� pracovníci musí mít
� řádné technické a odborné vzdělání

� dostatečnou znalost požadavků na provádění posouzení

� schopnost vypracovat zprávy o posouzení bezpečnosti

� musí být zaručena nezávislost, odměny pracovníků nesmí záviset na 
počtu ani výsledcích posouzení



Proces řízení rizika I.

� Nezávislé posouzení a hodnocení rizika a analýza rizik je 
ryze inženýrská disciplína 

� Řízení nebezpečí, tj. provedení účinných opatření je 
manažerská disciplína 



Proces řízení rizika II.

� Vymezení systému

� Stanovení významnosti změn
� každá změna, která podléhá rozhodnutí DÚ je významná

� Analýza rizik
� identifikace nebezpečí

� klasifikace nebezpečí

� Posouzení rizik
� použití kodexů správné praxe

� srovnání podobnosti s referenčním modelem

� jednoznačný odhad rizika
� stanovení četnosti
� stanovení závažnosti



Proces řízení rizika III.

� Hodnocení rizika
� srovnání s kritérii

� Návrh bezpečnostních opatření (Bezpečnostní
požadavky)

� Provedení (provádění) bezpečnostních opatření

� Prokázání shody s bezpečnostními požadavky
� ve Zprávě o hodnocení rizik musí být konstatování o prokázání

shody s bezpečnostními požadavky!

Pozn.: 

Cykl procesu lze ukončit po prokázání shody s bezpečnostními požadavky. V opačném 

případě se cyklicky proces opakuje od činností souvisejících s analýzou rizik.



Metody a postupy

Metody a postupy hodnocení rizik lze kategorizovat do 
3 kategorií, lišících se stupněm podrobnosti analýzy 
rizika a schopností kvantifikace míry rizika:

� Srovnávací metody

� Analytické metody založené na deterministickém 
přístupu

� Analytické metody založené na 
pravděpodobnostním přístupu



Metody a postupy (pokračování)

Srovnávací metody

Tyto metody pracují většinou na základě porovnávání a aplikování
provozních zkušeností získaných z provozu zařízení. Bývají
doplněné prohlídkami (revizemi, měřeními) zařízení. Jejich cílem je 
odhalit slabiny nebezpečného zařízení a seřazení jeho subsystémů, 
skupin a uzlů podle subjektivního posouzení a s ohledem na podíl 
na příčinách a průběhu nežádoucích událostí. Tyto metody upozorní
na potenciálně nebezpečné části posuzovaného zařízení. Obvykle 
však nejsou schopny kvantifikovat pravděpodobnosti selhání ani 
podíl na pravděpodobnosti vzniku nebezpečné události. Příkladem 
takové srovnávací metody je Kodex správné praxe, doporučený 
agenturou ERA v [1].



Metody a postupy (pokračování)

Metody založené na deterministickém přístupu

Tyto metody již systematicky analyzují příčiny vzniku nebezpečných 
událostí a scénáře rozvoje nebezpečných událostí. Pro definované
nebezpečné události vypracují seznam poruch systémů, jejich komponent, 
případně chyb obsluhy, které k událostem vedou. Dávají dobrou představu 
o chování nebezpečného zařízení. Zásadní nedostatek, který je společný i 
s metodami kategorie 1 spočívá v tom, že ani tyto metody nejsou schopny 
postihnout pravděpodobnost výskytu nebezpečných jevů, 
pravděpodobnost selhání komponent, zásahů obsluhy, atd. Z tohoto 
důvodu uvedené metody selhávají při řízení pravděpodobnosti míry rizika 
a neumožňují důslednou prevenci nebezpečných událostí. Nezávislý 
posuzovatel by měl být schopen odhalit u navrhovatele změny použití
nevhodné metody pro hodnocení rizika.



Metody a postupy (pokračování)

Analytické metody založené na pravděpodobnostním 
přístupu

Metody jsou založené na tom, že se důsledně sleduje poruchovost 
systémů, komponent a omylů lidského činitele a pomocí matematicko 
statistických metod se kvantifikují pravděpodobnosti příčin nebezpečných 
událostí.

Vyčíslit riziko jsou schopné pouze metody založené na 
pravděpodobnostním systému hodnocení rizika. Volba postupů pro 
hodnocení rizika je dána složitostí řešeného problému, úrovní podrobnosti 
analýzy a dostupností údajů.



Metody a postupy (pokračování)

Přijatelnost rizik u významné změny by měla být 
vyhodnocena pomocí jedné či více zásad přijatelnosti:

� Použití kodexu správné praxe

� Porovnání s podobnými částmi železničního 
systému

� Jednoznačným odhadem rizik

Pozn.: Navrhovatel změny je odpovědný za výběr uplatňované zásady!



Prokázání shody systému
se stanovenými bezpečnostními
požadavky

� splnění bezpečnostních požadavků je nutno prokázat před 
schválením bezpečnosti změny

� prokázání provádí účastníci, kteří odpovídají za splnění
bezpečnostních požadavků

� přístup zvolený k prokázání shody posuzuje nezávisle subjekt 
pro posuzování

Konstatování o prokázání shody s bezpečnostními 
požadavky musí být uvedeno ve Zprávě o posouzení!



Popis procesu a postupů
nezávislého posuzování TÚDC

� předpoklady TÚDC

� zahájení procesu

� obecné uplatněné postupy

� významnost změny, analýza rizik, volba zásady přijatelnosti rizik

� prokázání shody s bezpečnostními požadavky

� Zpráva o posouzení bezpečnosti

� evidence a rozdělovník zpráv

� oblasti změn, které posuzuje TÚDC

� použité metody

Pozn.: popis procesu k nahlédnutí během diskuze, kopie zájemcům...



Závěr

Děkuji vám, všem posluchačům za pozornost.

Ing. Miroslav Šídlo

vedoucí oddělení ZAT

TÚDC, Malletova 10, Praha

mail: miroslav.sidlo@tudc.cz

mobil: 724 013 781



Poznámky

Seznam důležitých dokumentů

49:    2004/49/ES:   Směrnice o bezpečnosti železnic

57:    2008/57/ES:   Směrnice o interoperabilitě železničního systému ve společenství

110:   2008/110/ES:  Změna směrnice 49

149:   2009/149/ES:  Změna směrnice 49, CSI, CSM, CST

352:   Nařízení komise (ES) č. 352/2009 o přijetí společné metody pro hodnocení a posuzování rizik

409:   2010/409/ES:  Rozhodnutí o CST

460:   2009/460/ES:  Rozhodnutí o CSM pro posuzování stupně dosažení bezpečnostních cílů

DÚ1:  Metodický pokyn pro uplatňování nařízení komise (ES) č. 352/2009

DÚ2:  Soubor dokumentů a údajů prokazujících způsobilost Subjektu pro posuzování bezpečnosti

DÚ3:  Osnova Zprávy o posouzení bezpečnosti

Pozn.: Dokumenty označení jako DÚ1, DÚ2, ... jsou veřejně dostupné dokumenty na www.ducr.cz



Poznámky


