
Uživatelům a příjemcům Safety studií, posudků, auditních zpráv a závěrečných zpráv z šetření událostí představujeme změnu terminologie v hodnocení rizik.  

Nyní je jednodušší, přehlednější, lidštější. U každého rizika i nadále hodnotíme pravděpodobnost, s jakou nastane a závažnost, která vyjadřuje následky rizika. 

Pravděpodobnost události již není častá, občasná, ani nepravděpodobná, ale velmi nízká či nízká, pokud Safety oddělení dosud nezaznamenalo takovou událost, 

střední, pokud se již událost 1x za rok vyskytla, vysoká, evidujeme-li 2-9 takových událostí do roka a velmi vysoká, jestliže nastává více než desetkrát ročně. 

Závažnost událostí se nemění a zůstává nepatrná, malá, velká, nebezpečná a v krajním případě katastrofická. 

Zjednodušení a počeštění doznaly Výsledné kategorie rizik. Dřívější (ne)akceptovatelné riziko je nyní (ne)přijatelné, dřívější tolerovatelné se zvýšeným nebezpečím 

se nyní jednoduše nazývá nežádoucí. 

Je to změna terminologie, na rizicích se nic nemění. Co bezpečné bylo, bezpečné zůstává, a veškerá nebezpečí jsou nebezpečími i nadále.  

Stejnou metodiku bude používat i vznikající Security Management System (SeMS).  
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Nepřijatelné riziko 

Nežádoucí riziko 

Tolerovatelné riziko 

Přijatelné riziko 

Co je to Safety doporučení? 

K identifikovaným Safety Rizikům jsou, podle jejich povahy, navrhována Safety Doporučení. Cílem Safety Doporučení je zajistit snížení rizika vzniku Safety 

Události na přijatelnou úroveň provozní bezpečnosti. Odpovědný pracovník, na kterého je směřováno má možnost: 

(a) Doporučení plně přijmout; 

(b) Doporučení přijmout částečně a za zbývající riziko převzít odpovědnost; 

(c) Navrhnout odlišný způsob snížení rizika a implementovat jej; 

(d) Odmítnout Doporučení a převzít odpovědnost za riziko. 

V případě, že je Safety Riziko hodnoceno jako NEPŘIJATELNÉ, je vedoucí pracovník liniově odpovědné OJ nebo jeho nadřízený povinen přijmout takové 

opatření, které sníží závažnost rizika alespoň na úroveň NEŽÁDOUCÍHO rizika. 

Velmi nízká Nízká Střední Vysoká Velmi vysoká

Téměř nemyslitelný 

výskyt

Bez výskytu na LKPR 

či podobném letišti

1 výskyt / rok 2-9 výskytů / rok 10 a více výskytů / rok

Lidé Zařízení Finance 1 2 3 4 5

Nepatrná Bez zranění Bez poškození do 10 000 E 1E 2E 3E 4E 5E

Malá Lehká zranění
Drobné 

poškození
do 100 000 D 1D 2D 3D 4D 5D

Velká Těžká zranění Místní poškození do 1 000 000 C 1C 2C 3C 4C 5C

Nebezpečná Jednotlivé úmrtí
Zásadní 

poškození
do 10 000 000 B 1B 2B 3B 4B 5B

Katastrofická
Mnohonásobná 

úmrtí
Celková ztráta Likvidační A 1A 2A 3A 4A 5A

Pravděpodobnost - ARO

Závažnost- SLE
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