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Rozdělení nežádoucích událostí
n Běžné bezpečnostní incidenty
l automaticky ošetřené bezpečnostními mechanizmy

n Ničivé události
l podnikové procesy nejsou úplně pozastaveny
l omezená infrastruktura nebo zdroje
l plánování kontinuity podnikových procesů

n Pohromy
l procesy uvnitř organizace jsou úplně pozastaveny
l plán obnovy po pohromě



Plánování kontinuity podnikových procesů
n Business Continuity Planning (BCP).
n Cílem je redukovat riziko finančních ztrát a zvýšit schopnost 

obnovy organizace bezprostředně po ničivé události.
n Hlavní prioritou plánu kontinuity průmyslových procesů a plánu 

obnovy po katastrofě jsou vždy lidé a až potom IT.
n Proces plánování kontinuity podnikových procesů má čtyři fáze:

1. Rozsah projektu a plánování
2. Ohodnocení významu podnikových procesů
3. Plánování kontinuity
4. Schválení a implementace



1. Rozsah projektu a plánování
n Podobně jako jakýkoliv formalizovaný podnikový proces tvorba 

vhodného plán kontinuity podnikových procesů vyžaduje použití
vhodné metodologie, která zahrnuje:
1. Analýza organizace společnosti
2. Výběr týmu pro vytvoření plánu kontinuity podnikových 

procesů
3. Stanovení požadavků na zdroje
4. Analýza zákonů a právních norem



Analýza organizace společnosti
n Cílem je identifikovat všechna oddělení a osob, kterých se 

může dotýkat plán kontinuity podnikových procesů, např.:
l Oddělení operativní úrovně zodpovědné za klíčové služby, 

které firma poskytuje zákazníkům.
l Oddělení poskytující kritické podpůrné služby klíčovým 

oddělením operativní úrovně (např. IT oddělení) .
l Senior manageři a ostatní klíčové osoby

n Tato analýza je důležitá ze dvou příčin:
1. Pomáhá identifikovat potenciální členy týmu plánování

kontinuity podnikových procesů.
2. Poskytuje základ pro zbytek procesu plánování kontinuity 

podnikových procesů.
n Zpravidla realizována jednou 1-2 osobami, poté revize týmem.
n Každé sídlo společnosti může mít svůj vlastní plán.



Výběr týmu pro vytvoření plánu BCP
n Za BCP často zodpovědné IT a/nebo bezpečnostní oddělení.
n Tento tým by měl minimálně zahrnovat jednoho reprezentanta:
l každého klíčového oddělení operativní úrovně,
l každého klíčového oddělení poskytujícího podpůrné služby,
l IT oddělení s technickými zkušenostmi na znalostmi 

zahrnující BCP,
l bezpečnostního oddělení se znalostmi BCP procesu,
l právního oddělení se znalostmi práva a podnikových 

vyhlášek,
l senior managementu.

n Za BCP často zodpovědné IT a/nebo bezpečnostní oddělení.



Stanovení požadavků na zdroje
n Stanovení požadavků na zdroje zahrnuje potřebné zdroje 

potřebné ve třech odlišných fázích:
1. Vývoj BCP

l zahrnuje všechny 4 fáze BCP
l zejména personál (BCP team a podpůrní zaměstnanci)

2. Testování, úprava a údržba BCP
l zejména personál
l dále hardware a software 

3. Implementace BCP
l okamžik, kdy událost nastane
l velké množství personálu (část organizace, nebo celá

organizace)



Analýza zákonů a právních norem
n Analýza, zda nějaká právní norma, průmyslový standard a 

podobně nevyžaduje specifický BCP.
n BCP je někdy vyžadována klienty.



2. Ohodnocení významu podnikových procesů
(1)

n Business Impact Assessment (BIA)
n Cílem je stanovení kvantitativní míry pro stanovení priority 

ochrany podnikovýho procesu před hrozbou.
n Dva druhy analýzy použité při rozhodování:
l Kvantitativní rozhodování

n Použití čísel a vzorců
n Přiřazení hodnoty každému procesu

l Kvalitativní rozhodování
n Nenumerické faktory (význam zákazníka, dodavatele)
n Použití vágních pojmů (nízký, střední,vysoký)



2. Ohodnocení významu podnikových procesů
(2)

n Postup BIA:
1. Identifikace priorit
2. Identifikace rizika
3. Ohodnocení věrohodnosti
4. Ohodnocení důsledku
5. Stanovení priorit zdrojů



BIA - Identifikace priorit
n Jedná se o vytvoření kompletního seznamu podnikových 

procesů a jejich seřazení z hlediska důležitosti.
n Zpravidla každý člen teamu vytváří list procesů, za které je jeho 

oddělení zodpovědné.
n Tato fáze pomáhá stanovit důležitost procesů z kvalitativního 

úhlu pohledu.
n Současně BCP team sestavuje seznam aktiv a hodnoty těchto 

aktiv (HA). Tento seznam se použije v dalších fázích BIA.
n Současně BCP team stanovuje pro každý podnikový proces 

maximální tolerovatelný čas nefunkčnosti (MTČN).



BIA - Identifikace rizika
n Stanovení rizik působících na podnikový procesy
l Přírodní rizika – bouřky, hurikány, tornáda, zemětřesení, 

sopečné erupce,…
l Rizika způsobené člověkem – teroristický útok, válka, zloděj, 

vandalizmus, oheň, výbuch, dopravní nehody,…
n Tvorba tohoto seznamu je interaktivní proces celého týmu.



BIA - Ohodnocení věrohodnosti
n Stanovení ročních očekávaných výskytů (ROV) každého rizika.
n Jedná se o nezápornou hodnotu, může být menší než jedna.
n Způsoby stanovení:
l Na základě historie společnosti
l Prostřednictvím odborných odhadů členů týmu
l Na základě rad expertů (např. meteorologů, seismologů, 

požárníků,…)



BIA – Ohodnocení důsledku
n Stanovení jaký důsledek každé z identifikované riziko může mít 

na podnikový procesy, pokud se vyskytne.
n V případě kvantitativního přístupu se jedná o výpočet:

l Podílu ztráty (PZ)
% z HA

l Očekávaná ztráta (OZ)
OZ = HA x PZ

l Roční očekávaná ztráta (ROZ)
ROZ = OZ x ROV

n V případě kvalitativního přístupu je potřeba vzít v úvahu 
nefinanční důsledky  přerušení podnikových procesů, např.:
l Ztráta googwill u zákaznické základny.
l Negativní publicistika
l Ztráta zaměstnanců



BIA - Stanovení priorit zdrojů
n Cílem je alokace zdrojů proti možným rizikům k zajištění

kontinuity klíčových podnikových procesů.
n Prioritu mají rizika s vyšší ROZ.
n Nejdříve se alokují zdroje s vysokou hodnotou ROZ, pak se volí

nižší, dokud se:
l Zdroje nevyčerpají
l Nezbývá žádné riziko

n Třeba vzít v úvahu i kvalitativní hledisko.



3. Plánování kontinuity
n Snaha o minimalizaci důsledků, které mohou mít realizovaná

rizika na chráněná aktiva.
n Možné přístupy:
l Snížení rizika
l Postoupení rizika 
l Akceptování rizika
l Ignorace rizika



4. Schválení a implementace

n Schválení plánu kontinuity podnikových procesů
l Schválení vrcholovým řídícím pracovníkem (demonstrování

významu BCP), jinak senior managerem
n Implementace plánu kontinuity podnikových procesů

l Zpravidla podle harmonogramu implementace
l Po implementaci BCP provádí dohled nad implementovaným 

řešením.
n Třeba ošetřit rizika působící na aktiva ve třech kategoriích:
l Lidé
l Budovy, vybavení
l Infrastruktura



BCP dokumentace
n Formulace metodologie BCP v dokumentaci má několik výhod:

l Dokument je v případě ničivé události a to i v případě, že 
vedoucí BCP týmu není přítomen.

l Obsahuje historické záznamy, které můžou sloužit v 
budoucnosti.

l Nutí členy BCP týmu zaznamenávat si své myšlenky, 
možnost sdílení mezi členy týmu.



Dokumenty BCP (1)
n Cíle plánování kontinuity – formulace cílů, vytvoření na 

prvním setkání týmu, pak se zpravidla nemění. Zpravidla je 
hlavním cílem: „Zajistit kontinuity činností v podniku v případě
stavu nouze.“

n Prohlášení o důležitosti – zpravidla formou dopisu
zaměstnancům, žádost o budoucí spolupráci.

n Prohlášení o prioritách – vytvoření ve fázi identifikace priorit, 
seznam procesů seřazených podle priority.

n Prohlášení o organizační zodpovědnosti – schvaluje ho 
výkonný senior manager, má formu dopisu zaměstnancům, 
obvykle začíná: „Kontinuita podnikových procesů je 
zodpovědnost každého !!!“

n Prohlášení o naléhavosti a časování – obsahuje 
harmonogram realizace BCP.



Dokumenty BCP (2)
n Ohodnocení rizika – diskutuje všechna možná rizika, uvádí

hodnoty kvantitativních a kvalitativních ukazatelů.
n Přijetí/snížení rizika – formulace strategie požité na každý druh 

rizika.
n Program velmi podstatných záznamů – kde budou kritické

záznamy uloženy a jak budou zálohovány.
n Postup reakce na stav nouze – zodpovědnost organizace a 

osob za okamžité reakce na událost, obsahuje bezprostřední
reakci, způsob informování a  zodpovědnost za sekundární
procedury, než dorazí BCP tým.

n Správa – přizpůsobování dokumentů, nové verze, rušení starých 
verzí.

n Testování – formalizovaný program testování, že plán je stále 
aktuální a zaměstnanci jsou školeni o svých povinnostech.


