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1 Úvod 

Mezi faktory, které negativně ovlivňují chod činností v organizaci, řadíme mimořádné 

události, jako například: přírodní katastrofy, technologické havárie, teroristické útoky, apod. 

Pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby rovněž hrají důležitou roli dodavatelé 

a zákazníci. Případná ztráta hlavního zákazníka nebo dodavatele v důsledku přerušení výroby 

může mít katastrofické následky pro danou společnost. 

Vhodným nástrojem k minimalizaci těchto hrozeb je zavedení systému řízení 

kontinuity činností (Business Continuity Management – BCM), jenž je relativně novou 

disciplínou řízení. Stává významnou v souvislosti s neklidným prostředím, v němž se 

organizace nyní nacházejí. Aby bylo BCM efektivní, musí se stát součástí řízení společnosti. 

Výsledkem plánování kontinuity je plán kontinuity činností (Business Continuity Planning – 

BCP). BCP tvoří zdokumentovaný soubor postupů a informací, vyvinutých, sestavených 

a udržovaných v aktuálním stavu k použití v případě incidentu. 

V diplomové práci se zaměřuji na implementaci systému řízení kontinuity činností 

do nadnárodního výrobního podniku s počtem přes 5000 zaměstnanců. Zavedení BCM a 

zpracování BCP do podniku bylo iniciováno ze tří důvodů: Zlepšení odolnosti podniku vůči 

negativním vlivů mimořádných událostí, zajištění kontinuity funkčností podnikových procesů 

a vyhovění požadavkům zákazníka. Přístup k tomuto řešení není závazně regulován zákonem, 

předpisem ani jinou normou.  

Systém zavádění se inspiruje britskou normou BS 25999-1 (British Standard). 

Publikace britského standardu BS 25999-1 byla vydána v roce 2006. Norma je rozdělena 

na dvě části. Část 1 standardu BS 25999 popisuje procesy, principy a terminologii. Část 2 

definuje specifikace pro formální hodnocení schopnosti organizace řídit kontinuitu činností. 
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2 Pojmy a definice 

Řízení kontinuity činností organizace (business continuity management, BCM) – 

holistický systém řízení, který identifikuje potenciální dopady, které hrozí organizaci, 

a poskytuje rámec pro budování její odolnosti a schopnosti efektivní reakce, která ochrání 

zájmy klíčových podílníků, akcionářů organizace a dalších zájmových skupin, reputaci, 

značku a činnosti vytvářející hodnoty. [2] 

Plánování kontinuity podnikání (Business Continuity Planning, BCP) – pokročilé 

plánování a příprava, které jsou zapotřebí k identifikaci dopadu potenciálních ztrát, 

k formulování a implementaci realizovatelných strategií a k vývoji plánu(ů), které zajišťují 

kontinuitu činností organizace v případě incidentu. [2] 

Výsledek plánování kontinuity činností organizace je plán kontinuity činností 

(business continuity plan, BCP), který je zdokumentovaným souborem postupů a informací, 

vyvinutým, sestaveným a udržovaným v aktuálním stavu k použití v případě incidentu. [2] 

Analýza dopadů (Business Impact Analysis, BIA) – analýza na manažerské úrovni, 

jejímž prostřednictvím organizace kvantitativně (např. finanční ztráta, úroveň poskytovaných 

služeb) zhodnotí dopady a ztráty, které mohou nastat v případě závažného incidentu, 

a minimální úroveň zdrojů potřebných pro obnovení kritických činností (identifikace zdrojů 

pro obnovu činnosti – buseness impact recovery analysis, BIRRA). Závěry z BIA se používají 

k přijetí rozhodnutí a pro zdůvodnění řešení a strategie plánování kontinuity činností (BCP 

strategie). [2] 

Plán obnovy (disaster recovery plan, DRP) – plány pro obnovu činností v organizaci 

po mimořádné události zajišťující návrat aktivit společnosti do původního stavu. 

Kodex elektrotechnického průmyslu (Electronic Industry Code of Conduct) – Kodex 

elektrotechnického průmyslu využívá jako základ národní legislativu té země, ve které je 

aplikován a doporučuje zavádění systémů řízení podle mezinárodních standardů, např. ISO 

14001 a OHSAS 18001, SA 8000 atd. [14] 

Odpovědnost za společnost a ochranu životního prostředí (Social and Environmental 

Responsibility) – Program S.E.R. vychází z požadavků Kodexu elektrotechnického průmyslu 

a je doplněna o požadavky formulované zákazníkem (ochrana životního prostředí, bezpečnost 

práce, ochrana zdraví a hygiena práce, neustálé zlepšování, pracovně-právní prostředí, dobré 

vztahy se zákazníkem). [14] 
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3 Krizové plánování 

Úvodní kapitola poskytuje problematiku krizového řízení v České republice. Uvádí, 

jaké plány jsou zpracovány. Stručně popisuje obsah jednotlivých plánů. Závěrem začleňuje do 

systému plánů plán kontinuity činnosti. 

 

Obrázek 1 Přehled plánů pro podporu zvládání mimořádných událostí [7] 

Obecně je krizové plánování ucelený soubor opatření pro manažery k zvládnutí 

krizových situací a k minimalizaci jejich zdrojů. Je součástí příprav na řešení krizových 

situací. Výstupem krizového plánování u orgánů krizového řízení a u dalších státních orgánů 

je krizový plán, u právnických a podnikajících fyzických osob je to plán krizové 

připravenosti. [7] 

Orgány krizového řízení představují zákonem jmenované orgány veřejné správy 

(státní správy a samosprávy), předurčené k řešení krizových situací, které mohou vzniknout 

na území České republiky. Dle krizového zákona [34] se za orgány krizového řízení považují: 

vláda ČR, ministerstva a jiné správní úřady, Česká národní banka, orgány kraje a ostatní 



 

 4 

orgány s územní působností a orgány obce. Dále uvádím jednotlivé plány, jak jsou 

definovány v krizovém zákoně a v zákoně č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro 

krizové stavy. [35] 

Krizový plán je soubor dokumentů obsahující popis a analýzu hrozeb a souhrn 

krizových opatření a postupů, které ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní 

samosprávy zpracovávají k zajištění připravenosti na řešení krizových situací v dané 

působnosti dle krizového zákona. Rozlišujeme krizový plán kraje a krizový plán správních 

úřadů a dalších státních orgánů. [7] 

Plán krizové připravenosti je dokument upravující přípravu dotčené právnické nebo 

podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací. [7] 

Plán nezbytných dodávek je samostatná část krizového plánu zpracovaná správním 

úřadem v systému nouzového hospodářství. Obsahuje přehled nezbytných dodávek a přehled 

jejich dodavatelů. [7] 

Plán hospodářské mobilizace je samostatná součást krizové dokumentace 

zpracovaná ústředním správním úřadem, do jehož působnosti patří řízení ozbrojených sil 

a ozbrojených bezpečnostních sborů, v systému hospodářské mobilizace. Obsahuje přehled 

mobilizačních dodávek a jejich dodavatelů. [7] 

Havarijní plánování 

Havarijní plánování je soubor činností, postupů a vazeb uskutečňovaných ministerstvy 

a jinými správními úřady, dotčenými právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami, 

k plánování opatření k provádění záchranných a likvidačních prací při vzniku mimořádných 

událostí. [7] 

Havarijní plán kraje se zpracovává pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují 

vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu a je přílohou krizového plánu kraje. Je 

zpracován v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb. [36] a vyhláškou Ministerstva vnitra 

č. 328/2001 Sb. [40] jako základní dokument pro řešení mimořádných událostí.  

Havarijní plán kraje zpracovává Hasičský záchranný sbor kraje za použití analýzy 

vzniku mimořádných událostí a z toho vyplývajících ohrožení území kraje, podkladů 

poskytnutých právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami a podkladů 

poskytnutých dotčenými správními úřady, obecními úřady, jednotlivými složkami a ve 

spolupráci s nimi. [7] 
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Havarijní plán z pohledu prevence závažných havárií 

Havarijní plán je dokument, v němž jsou uvedeny popisy činností a opatření 

prováděných při vzniku závažné havárie vedoucí ke zmírnění jejích dopadů, zejména scénáře 

odezvy na závažnou havárii, modifikované na místní specifika a případně i na časový souběh 

několika událostí: [7] 

 uvnitř objektu nebo u zařízení – vnitřní havarijní plán, 

 v okolí objektu nebo zařízení, kde se na základě výsledků rozborů možných 

následků závažné havárie uplatňují požadavky z hlediska havarijního 

plánování, které se nazývá zóna havarijního plánování – vnější havarijní 

plán. [10] 

Tuto oblast upravuje zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií [41]. Vnější 

havarijní plán je součástí krizového plánu kraje. 

Havarijní plán z pohledu jaderné bezpečnosti 

Jedná se o soubor plánovaných opatření k likvidaci radiační nehody nebo radiační 

havárie a k omezení jejich následků, který se zpracovává pro: 

 prostory jaderného zařízení nebo pracoviště, kde se vykonávají radiační 

činnosti (vnitřní havarijní plán), 

 přepravu jaderných materiálů nebo zdrojů ionizujícího záření (havarijní řád), 

 oblast v okolí jaderného zařízení nebo pracoviště, kde se nachází zdroj 

ionizujícího záření, v níž se na základě výsledků rozborů možných následků 

radiační havárie uplatňují požadavky z hlediska havarijního plánování, která se 

nazývá zóna havarijního plánování (vnější havarijní plán), ten bývá součástí 

krizového plánu kraje [10]. 

Tuto oblast upravuje zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie 

a ionizujícího záření (atomový zákon) [38]. 

Havarijní plán ve smyslu zákona o vodách 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) [42] upravuje postupy pro případ 

havárie na vodních tocích a dílech. 
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3.1 Současný trend v oblasti plánování 

Jak uvádí [9] chybí v České republice na rozdíl od vyspělých zemí legislativní úprava 

zpracování plánů kontinuity činnosti a plánů obnovy. 

Plán kontinuity činnosti 

Pro zvládnutí každé mimořádné situace a přežití lidí je nutné zajistit plnění funkcí 

vybraných objektů a systémů (např. systémů a podsystémů kritické infrastruktury). Proto se 

v mnoha zemích zpracovávají plány kontinuity činnosti (nebo obchodování), které vedou ke 

zvýšení bezpečnosti objektů a systémů a zajistí, že objekt, či systém „přežije“ mimořádnou 

situaci a splní své funkce na určité, předem dané úrovni, tj. budou v provozu za normálních, 

abnormálních i mimořádných podmínek. [7] 

Tyto plány vychází z pojetí komplexní bezpečnosti a věnují pozornost jednotlivým 

vazbám a propojením, které by mohly za mimořádných situací zesílit a svou dominancí 

ovlivnit postup odezvy. [9] 

V praxi je používáno několik typů plánů kontinuity, které nejsou přesně 

terminologicky vymezeny a jejichž význam a použití se často překrývají. Nejčastěji se 

používají tyto termíny: 

 plán kontinuity činnosti (Continuity of Operations Plan – COOP), 

 plán kontinuity obchodování – nebo také podnikání (Business Continuity 

Plan – BCP). [7] 

COOP je termín požívaný ve Spojených státech amerických, kde vláda předepisuje 

svým ministerstvům a dalším úřadům povinnost vytvořit COOP, ale je používán i v obecném 

významu. COOP se dle oficiální definice zaměřuje na obnovu základních funkcí organizace 

(jejich řídicích prvků) na náhradním místě a ověřování těchto funkcí do doby 30 dnů před 

zahájením normálního provozu. BCP se zaměřuje na podporu obchodní činnosti organizace v 

průběhu a po skončení mimořádné situace. Méně významné mimořádné situace, které 

nevyžadují přemístění zařízení na náhradní místo, jsou tedy v plánu kontinuity činnosti běžně 

opomíjeny, ale plán kontinuity činnosti může obsahovat plán kontinuity obchodování jako 

přílohu. [18] 
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Plán obnovy 

S plánováním kontinuity úzce souvisí následná obnova, proto se vytvářejí plány 

obnovy, jejichž použití a obsah se v některých případech mohou překrývat s plánem 

kontinuity nebo být jeho součástí. Tyto plány zajišťují, že obnova ve správních úsecích oblasti 

poškozené mimořádnou události bude v celé této oblasti koordinována. Sestavují se předem a 

obsahují návrhy nápravných opatření, kritéria jejich aplikace i příslušné postupy prací. 

Soustřeďují se především na obnovu kritických procesů, kritických objektů a kritických prvků 

v území. Dále obsahují odpovědnosti správních úřadů, právnických a fyzických osob, občanů 

a spojení na odpovědný management. [9] 
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4 Řízení kontinuity činností obecně 

Úkolem řízení kontinuity činností organizace je zabránit přerušení její činnosti a 

chránit organizaci před následky závažných chyb a mimořádných událostí nebo tyto následky 

minimalizovat. 

Řízení kontinuity činnosti organizace je holistický systém řízení, který identifikuje 

potenciální dopady, které hrozí organizaci a poskytuje rámec pro budování její odolnosti a 

schopnosti efektivní reakce, která chrání klíčové zájmy organizace. Systém řízení kontinuity 

činnosti definuje strategický a provozní rámec k aktivnímu zvyšování odolnosti organizace 

proti narušení mimořádnou situací, přerušení výroby a nebo ztrátě plnění svého poslání. 

Neměl by být chápán pouze jako reaktivní opatření podniknuté následně po mimořádné 

události, ale hlavně jako nástroj prevence a připravenosti na mimořádné události. Pro zajištění 

kontinuity (minimalizaci výpadků) hlavních činností organizace je nutné zavést řízený proces 

vytvořením plánů kontinuity činností. [5] 

Řízení kontinuity činností organizace by měly být aktivita „šitá na míru“, vlastněna 

a řízena organizací, měla by sjednocovat široké spektrum obchodních a řídících disciplín, jak 

ve veřejném, tak soukromém sektoru, včetně krizového řízení, řízení rizik a obnovování 

technologií po havárii. Činnosti BCM jsou přímo propojeny s podnikovým řízením. 

 

Obrázek 2 Rozsah BCM [5] 
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4.1 Plán kontinuity v zahraničí 

Plány kontinuity zpracovávané v USA 

Řízení kontinuity činností je relativně novým systémem řízení. Zahraniční přístup se 

výrazně liší. BCM je začleněno do všech systémů managementu jak státního, tak soukromého 

sektoru. Nejpropracovanější formu BCM můžeme nalézt v USA. 

V USA se vláda i soukromý průmysl dlouhodobé zabývá zajištěním kontinuity 

činnosti (Continuity of Operations) a kontinuity řízení (Continuity of Goverment) během a po 

mimořádných událostech (haváriích). V posledních letech potvrdily technologické havárie a 

živelní pohromy důležitost zajištění kontinuity základních činností státu napříč federálními 

výkonnými složkami. [7] 

Plány kontinuity zpracovávané ve Spojených státech mají dlouhou historii. Tehdejší 

prezident Bill Clinton vydal v roce 1998 směrnici, tzv. Presidential Decision Directive 67- 

Enduring Constitutional Government and Continuity of Government Operations (PDD 67), 

[24], která vyžaduje pro všechny výkonné složky ministerstev a úřadů vytvořit plán 

kontinuity činnosti (Continuity of Operations Plan – COOP). V tomtéž roce vydal další 

směrnici Presidential Decision Directive 63-Critical Infrastructure Protection (PDD 63) [23], 

vztahující se k ochraně kritické infrastruktury. 

V roce 2002 se základním správním úřadem v oblasti plánování kontinuity stalo 

ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (Department of Homeland Security – DHS). V tomto 

ministerstvu je integrováno více než 22 různých organizací, které byly do té doby samostatné, 

s cílem sjednotit všechny činnosti, jenž se týkají vnitřní bezpečnosti. Jednou z nich je Federal 

Emergency Management Agency (FEMA), na kterou převedlo DHS hlavní zodpovědnost za 

plánování kontinuity činností. Ministerstva a úřady jsou povinny tvořit plán kontinuity 

činností, která má zabezpečit kontinuitu jejich základní funkcí. [7] 

Plány kontinuity činnosti by měly pokrývat široký okruh mimořádných událostí. 

Američané se spoléhají na vládu v mnoha důležitých službách a provozech. Musí být 

zajištěno, že státní orgány budou schopny poskytovat jejich základní funkce. [7] 

PDD 67 zavazuje všechny federální ministerstva a úřady vytvořit plány kontinuity 

činnosti, které budou pokrývat reakce na všechny mimořádné události (hrozby) např.: 

 přírodní, 

 antropogenní – technologické, 
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 terorismus. 

Tvorba COOP je v dnešní době velmi aktuální a proto FEMA vydala v roce 1999 (v 

roce 2004 byl novelizován) oběžník Federal Preparedness Circular 65 (FPC-65), který 

sjednocuje postupy dané v předchozích PDD a zahrnuje detailnější požadavky na COOP.  

Cíle plánování kontinuity činnosti: 

 snížit počet obětí minimalizací poškození a ztrát, 

 zajistit vhodný postup v případě, že vedení nebude moci v důsledku 

mimořádné události vykonávat své pravomoci, 

 zajistit základní funkce během mimořádné události, 

 zajistit, aby organizace měly alternativní zařízení, potřebné pro zachování 

kritických činností, 

 dosažení rychlé a řízené obnovy po mimořádné události, 

 chránit kritická zařízení, vybavení, nezbytné záznamy a další prostředky, 

 redukovat nebo zmírnit přerušení činnosti. 

Dosažení rychlé a řízené odezvy na mimořádnou situaci a pokračování v plné službě 

vnitřním a externím zákazníkům. [7] 

Vládní úřad Government Accountability Office (GAO), který má v politickém 

systému USA poslání, význam a autoritu našeho NKÚ, vydává pravidelné zprávy z oblastí, 

jichž se týká jeho kontrola. V těchto zprávách je uveden stav zpracování COOP a jejich 

úroveň na jednotlivých úřadech a ministerstvech. Zprávy dokládají, že plány kontinuity 

činnosti nejsou pokaždé zpracovány přesně tak, jak by měly a jak to ukládá FPC – ačkoliv 

platí již řadu let (od roku 1999). Tohle svědčí o skutečnosti, že zpracovat kvalitní plán 

kontinuity není snadný úkol a vyžaduje nejen vhodnou metodiku a postup, ale také zkušené 

pracovníky. [7] 

V USA je řízení kontinuity úzce spojeno s ochranou kritické infrastruktury, které patří 

mezi pilíře ochrany KI. Kontinuita je jedním z jejích hlavních cílů (kontinuita řízení na úrovni 

vlády, kontinuita soukromého sektoru a kontinuita veřejných služeb). Na úrovni vlády byla 

vždy kontinuita řízení prioritou. Spoustu let byla většina finančních prostředků používána na 

ochranu služeb zajištujících kontinuitu na úrovni vlády. V dnešní době je však nejdůležitější 

soukromý sektor, protože vlastní většinu kritické infrastruktury. [7] 
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Soukromý sektor většinou posuzuje riziko spíše z pohledu rizika finančního. V dnešní 

době je nutné žádat více než provedení jednoduché analýzy rizika. Je potřeba zaměřit 

pozornost provozovatelů na celkovou analýzu rizik s identifikací všech nebezpečí, ne jen 

finančních. Velmi podstatné je porozumět některým základním chybám v provedení 

analýz. [7] 

Ochrana KI se stává ze všech proaktivních činností ve vztahu k lidem, majetkovým 

hodnotám i systémům (komunikačním a kybernetickým). Jsou zpracovány systematickým a 

spolehlivým rozhodovacím procesem, který přesně určuje, co, kde, kdy a jak je třeba chránit. 

Proto byl v roce 2003 zpracován dokument Národní strategie pro fyzickou ochranu KI a 

základních majetkových hodnot (The national strategy for The Physical Protection of Critical 

Infrastructures and Key Assets). Od roku 2004 je v USA věnována pozornost 14 oblastem 

(sektorům) kritické infrastruktury. V roce 2006 byl Ministerstvem pro vnitřní bezpečnost 

vytvořen Národní plán ochrany infrastruktury (National Infrastructure Protection Plan). Oba 

tyto dokumenty mohou být jedním ze zdrojů informací pro pochopení role řízení kontinuity v 

ochraně KI. [7] 

Důležité prvky KI, které je nutné chránit především, vychází ze společných principů, 

které lze najít napříč strategiemi a zákony pro ochranu KI v USA. Patří zde ty prvky KI, 

jejichž vyřazení by: 

 ohrozilo schopnost federální, státní nebo lokální vlády udržovat pořádek a 

poskytovat základní služby občanům, 

 zasáhlo schopnosti federální vlády vykonávat základní funkce národní ochrany 

(zdravotní péče a bezpečnost), 

 poškodilo možnosti privátního sektoru zabezpečit normální fungování 

ekonomiky a poskytovat základní služby a ohrozilo sebevědomí Američanů 

jako národa a důvěry v národní a politické instituce. [7] 

Řízení a plánování kontinuity v Evropské unii 

V Evropě, podobně jako u nás, není plánování kontinuity činností běžnou součástí 

krizového plánování. Používá se v souvislosti s řízením kontinuity obchodování (nebo 

činností ve smyslu administrativním), a také k ochraně informačních technologií a systémů. 

Přesto se tento pojem objevuje stále častěji v souvislosti s ochranou kritické infrastruktury. [7] 
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Ve sdělení Komise evropských společenství Radě a Evropskému parlamentu Ochrana 

kritické infrastruktury při boji proti terorismu je uvedeno, že každé odvětví a členský stát si 

musí v rámci své příslušné oblasti působnosti a v souladu s harmonizovaným postupem 

Evropské unie určit infrastrukturu, která je pro ně kritická.  Uplatněním technik řízení rizik 

lze koncentrovat pozornost na oblasti největšího rizika.  Musí se brát v úvahu stávající úroveň 

bezpečnostní ochrany a účinnost dostupných zmírňujících strategií pro zajištění kontinuity 

provozu. Vlády členských států budou dále spravovat a/nebo vyvinou a budou udržovat 

databáze vnitrostátně významné KI a budou odpovědné za vývoj, validaci a audit příslušných 

plánů za účelem zajištění kontinuity služeb v rámci jejich působnosti. [7] 

Důležitost a aktuálnost řízení kontinuity dokládá také fakt, že se Komise evropských 

společenství, dle Souhrnné zprávy o činnosti Evropské unie za rok 2006, rozhodla zavést 

rámec pro řízení kontinuity vlastní činnosti dokumentem – Framework for Business 

Continuity Management in the Commission (SEC/2006/898), který není veřejně přístupný a je 

nezbytné podat žádost o přístup k dokumentu, pokud bychom chtěli znát jeho obsah. Samotný 

krok k zavedení postupu pro řízení kontinuity svědčí o aktuálnosti a důležitosti řízení 

kontinuity v současném řízení státu či organizace. [7] 
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4.2 BCM v ČR a v zahraničí 

Z tabulky je zřejmé, že BCM v zahraničí a BCM v ČR jsou skoro stejné a liší se jenom 

v drobnostech. Neliší se obsahově, ale spíše legislativou a používáním.[3] 

Tabulka 1 porovnání BCM v zahraničí a BCM v ČR [3] 

V čem se liší 
BCM v zahraničí (USA) BCM v ČR 

jsou součástí každé společnosti (malé i velké) 
není běžnou součástí krizového řízení, jen 

málo společností ho vypracovává 

důkladně propracovaná legislativa 
není dostatečně propracovaná, malá podpora 

v zákoně 

4.3 Standard BS 25999 

Pod označením BS 25999 se dnes skrývá dvojice norem (BS 25999-1 a BS 25999-2), 

která poskytuje doporučení a požadavky pro oblast řízení kontinuity činností organizace.  

Druhá část, BS 25999-2:2007 (Specification for business continuity management), 

definuje požadavky na ustanovení, zavedení, provozování, monitorování, přezkoumávání, 

udržování a zlepšování zdokumentovaného systému řízení kontinuity činností (BCMS, 

Business Continuity Management System). Standard mohou použít interní i externí strany 

orgánů, aby zhodnotily schopnost organizace splňovat regulační požadavky, požadavky 

zákazníků i vlastní požadavky v rámci organizace. Případná certifikace BCM se provádí podle 

BS 25999-2. Standard BS 25999-2 obsahuje pouze ty požadavky, které mohou být objektivně 

auditovány (kontrolovány). 

V současnosti se jedná o jedinou normu, podle které se ve světě provádějí certifikace 

systémů řízení kontinuity činností. [16] 

Norma u nás není závazná, slouží jen jako návod pro implementaci BCM.  
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5 Společnost FOXCONN 

Foxconn je registrovaná obchodní značka společnosti Hon Hai Precision Industry Co., 

Ltd. Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. ("Foxconn") je uznávaným globálním leaderem v 

poskytování kompletních řešení v oblasti IT a produkci spotřební elektroniky až po výrobu 

součástek pro komunikační a elektronická zařízení. Vyrábí všechny součásti osobního 

počítače s výjimkou čipů. Jeho zákazníky jsou renomované společnosti světového 

významu. [14] 

 

Obrázek 3 Zastoupení společnosti Foxconn [14] 

5.1 Podnikatelská činnost 

Za devět let své existence v České republice se Foxconn stal společností světové 

úrovně s plnou orientací na své zákazníky a přiblížil se svému cíli stát se poskytovatelem 

kompletních služeb z jednoho místa. Společnost Foxconn je v žebříčku nejvýznamnějších 

firem České republiky z roku 2007 3. největší společností v České republice - měřeno výší 

tržeb. [14] 
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5.2 Současný stav BCM ve společnosti 

Foxconn přijal strategicky BCM v roce 2001. Do roku 2008 neexistovalo systémové 

řízení BCM. BCM fungovalo pod oddělením kvality. Od roku 2008 byla vytvořena pozice 

BCM koordinátora v rámci jedné divize vyrábějící pro zákazníka Hewlett Packard. Koncem 

roku 2009 vznikla pozice BCM koordinátora pro Foxconn. Společnost si klade za cíl vytvořit 

systém BCM napříč všemi divizemi v obou výrobních závodech (Pardubice, Kutná Hora) a to 

v souladu s normou BS 25999. Podle které se společnost v budoucnu chystá celý systém 

certifikovat. 

Souhrn současného a cílového stavu systém BCM ve společnosti: 

Tabulka 2 Stav BCM ve společnosti 

Současný stav 

BCP pro jednu divizi 
Chybí systém řízení kontinuity činností 
Chybí politika BCM podpořena vrcholovým vedením 
Není sjednocena metodika pro analýzu rizik 
Není vypracována analýza dopadů 
Chybí BCP pro identifikované krizové situace 
Nominování DMT, rozdělení rolí a odpovědností 
Existence BCM pro jednu divizi 
Chybí systém školení pro zaměstnance 

Cílový stav 
Vytvořit systém BCM v souladu s normou BS 25999 napříč celou 
organizací 
Zajistit, aby se BCM stalo součástí řízení organizace 
Zvýšit povědomí zaměstnanců o BCM – školení 
Vytvořit BCP pro identifikované krizové situace 

5.3 Důvod zavedení BCM 

Existují tři hlavní důvody pro implementaci BCM do společnosti Foxconn: 

 zefektivnění havarijní připravenosti společnosti, 

 tlak ze strany zákazníka, 

 zvýšení konkurenceschopnosti. 
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5.4 Začlenění BCM ve společnosti 

BCM je součástí programu S:E.R. (Social and Environmental Responsibility) – 

Odpovědnost za společnost a životní prostředí. 

Základním dokumentem programu S.E.R. je Electronic Industry Code of Conduct 

(Kodex elektrotechnického průmyslu), zkráceně EICC. Kodex elektrotechnického průmyslu 

byl vytvořen za spolupráce největších světových výrobců elektronických zařízení (například 

HP, IBM, DELL, Cisco Systems, Microsoft, Intel atd.). Kodex elektrotechnického průmyslu 

využívá jako základ národní legislativu té země, ve které je aplikován a doporučuje zavádění 

systémů řízení podle mezinárodních standardů, např. ISO 14001 a OHSAS 18001, SA 8000 

atd. [14] 

Program S.E.R. 

Celý program zahrnuje pět oblastí: 

 pracovně právní praxe, 

 bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

 ochrana životního prostředí, 

 systém řízení, 

 etika, 

 řízení kontinuity činností. [14] 

Politika S.E.R. 

Základním kamenem bylo přijetí všeobecné politiky S.E.R. pro společnosti skupiny 

Foxconn a vytvoření dílčích prohlášení společnosti FOXCONN CZ pro jednotlivé oblasti, 

které samotnou politiku S.E.R. rozvádí. Politika S.E.R. vychází z požadavků Kodexu 

elektrotechnického průmyslu a je doplněna o požadavky formulované zákazníkem. Politiku 

tvoří tyto body: 

 ochrana životního prostředí 

 bezpečnost práce, 

 ochrana zdraví a hygiena práce, 

 neustálé zlepšování, 
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 pracovně-právní prostředí, 

 dobré vztahy se zákazníkem. [14] 

Kapitola Havarijní připravenost Kodexu elektrotechnického průmyslu uvádí: 

„Havarijní situace a stavy mají být identifikovány a vyhodnoceny a jejich dopad 

minimalizován zavedením krizových plánů a postupů pro reakce na krizové stavy, včetně 

nouzového ohlášení, upozornění zaměstnanců a evakuačních postupů, nácviků a školení 

zaměstnanců, odpovídající zařízením pro detekci a hašení požáru, odpovídajícího únikového 

zařízení a plánů obnovy“. 

Program S.E.R. byl zaveden do společnosti již dříve než BCM, z tohoto důvodu bylo 

rozhodnuto z organizačních komplikací ponechat BCM pod hlavičkou S.E.R.. Společnost 

usiluje o sjednocení systému řízení a proto je politika BCM součástí politiky S.E.R..  
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6 Řízení kontinuity činnosti 

V této kapitole popisuji postup implementací řízení kontinuity činností ve společnosti 

Foxconn. Celý systém je veden tak, aby bylo dosaženo neustálého zlepšování. Tento systém 

je charakterizován takzvaným cyklem PDCA (Plan-Do-Check-Act, plánuj-dělej-kontroluj-

jednej). 

Cyklus PDCA můžeme v tomto případě chápat jako nedílnou součást každého 

procesu, který se plánuje, realizuje, kontroluje a návazně se do dalšího plánování 

zapracovávají připomínky či nápravná opatření, která při přechodu cyklu vznikla. V některých 

případech je vhodné použít cyklus SDCA (Standardize-Do-Check-Act), kdy se nejprve 

vytvoří standard, poté realizujeme všechny fáze obdobně jako u cyklu PDCA. [6] 

Funkční systém řízení kontinuity činností musí být přehledný a jasný. V situaci, kdy 

dojde k jakékoliv změně a je potřeba aktualizovat dokumentaci, je důležité, aby celý proces 

aktualizace byl co nejméně náročný.  

Záměrem je vytvořit systém, který bude splňovat výše uvedené podmínky. 

V následujících kapitolách jsou rozepsány dílčí kroky pro úspěšnou implementaci BCM. 

Nejsou rozebírány do detailů. Poskytují metodiku nebo návrhy řešení. Je potřeba si uvědomit, 

že BCM je živý proces, a proto se mohou přístupy k řešení problémů měnit. 

Z tabulky 2 (Stav BCM ve společnosti) je zřejmé, že společnost Foxconn je na začátku 

celého procesu implementace. Po dohodě s manažerem S.E.R. jsem se rozhodl, že se bude 

postupovat v následujících krocích: 

 návrh dokumentace pro BCM, 

 nominace zaměstnanců do DMT, 

 úvodní školení členů DMT,  

 tvorba plánu školení, 

 nácvik součinnosti členů DMT, 

 aktualizace dokumentace (průběžně).  

Nyní se společnost nachází ve fázi přípravy dokumentace, rovněž byli nominováni 

zaměstnanci z jednotlivých divizí do DMT. Proběhlo první úvodní školení, ve kterém byla 

popsána stávající situace spolu s cíli pro zavedení BCM. 
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6.1 Požadavky na dokumentaci 

Organizace musí mít dokumentaci, která pokrývá následující aspekty systému řízení 

kontinuity činností: 

 politiku řízení kontinuity činností, 

 rozsah BCM, 

 postupy a opatření na podporu  BCM, 

 výsledky analýzy dopadu a hodnocení rizik, 

 strategie řízení kontinuity činností organizace, 

 plány řízení kontinuity činností a plány zvládání incidentů, 

 nejnovější informace týkající se kontaktů a detaily mobilizace pro pracovníky a 

jakékoliv agentury, organizace a zdroje, jichž by mohlo být za potřebí pro 

podporu strategie reakce, 

 plán cvičení, výsledky a nápravná opatření, 

 vyhodnocení po incidentu, 

 program školení. [1] 

6.1.1 Politika BCM 

Implementace BCM do organizace musí být podporována vrcholovým vedením. 

Podpora vrcholovým managementem je potřebná již od začátku. Je nezbytná pro to, aby bylo 

BCM bráno vážně. Ve společnosti Foxconn je vhodné připojit politiku BCM a vytvořit 

integrovanou politiku pro oblasti životního prostředí, bezpečnosti a zdraví při práci a BCM. 

Politika je základním dokumentem BCM. Dokument politiky musí být podepsán 

výkonným ředitelem a zveřejněn. Rovněž zavazuje organizaci k plnění politikou stanovených 

požadavků. 

Politika stanoví: 

 cíle pro zřízení a udržování BCM v rámci organizace, 

 rozsah kontinuity činností, včetně omezení a vyloučení, 

 celkový přehled rolí a odpovědností těch, kteří jsou pověřeni BCM dodávat, 
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 zdroje přidělené pro řízení kontinuity činností organizace, 

 zásady, postupy a standardy BCM, které budou aplikovány, 

 odkaz na všechny legislativní a regulativní požadavky, 

 základ, na němž bude BCM měřen a přezkoumáván. [1] 

6.1.2 Cíle a programy 

Foxconn si průběžně stanovuje cíle pro zlepšení stavu BCM. Ke každému cíli je 

zpracován program, který popisuje, jakým způsobem bude cíl splněn. Cíle a programy jsou 

vytvářeny zástupcem společnosti pro oblast BCM. Program obsahuje časový harmonogram 

plnění jednotlivých kroků a jména osob odpovědných za daný krok. Vedení společnosti 

poskytne potřebné zdroje (personální, technické, atd.) pro naplnění cílů.  

Cíle a programy jsou vyhlašovány vždy na jeden rok. Vyhodnocovány jsou vždy 

nejpozději před přezkoumáním vedení a v průběhu roku dle časového harmonogramu 

jednotlivých programů. Přezkoumání cílů a programů je prováděno oddělením EHS & SER. 

O stavu plnění je informováno vedení Foxconn. 

6.2 Dokumentace 

Společnost Foxconn má zavedeny systémy řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001, 

ČSN OHSAS 18001. K usnadnění řízení dokumentace je používán elektronický systém řízení 

dokumentace EISOD. Systém je v souladu s požadavky těchto norem. 

6.2.1 Řízení dokumentace 

Klíčovým prvkem jakéhokoliv systému řízení je vedení a řízení dokumentace. U BCM 

je dokumentace kritická, protože v době jakéhokoliv narušení je důležité, aby všichni, kdo 

hrají v procesu nějakou roli, měli přístup k relevantní dokumentaci a mohli pracovat 

v souladu se schválenými a aktualizovanými plány pro zvládání incidentů a s plány 

kontinuity, včetně jejich podpůrné dokumentace. Mnohé z informací obsažených 

v dokumentaci BCMS budou citlivého charakteru, a proto musí podléhat příslušným 

ochranným značením o utajení. Vedení organizace musí proto vytvořit a udržovat průkazný a 

řízený systém vedení záznamů, který zahrnuje identifikaci, uchovávání, ochranu, vyhledávání, 

dobu platnosti a likvidaci dokumentů. [1] 

BCM dokumentace je rovněž spravována programem EISOD. Dostupnost systému je 

ze všech firemních PC. Dokumentace BCM obsahuje citlivá data, proto systém rozlišuje 
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přístupová práva k jednotlivým dokumentům. Je nutné ověřit, zda je dokumentace přístupná 

pro všechny členy procesu a především pro příslušníky DMT. 

Součástí implementace systému BCM je vytvoření dokumentace. Základními 

dokumenty je politika BCM, BCM manuál a BCP. Schéma znázorňuje základní dokumenty v 

organizační struktuře BCM. Podrobnějšímu obsahu dokumentace se věnuje kapitola 6.1 

Požadavky na dokumentaci. Úlohou BCM není zahrnout členy krizového řízení rozsáhlou 

dokumentací. Je vhodné i rozdělit na tzv. strategickou a operativní část: 

 strategická část: BCM, 

 operativní část: BCP. 

BCM manuál obsahuje: 

 politika BCM, 

 rozsah BCM, 

 metodika pro analýzu rizik, 

 metodika pro analýzu dopadů, 

 metodika zpracování plánu obnovy, 

 komunikační strategie, 

 program školení, 

 monitorování a testování systému BCM, 

 systém aktualizace. 

BCP uvádí, jak společnost reaguje na mimořádné události a jak bude dosaženo 

kontinuity činností. BCP jsou zpracovány na konkrétní divizi. Obsah plánu: 

 účel plánu, 

 seznam členů DMT, 

 okolnosti, za kterých má být plán aktivován, 

 seznam kontaktů na členy DMT, IZS a ostatní zainteresované strany, 

 základní kroky k zvládnutí daného narušení, 

 alternativní lokalita. 
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Struktura dokumentace: 

 

Obrázek 4 BCM struktura dokumentace 

6.2.2 Dostupnost dokumentace 

Dostupnost dokumentace nesmí být opomíjena. Je nezbytné, aby byla vyhotovena jak 

v elektronické podobě tak i v papírové formě. Dokumentace musí být dostupná pro všechny 

zainteresované zaměstnance v procesu BCM. Je potřeba, aby elektronická podoba 

dokumentace byla zálohována na více serverech anebo na externích nosičích. Papírovou 

formu dokumentace je potřeba uložit minimálně na dvě místa. Jedním vhodným místem je 

přímo kancelář BCM koordinátora a druhým úložištěm je místo mimo budovu kanceláře nebo 

areálu společnosti. Tímto alokováním dokumentace předcházíme nedostupnosti v případě 

incidentu. 

6.3 Krizové řízení 

Krizové řízení je rozděleno na strategickou a operativní úroveň. Strategickou úroveň 

představuje komise BCM. Řízení na operativní úrovni zastupuje krizový tým. 
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6.3.1 Definice krizových událostí 

Definicí krizových událostí je kritickou aktivitou v rámci plánování kontinuity, která 

může rozhodnout o úspěšnosti nebo neúspěšnosti celého projektu.  

Výsledky analýzy rizik a analýza dopadů nám poskytnou představu o tom, které 

události (příloha 4) mohou ohrozit kritické procesy ve společnosti. Z těchto výsledků 

definujeme krizové události. Krizová událost je ve smyslu řízení kontinuity u fyzických 

podnikajících osob chápána jako významná negativní událost pro společnost, vůči níž se 

vytváří plány kontinuity (BCP). Rovněž jsou vytvořeny krizové scénáře, na jejichž základě 

jsou pak připravovány strategie obnovy. 

Krizovou událostí se rozumí totální destrukce celé lokality, kde se společnost nachází 

(např. destrukce budovy), nebo destrukce omezené skupiny kritických procesů (např. 

destrukce serveru, požár jedné haly). 

6.3.2 BCM komise 

Do BCM komise (dále jen komise) jsou nominováni představitelé vedení společnosti. 

Komise určuje, co a v jakém rozsahu bude systém kontinuity pokrývat. Vzhledem ke 

složitosti a struktury BCM zaváděné pro Foxconn nemůže být systém BCM zaveden pro 

všechny činnosti v prvním kole. Komise určí produkty, které jsou pro splnění cílů společnosti 

kritické. Komise stanovuje politiku kontinuity činností (viz kapitola 6.1.1 Politika BCM). 

6.3.3 Krizový tým 

Krizový tým je vybraná skupina zaměstnanců pro řešení krizových situací. Velitelem 

týmu je vedoucí divize. Ostatní členové jsou vybíráni jako zástupci z jednotlivých oddělení. 

Efektivita zvládání krizových situací krizového týmu je závislá na schopnostech členů týmu, 

proto je důležité nominovat zaměstnance s dostatečnými pravomocemi a schopnostmi 

k rozhodování. Členové by měli být na manažerských pozicích. Nejméně však na pozicích 

nižších vedoucích, to se týká především výroby. 

Nominování členů krizového týmu provádí vedoucí DMT. Celý tým musí být 

proškolen. Školení popíše role a zodpovědnosti členů DMT. Schéma popisuje obecné složení 

krizového týmu. 
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Obrázek 5 DMT organizační struktura 

 

Hlavní úkoly DMT: 

 zajistit vyrozumění a varování zaměstnanců, 

 stanovit postupy pro překonání krizové situace, 

 stanovit postupy pro obnovení provozu, výběr strategie obnovy, 

 stanovit přibližnou dobu do obnovy provozu RTO (Recovery Time Objective), 

 zajistit komunikaci se zákazníky a dodavateli, 

 zpracovávat zprávu o incidentu. (viz kapitola 6.6.1) 

Požadavky na členy DMT: 

 dostupnost 24 hodin denně, v době dovolené – nominovaný zástup, 

 dostavit se v požadované době do Command center, 

 flexibilita a schopnost rozhodování v době krizové situace, 

 komunikace – mobilní telefon musí mít člen DMT i jeho zástupce, 

 manažerská úroveň, minimálně supervisor (znalosti, rozhodování, komunikační 

schopnosti), 

 schopnost komunikace v angličtině a v češtině, 

 přístup ke kontaktům na DMT , na papíře, elektronicky, doma, 

 zálohování dat (mimo osobní PC – na server, externí nosič). 
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6.3.4 Koordinátor BCM 

Role a úkoly koordinátora BCM: 

 konsoliduje požadavky organizace na BCM vzhledem k hrozbám, kterým je 

organizace vystavena, 

 konsoliduje požadavky členů Krizového týmu vzhledem k hrozbám, které 

přímo ohrožují činnost v jejich oddělení/úsecích výroby, 

 koordinuje činnost Krizového týmu tak, aby byl zajištěn systémový přístup v 

řešení problémů, 

 svolává meeting po události, která narušila výrobní činnost, zmapuje, co se 

stalo, jaké kroky byly učiněny, konsoliduje návrhy plánů obnovy, 

 dostupnost 24 hodin denně, v nepřítomnosti musí mít nominovaný zástup, 

 připraví základní metodickou dokumentaci BCM, 

 je iniciátorem a koordinátorem příprav BCP, 

 je iniciátorem zlepšovacích návrhů v rámci BCM, 

 nemá rozhodovací pravomoc na úrovni jednotlivých oddělení nebo úseků 

výroby, 

 nesupluje roli členů Krizového týmu, 

 poskytuje metodickou podporu při přípravě a řešení krizových událostí, 

 je iniciátorem a koordinátorem BCM školení a testů. 

6.3.5 Analýza rizik 

Analýza rizik je proces, který slouží k identifikaci a hodnocení rizik. Výsledkem 

analýzy je výběr závažných interních a externích zdrojů rizik, které jsou následně 

zaznamenány do tabulky (příloha 1), která poskytuje souhrnný pohled na výsledky analýzy. 

Hodnocení dílčích indexů se provádí formou brainstormingu nebo řízených rozhovorů se 

zainteresovanými zaměstnanci. Tímto způsobem je zajištěna objektivita hodnocení. 

Z hlediska BCM slouží analýza rizik k identifikaci potenciálních hrozeb na 

identifikované kritické procesy podniku. Funkčnost organizace může negativně ovlivnit 
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mnoho MU, proto je vhodné do analýzy zahrnout co největší spektrum MU, které mohou 

ovlivnit kritické procesy. 

Dílčími indexy pro výpočet celkového rizika jsou: 

KRI  - Index kritičnosti 

OHR - Index ohrožení 

ZRA - Index zranitelnosti 

RIZ  - Celkové riziko 

Výpočet celkového rizika: 

ZRAOHRKRIRIZ   

Analýza kritičnosti 

Kritičností rozumíme významnost nějaké infrastruktury nebo kritické činnosti ve 

vztahu k následkům, které mají vliv na narušení nebo výpadky funkčnosti infrastruktury, na 

zabezpečení zásobování společnosti důležitým zbožím nebo službami. Index kritičnosti se 

přiřazuje podle níže uvedené tabulky. [12] 

Tabulka 3 Index kritičnosti [12] 

Řídící 5 Prvek, který přímo řídí činnost, kterou se výroba zabývá. Po 
zničení těchto prvků nebo jejich poškození nemůže být 
realizována hlavní činnost výroby. 

Hlavní 4 až 5 Prvky přímo zapojené do produkčního procesu, pro který je 
výroba určena. Po jejich zničení, případně poškození, dojde k 
zastavení nebo podstatnému omezení činnosti výroby. 

Pomocné 2 až 3 
Prvky, které nejsou přímo zapojeny do hlavní činnosti, ačkoliv jí 
podstatně ovlivňují. Po jejich zničení lze jejich funkce nahradit a 
pokračovat v procesu hlavní činnosti bez podstatného omezení. 
Sem patří i prvky zajišťující administrativně řídící činnost. 

Vedlejší 1 

Prvek nezúčastňující se řídicí, hlavní ani pomocné činnosti 
objektu, tj. prvky objektu, na jejichž činnosti nejsou uvedené 
činnosti podstatně závislé, avšak jejich chod je při mimořádné 
situaci pro objekt jako celek potřebný. Jeho vyřazením není 
zásadně ovlivněna řídící, hlavní ani pomocná činnost objektu. 
Tyto prvky lze v průběhu mimořádné situace na nezbytně nutnou 
dobu v rámci objektu improvizovaně nahradit. 
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Analýza ohrožení 

Analýza ohrožení identifikuje veškeré možné mimořádné události, které mohou 

ovlivnit funkčnost společnosti. Kompletní seznam mimořádných událostí je uveden 

v příloze 4. 

Při hodnocení úrovně ohrožení bereme v potaz především tyto faktory: 

 rozsah při dopadu, 

 pravděpodobnost vzniku, 

 doba trvání, 

 destrukční potenciál, 

 intenzita. 

Tabulka 4 Index ohrožení [12] 

Úroveň 

ohrožení 

Bodové 

hodnocení 

Velmi vysoká 5 

Vysoká 4 

Střední 3 

Nízká 2 

Zanedbatelná 1 
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Analýza zranitelnosti 

Vedle druhu a rozsahu možného ohrožení má vliv na kritická místa objektu kritické 

infrastruktury jejich zranitelnost. Ohrožení se projevuje tím silněji v dané oblasti, čím nižší je 

stupeň odolnosti, flexibility resp. robustnosti posuzovaného systému. Zranitelností se dá 

označit, jako schopnost vybraného kritického prvku odolávat působení mimořádné 

události. [12] 

Tabulka 5 Index zranitelnosti [12] 

Úroveň 

zranitelnosti 

Bodové 

hodnocení 

Velmi vysoká 5 

Vysoká 4 

Střední 3 

Nízká 2 

Zanedbatelná 1 

 

6.3.6 Analýza dopadů 

Analýza dopadů (BIA - Business Impact analysis) slouží k identifikaci a prioritizaci 

kritických procesů organizace v případě vzniku krizové situace a k identifikaci zdrojů 

potřebných k jejich obnovení. Hodnotí se finanční dopad, dopad na marketingovou pozici, 

dopad na bezpečnost, dopad na kvalitu výrobků anebo služeb. Pokud chceme jednotlivé 

dopady porovnat, tak jejich hodnotu vyjádříme finančně. 

Při provádění analýzy je potřebné zabezpečit realizaci následujících kroků: 

 stanovení odpovědností a rozsahu činností při provádění analýzy, 

 výběr oblastí, pro které bude analýza dopadů zpracována, 

 identifikace a zkoumání hlavních procesů se zaměřením na poškození aktivit, 

finanční situaci nebo dobrou pověst organizace, 
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 stanovení cílové doby regenerace (Recovery Time Objective – RTO) pro každý 

proces, tj. doba, za jakou musí byt proces obnovený, aby mohl opět poskytovat 

alespoň minimální úroveň služeb, 

 stanovení cílového bodu obnovení (Recovery Point Objective – RPO) pro 

každý proces, tj. úroveň, jaké musí proces po obnovení dosáhnout, aby se opět 

mohl plně podílet na plnění cílů, 

 stanovení minimální úrovně služeb (Minimum Service Level – MSL), pro 

jejichž poskytování musí být proces obnovený, 

 sumarizace výsledků ve formě závěrečné zprávy, zahrnující seznam kritických 

procesů a pořadí, ve kterém by měly být obnovovány, a seznam zdrojů 

potřebných k jejich obnovení, 

 předání výsledků vrchnímu managementu organizace za účelem zajištění 

souladu s cíli organizace. [6] 

Analýza dopadů je prováděna na manažerské úrovni, jejímž prostřednictvím 

organizace kvantitativně (např. finanční ztráta, úroveň poskytovaných služeb) a kvalitativně 

(např. provozní, renomé) zhodnotí dopady a ztráty, které mohou nastat v případě závažné 

mimořádné události. Analýza dopadů by měla být zpracována pro celou organizaci. Pro 

Foxconn CZ je vhodnější variantou analýzu dopadů zpracovat pro vybrané procesy, divize a 

činnosti. Výsledky jsou shromážděny do zprávy (Příloha 5) společně s popisem metodologie, 

pomocí které byly získány.  

Jednotlivé výsledky jsou seřazeny podle priorit obnovy. Toto pořadí zohledňuje 

kritičnosti procesu také vzájemné závislosti podprocesů (např. podproces A nelze provozovat 

bez fungování podprocesu B – je tedy třeba nejprve obnovit podproces B bez ohledu na jeho 

individuální kritičnost) a případně další faktory, jako je očekávaná dostupnost kritických 

zdrojů nebo objektivní podmínky, které brání rychlejší obnově (např. lhůty dodavatelů 

kritických komponent). [13] 
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6.3.7 Hodnocení rizik 

Hodnocení rizik pro identifikované kritické procesy udává index celkové riziko. Škála 

pro hodnocení rizika se pohybuje od 0 (zanedbatelné riziko) do 125 (vysoce závažné riziko). 

V příloze 1 Tabulka výsledků analýzy rizik jsou barevně odlišeny stupně rizika. 

Bodování rizik: 

Tabulka 6 Bodování rizik 

Barevné 

rozlišení 
Bodování Závažnost rizika 

 1 – 8 Zanedbatelné 

 9 – 12 Méně závažné 

 13 – 30 Středně závažné 

 Více než 31 Závažné riziko 
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Výsledky celkových rizik se pohybují od 1 do 60 bodů (viz příloha 1). Z tohoto 

důvodu jsem záměrně barevné rozlišení jednotlivých stupňů závažnosti rizik upravil. 

Nejzávažnější rizika pro identifikované procesy spolu v závislosti na konkrétních odděleních 

jsou uvedeny v tabulce 7. Z tabulky vyplývá, které rizika ohrožují konkrétní kritické procesy 

a zároveň uvádí dotčené oddělení. 

Tabulka 7 Vyhodnocení rizik 

Závislost 

Se
cu

ri
ty

 

V
ýr

ob
a 

D
od

av
at

el
sk

ý 
m

an
ag

em
en

t 

IT
 

K
on

st
ru

nk
ce

 - 
in

že
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ri
ng

 

Pe
rs

on
ál

ní
 o

dd
ěl

en
í 

Fi
na

nč
ní

 o
dd

ěl
en

í 

Riziko 

Stroje a zařízení X X   
1. Požár 

2. Výpadek el. proudu  

Zaměstnanci / Operátoři 
/ Klíčoví zaměstnanci X X X 

1. Stávka  

2. Požár 

Suroviny X X X 
1. Ztráta dodavatele  

2. Výpadek el. proudu 
Dodavatelé /Zákazníci/ 

Strategičtí partneři (HP)  X X 
1. Ztráta zákazníka 

2. Ztráta dodavatele 

Doprava X  X 
1. Povodeň  

2. Vichřice 

Budovy X X X X X X 
1. Požár 

2. Letecká nehoda 

Nástroje X X X 
1. Výpadek el, proudu 

2. Požár 

IT Hardware X X 
1. Porucha 

2. Požár 

Software / Aplikace / Síť 
/ Data X 

1. Výpadek el. proudu 

2. Nedostupnost internetu 

Právní rámec X X 
1. Změna ekon. polit. 
klimatu 

2. Stávka 
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6.3.8 Zvládání rizik 

Z matice rizik (obrázek 6) je patrné, že existuje řada možností, jak míru rizika snížit, 

minimalizovat. Tyto možnosti se dají kombinovat. 

 

Obrázek 6 Příklad matice rizik 

Plánování 

V tomto kvadrantu se jedná o rizika, která mají velmi nízkou pravděpodobnost 

výskytu, ale velmi závažný dopad. Zde uvažujeme o plánech kontinuity pro zvládání rizik. 

Rozsah plánování si stanovuje schválená BCM komise. 

Akceptovatelná rizika 

V případě, že je dopad přijatelný a pravděpodobnost selhání nízká, je možné tyto 

rizika z hlediska BCM akceptovat. Záleží na zúčastněných stranách a jejich přístupu k riziku. 

Prevence 

Rizika mají vysokou pravděpodobnost výskytu, ale jejich dopad na kritické procesy je 

nízký. Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti výskytu rizika je potřeba těmto rizikům 

předcházet formou prevence (např. kolísání napětí v elektrické síti – opatřením bude instalace 

UPS).  
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Transfer činností 

Pravděpodobnost výskytu rizik je velmi vysoká a dopad značný. Pro minimalizaci 

tohoto druhu rizik je nejlepším řešením, zda-li je to možné, jejich převedení na externí stranu 

(tzv. Outsourcing).  

6.4 Pravomoci a odpovědnosti 

Rozdělení pravomocí a odpovědnosti na vedoucí zaměstnance je nepostradatelným 

krokem implementace BCM. Vhodným způsobem pro realizaci projektu implementace BCM 

je použití modelu RACI. [33] 

RACI model je relativně jednoduchý nástroj používaný k identifikaci rolí 

a individuální zodpovědnosti v rámci projektu nebo procesu. Společnosti se nemění samy 

od sebe, lidé uskutečňují a implementují změny a právě toho se tento model týká. RACI 

model popisuje lidské naplnění projektů a procesů. [33] 

RACI model bývá uváděn i jako RASCI model. Jednotlivá písmena ve zkratce 

představují anglická slova vztahující se k této tématice. RASCI je zkratka pro: 

R = Responsible  

V každém procesu či projektu musí být definováno kdo vlastní které jeho části, kdo je 

tím hlavním mozkem, koordinátorem, kdo je tím ústředním bodem. [33] 

A = Accountability  

Vlastník procesu nebo projektu nemusí být v každém případě osoba shodná s tím, kdo 

je zodpovědný za provedení změny, díla, procesu, vyřešení problému, atd. Accountability 

v praxi znamená, že než je hotová část procesu nebo projektu předána vlastníkovi či klientovi, 

někdo se pod ni musí podepsat a potvrdit, že na sebe bere zodpovědnost za její kvalitativní 

stránky. [33] 

S = Support  

Anglické slovo support se překládá do českého jazyka jako podpora. Projekty 

nezaměstnávají obvykle pouze manažery, ale i pracovníky, kteří provedou konkrétní části. 

V „support“ části definice projektu se určí, kdo vykoná který kus práce. Dodejme, že ne vždy 

ten kdo dílo vykonává je i zodpovědný za výsledek. [33] 

C = Consultation  
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U složitých projektů je často nutné využít zkušeností a znalosti někoho, kdo má 

informace nebo zkušenosti, které nemá nikdo z manažerů (responsibility) nebo výkonné 

složky (support). Z ekonomických důvodů by nemělo smysl zaměstnávat odborníka po dobu 

celého projektu, a tak je alespoň nutné v rámci plánování definovat, kdo je tím odborníkem, 

který bude kontaktován v případě potřeby odborné rady a jakým způsobem bude odborná 

konzultace probíhat. [33] 

I = Information  

Do projektů bývají často zapojeny osoby, které projekt přímo nevlastní 

(responsibility), nejsou za něj zodpovědni (accountability), nejsou poradními osobami 

(consultation), ani jej sami neprovádějí (support), ale z různých důvodů potřebují mít přehled 

o vývoji projektu, stačí jim býti informováni. „Information“ část plánování provedení procesu 

nebo projektu definuje tyto osoby a způsob, jakým jsou zpravovány. [33] 

Doplňkem RACI (RASCI) modelu je v praxi často RACI (RASCI) tabulka, která 

pomáhá v diskusi, odsouhlasení a komunikaci jednotlivých rolí. Typické kroky v RACI 

(RASCI) procesu zahrnují:  

 identifikace procesů a aktivit (levá vertikální strana tabulky), 

 identifikace rolí (vrchní horizontální strana tabulky), 

 určení ke komu se vztahují jednotlivé R, A, S, C, I pro každý proces. 

Každý proces (aktivita v rámci procesu nebo projektu) by měla mít maximálně a 

zároveň i minimálně jedno R. Absence zodpovědnosti za projekt či jeho část nebo naopak 

duální zodpovědnost velmi často vnáší do projektů komunikační problémy a ztrátu kvality. 

Pokud je zodpovědnost za nějakou část projektu nebo procesu přiřazena dvěma či více 

osobám, je nutné detailizovat popis procesu nebo části procesu a přiřadit zodpovědnost k 

těmto detailně vymezeným částem. [33] 
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Model RASCI lze použít pro jednotlivé kroky implementace BCM. Příkladem je 

Tabulka 8, která uvádí role a odpovědnosti zainteresovaných stran plánování kontinuity 

činnosti před krizovou událostí. 

Tabulka 8 Role a odpovědnosti plánování kontinuity 

Pracovní pozice 

Aktivity a úkoly plánování 
kontinuity 
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Deklarace BCM projektu pro všechny divize     S I R 

Školení BCM nových zaměstnanců I S R  R   

Znalost BCM dokumentace I A I  R I R 

Tvorba strategií obnovy a plánů obnovy  C   A R I 

Neustálé zvyšování povědomí v oblasti BCM I C   C C I 

Roční aktualizace dokumentace (BCP, 

kontakty, seznam klíčových dodavatelu atd.) 
 C  I R S I 

Provádění nácviků.  C   R C C 

Aktualizace hodnocení rizik  C   R C  

 

6.5 Komunikace 

Pokud organizaci postihne větší narušení, je nezbytné zajistit vhodnou komunikaci 

směrem k zúčastněným stranám. Komunikace může být interní a externí. Všechny zúčastněné 

strany od organizace něco očekávají a budou chtít vědět, jak budou ony samy zasaženy 

přerušením činnosti, které je postihlo. [1] 

6.5.1 Interní 

Zvláštní důraz je kladen na komunikaci s vlastními zaměstnanci. Varovat je před 

nastalou krizovou situací a sdělit jim, jaká opatření mají být přijata. Interní komunikace se 

týká veškeré komunikace v rámci Foxconn. Komunikace probíhá především formou 

elektronické pošty nebo telefonických rozhovorů. V naléhavém případě lze pro vyrozumění 

zaměstnanců použít centrální rozhlas. Je rovněž nezbytné určit, kdo bude odpovědný za 

plánování a realizaci komunikace. 
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Interní komunikaci ve výrobním areálu v Kutné Hoře zajišťuje již zmíněný centrální 

rozhlas. Naopak v pardubickém areálu není tento způsob vyrozumění zaměstnanců nijak 

zajištěn. Je to z důvodu složitosti a rozlehlosti pardubického areálu, tudíž řešení tohoto 

problému je finančně náročné. I přesto bych doporučoval přehodnotit náklady na toto opatření 

a rozhlas do areálu instalovat. 

6.5.2 Externí 

Externí komunikace se týká především komunikace zákazníky, dodavateli a dalšími 

zainteresovanými stranami. Tato komunikace smí být vedena pouze přes osoby oprávněné ke 

komunikaci s jednotlivými zainteresovanými stranami. Pro komunikaci s tiskem a dalšími 

zainteresovanými stranami slouží oddělení pro styk s veřejností. Komunikační styk se 

zákazníkem je důležité zajistit co nejdříve od počátku krizové situace a poté jej průběžně 

informovat o stavu situace.  

6.5.3 Nouzová komunikace 

Pokud dojde k závažné mimořádné události většího rozsahu, lze očekávat, že dříve 

nebo později dojde k selhání běžných komunikačních prostředků (mobilních telefonů, 

pevných linek, internetu). Především to může být důsledek dlouhodobějšího výpadku 

elektrické energie, přímé poškození některých důležitých technických uzlů. Proto tento případ 

je vhodné mít zajištěnou nouzovou komunikaci.  

Celkově zajištění rezervních nebo náhradních zdrojů pro jakýkoliv proces včetně 

komunikace tvoří náklady a je na zvážení organizace zda daná opatření zabezpečí. 

6.5.4 Povědomí zaměstnanců, školení 

Zvyšování povědomí zaměstnanců se realizuje školeními. Je vhodné odlišit školení do 

více úrovní. Je potřeba informovat veškeré nové zaměstnance o tom, že má společnost 

zaveden systém řízení kontinuity činností, již ve vstupním školení. Další úrovní je pravidelné 

školení zainteresovaných zaměstnanců do systému BCM, tím se rozumí především členy 

DMT. Základní osnovy školení BCM: 

Vstupní BCM školení: 

 základní informace o BCM, 

 politika BCM (cíle a závazky společnosti), 

 účely plánů, 
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 funkce DMT. 

Pravidelné školení zainteresovaných zaměstnanců do systému BCM: 

 politika BCM (aktualizace), 

 role a odpovědnosti, 

 procesy specifické pro jednotlivé týmy, 

 zpracování zprávy po incident, 

 strategie obnovy, 

 praktické testování plánů, 

 náměty na zlepšení systému BCM (diskuse). 

6.6 Plán obnovy 

Obnovou se rozumí zajištění návratu do stabilizovaného stavu a nastartování dalšího 

rozvoje v rozumném čase a za přijatelných podmínek. Plán obnovy je součástí plánování 

kontinuity činností. 

Ve společnosti nebyl vypracován plán obnovy činnosti (dále jen DRP). Je nutné 

stanovit postupy, jak se vypořádat s následky působení MU. Tyto postupy jsou zahrnuty 

v DRP. Samotný návrh plánu obnovy vytváří BCM koordinátor. Užší specifikace pro 

požadovaný kritický proces se konzultují na konkrétní divizi. Plán obnovy je součástí BCM 

manuálu a je dostupný všem zúčastněným stranám. 

Při sestavování plánu obnovy se postupuje ve čtyřech navzájem provázaných celcích 

(řazeno podle časového průběhu) [11]: 

 ustavení týmu, který se bude tvorbou plánu obnovy zabývat, 

 zhodnocení reálných rizik a schopností pro tvorbu plánu obnovy, 

 vypracování plánu, 

 implementace plánu. 

Podpora z strany vedení společnosti je nezbytná k tomu, aby bylo dosaženo 

přijatelného výsledku. Když se plán obnovy vedení předkládá, je třeba poukázat na všechna 

pozitiva, která tento plán přináší, jsou to především: 
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 naplnění morálních, právních a etických odpovědností k ochraně zaměstnanců, 

společnosti a životního prostředí, 

 soulad s různými omezeními ze strany legislativy a předpisů, státních, 

regionálních a lokálních odpovědných míst, 

 zvýšení schopností společnosti rychle obnovovat zničené objekty, řešit finanční 

a jiné újmy, 

 zrychlení a zefektivnění obnovy jako celku, 

 při správném informování o plánu se zvyšuje prestiž společnosti před jejími 

konkurenty, obchodními nebo jinými partnery, dodavateli, 

 snížení nákladů na pojištění. [31], [32] 

Je nezbytné, aby organizace postupovala rychlostí incidentu, aby udržela kontrolu nad 

situací. Pro větší organizace je důrazně doporučeno, aby tým, který zvládá stav nouze, např. 

požár a evakuaci, byl oddělen od týmu, který je odpovědný za zajištění kontinuity 

činností. [1] 

I přes doporučení, které uvádí [1], bych odpovědnost za plánování obnovy nechal 

DMT. DMT má souhrnný přehled o nastalé události. Skládá se z manažerských zástupců pro 

jednotlivá oddělení a jejich zástupců. Členové týmu mají dostatečné znalosti a rozhodovací 

pravomoci k řešení MU. 

Při nominování dalších odpovědných zaměstnanců pro plánování obnovy by mohlo 

docházet k nedorozumění s DMT. Zbytečně by docházelo k časovým prodlevám a tím pádem 

by nebylo plánování kontinuity a obnovy efektivní. 

6.6.1 Přezkoumání po incidentu 

Z důvodu neustálého zlepšování BCM je důležité po každém incidentu identifikovat 

silné a slabé stránky průběhu řešení mimořádné události. Z těchto informací je možné stanovit 

opatření ke zmírnění následků pro obdobnou situaci do budoucna. V příloze 3 je vzorový 

záznam o průběhu mimořádné události. 

Přezkoumání incidentu se provádí za účelem: 

 stanovení povahy a příčiny incidentu, 

 vyhodnocení adekvátnosti reakce managementu organizace, 
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 vyhodnocení účinnosti plánů ve vztahu ke splnění cílové doby obnovy (RTO) 

činností, 

 vyhodnocení schopností těch, kdo byli do implementace plánů zapojeni, 

identifikace jakéhokoliv zlepšení, které lze v procesu udělat 

 

Obrázek 7 Postup při tvorbě plánu obnovy [4] 
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6.6.2 Strategie obnovy 

Základním krokem při plánování obnovy je určení vhodné strategie obnovy. Hlavním 

hodnotícím kritériem pro zvolení nejvhodnější strategie jsou ztráty způsobené výpadkem a 

náklady na obnovu. Průsečík křivek naznačuje vhodnou dobu, při které budou zapotřebí 

minimální náklady na vynaložení prostředků na obnovu činností způsobené MU. 

 

Obrázek 8 Strategie obnovy [43] 

Rozsah plánu obnovy: 

 aktivace DMT, 

 nastavení komunikace s konkrétními odděleními potřebnými k řešení obnovy, 

zákazníkem a IZS, 

 zjištění způsobených škod, 

 rozdělení konkrétních činností mezi zaměstnance a ostatní zainteresované 

strany, 

 zajištění náhradních dodávek, 

 postup přesunu výroby do alternativní oblasti, 

 záznam o průběhu obnovy. 
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Postupy musí být přiměřené velikosti a charakteru organizace a musí stanovit základ 

pro určení, kdy k narušení došlo a jak mají být plány uplatněny. Časový přehled pro reakci je 

uveden na obrázku 8. Schéma ukazuje postupnou aktivaci plánu na zvládání incidentu, plánu 

kontinuity a plánu obnovy. V některých však lze tyto plány realizovat v rychlém sledu nebo 

současně. [1] 

 

Obrázek 9 Reakce na incident [1] 

6.6.3 Doba do obnovy 

Doba do obnovy (Recovery Time Objective – RTO) je doba, do které mají být dané 

procesy funkční na stanovené úrovni. Požadavkem zákazníka je, aby tato doba byla co 

nejkratší. V praxi jsou tyto požadavky stanoveny na 8 – 12 týdnů. Celý proces obnovy je řízen 

jako projekt. Nejvhodnější způsob zobrazení postupů a návazností jednotlivých činností 

obnovy je Ganttův diagram. V tomto zobrazení je jasné a přehledné, jakým způsobem je 

obnova realizována. Odhalí se tak případné nenávaznosti jednotlivých činností a postupů. 

Tato forma popisu průběhu obnovy je přijatelnou i ze strany zákazníka. Diagram poskytuje 

zákazníkovi podrobný přehled toho, jak se společnost dokáže vyrovnat s případnou MU a 

zajistit tak výrobu. 
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Diagram nastiňuje, jak vypadá graficky znázorněný proces obnovy. Celý proces je 

záměrně velmi zjednodušen. Neobsahuje detailní činnosti a souvislosti mezi nimi. 

Tabulka 9 Činnosti obnovy 

 

6.6.4 Náhradní provoz 

Náhradní provoz je opatření pro snížení ztrát z prostoje dané činnosti. Zajištění 

náhradního provozu můžeme rozdělit do několika kategorií v závislosti na rozsahu poškození 

procesu a zdrojích na jeho obnovu: 

 interní: jedná se o místo v areálu, kde sídlí společnost, 

 externí: místo mimo areál společnosti, 

 hot-site: je připraveno veškeré zázemí (technologie, energie, prostory, atd.), 

 cold-site: v lokalitě, kam má být provoz přesměrován. [43] 

Tabulka 10 Alternativní lokalita 

 Výhody: Nevýhody: 

Interní Hot-site Rychlost přesunu výroby Vysoké náklady, riziko zničení 
objektu v důsledku MU 

Externí Hot-site 
Rychlost přesunu výroby, místo 
není ohroženo působením místní 
MU  

Vysoké náklady, závislost na 
poskytovateli 

Interní Cold-site 
Relativně levná možnost 
zabezpečení náhradního místa 
provozu 

Nevyužitý objekt v areálu – 
náklady, časová prodleva 

Externí Cold-site Nízké náklady Dlouhá doba přípravy na 
zprovoznění,  
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Každá divize si musí stanovit lokalitu určenou k přesunu výroby. Jednu lokalitu interní 

a jednu externí. V případě, že by byl celý areál zničen nebo by byl uzavřen, je velmi důležité 

mít stanovené externí místo pro přesun výroby. 

6.7 Testování a aktualizace 

Nacvičení plánů je nezbytné, protože je velmi nepravděpodobné, že jakýkoliv 

sestavený plán bude napoprvé fungovat. Procvičování zajistí, že se odhalí různé nesrovnalosti 

a opomenutí v plánu dřív, než je použit ve skutečnosti. Je daleko lepší nají chyby při 

nacvičování, než při první aktivaci plánu v reakci na skutečný incident. Po odhalení chyb je 

nutné, aby byla ve stanovených termínech vypracována opatření k odstranění chyb a 

opomenutí. [1] 

Testování pomáhá vybudovat důvěru ve členy týmu vyjasněním jejích rolí a 

odpovědností, dodáním praktického školení a povědomí, jakož i poskytnutím hodnotných 

zkušeností při reakci na incident. [1] 

Testování musí mít definované cíle a záměry, které zahrnují: 

 ujištění se, že každý rozumí svoji roli a že existuje i celkové pochopení plánu, 

 prověření, že jsou funkční postupy aktivace plánu a komunikace za účelem 

povolání potřebných lidí, 

 zajištění, aby byly poskytované lokality, zařízení, systémy a služby vhodné a 

provozuschopné, 

 prověření, že lze klíčové produkty nebo služby obnovit během cílové doby 

obnovy (RTO) a na požadované úrovni. 

Testování by neměla ohrozit organizaci tím, že by sama způsobila narušení. Testy 

musí být praktické a ekonomické, přiměřené organizaci a navržené tak, aby vybudovaly 

důvěru v plánu kontinuity. [1] 
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6.7.1 Rozsah testů 

Jednou z nezbytných součástí projektu plánování kontinuity činností je navržení 

systému testování a provedení prvního kola testů. Testování umožní ověřit účinnost a 

proveditelnost plánů a odhalit jejich nedostatky. Testování zároveň slouží jako praktické 

procvičení pracovníků, zodpovědné za jednotlivé úlohy v rámci plánu, v provádění 

jednotlivých úloh. V rámci systému testování je třeba rozhodnout, jaké typy testů budou 

prováděny, jak často a kým. [13] 

Při plánování systému testování je potřeba zahrnout pracovní vytíženost případných 

účastníků testu. Není vhodné, aby testování nepřiměřeně narušovalo provoz a zvyšovaly se 

prostoje výroby. To se týká především testů, které přerušují výrobní proces (např. evakuace 

při simulaci požáru). 

Tabulka 11 Rozsah testů [2] 
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6.7.2 Frekvence aktualizací 

Ve společnosti je nutné stanovit procesy, podle kterých se bude zaznamenávat každá 

změna, která může ovlivnit kontinuitu činností. Změny musí být hlášeny BCM koordinátorovi 

a ten provede aktualizaci. Jakékoliv změny opatření v rámci BCM musí podléhat příslušným 

úrovním schválení. Společnost má zavedenou elektronickou správu ISO dokumentace 

(EISOD), v které je BCM dokumentace zařazena. Tímto jsou zabezpečeny jednotlivé 

schvalovací kroky při aktualizaci. 

Mimo každoroční naplánované aktualizace by se měla veškerá dokumentace týkající 

se plánování kontinuity hodnotit a modifikovat: 

 po každém výcviku a školení, 

 po každé mimořádné události, 

 při personální změně zaměstnanců nebo jejich odpovědnosti, 

 když se změní dispozice objektu nebo jeho zaměření, 

 když se změní strategie nebo postupy. 
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7 Závěr 

Systém plánování a řízení kontinuity je živým neustále se vyvíjejícím procesem. 

Nejedná se jen o úzce specializovaný obor řízení, který řeší vhodné postupy po mimořádné 

události. Jde o komplexní vnímání různých činností chodu společnosti, které je soustředěno 

na situace, při kterých se nelze spoléhat na standardní postupy a činnosti. Je nástrojem 

komplexního řízení společnosti pro zdokonalování připravenosti na krizové situace. 

Společnost přijala strategicky řízení kontinuity činností (Business Continuity 

Management – BCM) v roce 2001. Do roku 2008 neexistovala žádná forma systémového 

řízení BCM. BCM fungovalo pod oddělením kvality. Roku 2008 byla zavedena první funkční 

forma řízení kontinuity činností v rámci jedné divize. 

Společnost se skládá ze sedmi divizí, které se nacházejí ve dvou výrobních závodech. 

V jednotlivých divizích byly revidovány stávající procesy a dokumentace BCM. 

Dokumentace se neřídí žádným centrálním nadřazeným dokumentem, který by upravoval 

obsah a strukturu jednotlivých plánů kontinuity pro konkrétní divize. Nebyla vydána politika 

BCM. V některých dokumentech nebyl popsán proces řízení kontinuity vůbec. Byla použita 

různá metodika pro analýzu rizik a dopadů, což znamená, že nelze výsledná rizika porovnat. 

Povědomí zaměstnanců o problematice BCM je v současné době na velmi nízké úrovni.  

Foxconn v ČR je certifikován podle norem ISO 9001 (systém managementu jakosti), 

ISO 14001 (systém environmentálního managementu) a OHSAS 18001 (systém řízení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při dokumentování procesu zavádění BCM jsem se 

držel především požadavků normy BS 25999, současně jsem vycházel ze související 

literatury, aby byla společnost Foxconn v budoucnu co nejlépe připravena na certifikaci podle 

BS 25999. 

V diplomové práci navrhuji postup pro centralizaci systému BCM napříč celou 

společnosti Foxconn v ČR. Popisuji jednotlivé kroky implementace BCM. Navrhuji systém 

dokumentace vhodné pro organizační strukturu Foxconn a obsah politiky BCM. Uvádím 

vhodnou metodiku pro analýzu rizik, která z hlediska BCM slouží k identifikaci potenciálních 

hrozeb na identifikované kritické procesy podniku. Upřesňuji, která rizika jsou podle 

závažnosti dopadu a pravděpodobnosti výskytu předmětem plánování kontinuity. Popisuji 

organizační strukturu krizového řízení, role a úlohy zaměstnanců zainteresovaných do procesu 

BCM a metodiku pro rozdělení pravomocí a odpovědností v rámci projektu implementace 

BCM. V souvislosti se zvyšováním povědomí zaměstnanců v oblasti BCM jsem navrhl 
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strukturu obsahu školení. Školení jsem rozdělil do dvou úrovní. První úrovní je vstupní 

školení pro nové zaměstnance a druhá úroveň pro členy krizových týmu. Součástí BCM je 

také plánování obnovy. V této kapitole jsem se zabýval ustavením týmu pro obnovu, 

rozsahem plánu, návrhem postupu vypracování, přínosy plánu obnovy pro společnost a 

hodnotil jsem možnosti alternativního provozu. V závěrečné kapitole rozebírám testování a 

aktualizace plánů a procesů. Poukazuji na rozsahy testů a podmínky, při kterých je nutno 

provádět aktualizace. 
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9 Použité zkratky 

BCM − Business Continuity Management 

BCP − Business Continuity Planning 

BIA − Business Impact Analysis 

BS − British Standard 

COOP − Continuity of Operations Plan 

DMT − Disaster Management Team 

DRP − Disaster Recovery Plan 

EHS − Environment and Health & Safety 

EICC − Electronic Code of Conduct 

EISOD − Elektronická ISO dokumentace 

FEMA − Federal Emergency Management Agency 

ISO − International Organization for Standardization 

MU − Mimořádná událost 

PDCA − Plan, Do, Check, Act 

RPO − Recovery Point Objective 

RTO − Recovery Time Objective 

S.E.R. − Social and Environmental Responsibilities 
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Příloha 3 Záznam o průběhu mimořádné události 

 

Záznam o průběhu mimořádné události 

Mimořádná událost: ..................................................................................................................... 

Místo: ............................................................................................................................................ 

Vedoucí pracovník: ....................................................................................................................... 

Zasažené procesy, služby, produkty:.............................................................................................. 

Datum a čas Informace/žádost  Od Provedená 

činnost 

Kým 

     

     

     

     



 

 

Příloha 4 Registr rizik 

Registr rizik 
Pořadové číslo Druh ohrožení (MU) Poznámka 

1 Pandemie   
2 Epidemie   
3 Lokální onemocnění   
4 Chyby v Softwaru    
5 Porucha intranetu   
6 Porucha IT Hardware   
7 Nabourání sitě hackerem   
8 Nedostupnost internetu   
9 Porucha telekomunikace   

10 Velký požár (celý areál)   
11 Střední požár (zasáhne část budovy)   

12 Malý požár (zasáhne jedeno zařízení)   
13 Změna politicko-ekonomického klima   
14 Změna v poptávce trhu   
15 Ztráta zákazníka   
16 Ztráta dodavatele   
17 Změna kurzu dolaru / exportní daně   
18 Nedostatek pracovních sil   
19 Změna v technologii   
20 Porucha zařízení   
21 Porucha vytápění budov   
22 Přerušení dodávky vody   
23 Přerušení dodávky plynu (do 24 hodin)   
24 Přerušení dodávky plynu (více jak den)   
25 Kolísání napětí v el. síti   
26 Výpadek proudu (do hodiny)   
27 Výpadek proudu (více jak 12 hodin)   
28 Vichřice (>75km/h)   
29 Tornádo   
30 Zemětřesení   
31 Přírodní povodeň   
32 Lokální povodeň způsobený havárií   
33 Ztráta / krádež   
34 Teroristický útok   
35 Špionáž   
36 Stávka   
37 Letecká nehoda   

 



 

 

Příloha 5 Dotazník pro provádění BIA [13] 

 



 

 

 



 

 

 


