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Předmluva  Foreword



ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci)
je celo-
světová federace národních normalizačních
orgánů (členských organizací ISO). Příprava
mezinárodních norem se obvykle provádí
prostřednictvím technických výborů ISO.
Každý členský orgán, který se zajímá
o předmět, pro který byl zřízen technický
výbor, má právo být v tomto výboru zastoupen.
Na práci se podílejí také mezinárodní
organizace, vládní i nevládní, ve spojení s ISO.
ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech otáz-
kách elektrotechnické normalizace.

 ISO (the International Organization for
Standardization) is a worldwide federation of
national standards bodies (ISO member
bodies). The work of preparing International
Standards is normally carried out through ISO
technical committees. Each member body
interested in a subject for which a technical
committee has been established has the right
to be represented on that committee.
International organizations, governmental and
non-governmental, in liaison with ISO, also
take part in the work. ISO collaborates closely
with the International Electrotechnical
Commission (IEC) on all matters of
electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu
a postupy určené pro jeho další údržbu jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1.
Zejména je třeba upozornit na rozdílná kritéria
schvalování potřebná pro různé typy
dokumentů ISO. Tento dokument byl
vypracován v souladu s redakčními pravidly
směrnic ISO/IEC, část 2 (viz
www.iso.org/directives).

 The procedures used to develop this document
and those intended for its further maintenance
are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In
particular, the different approval criteria
needed for the different types of ISO documents
should be noted. This document was drafted in
accordance with the editorial rules of the
ISO/IEC Directives, Part 2 (see
www.iso.org/directives).

Upozorňujeme na možnost, že některé prvky
tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. ISO nenese odpovědnost za
identifikaci všech takových patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoli patentových právech
identifikovaných během tvorby dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu ISO
obdržených patentových prohlášení (viz
www.iso.org/patents).

 Attention is drawn to the possibility that some
of the elements of this document may be the
subject of patent rights. ISO shall not be held
responsible for identifying any or all such
patent rights. Details of any patent rights
identified during the development of the
document will be in the Introduction and/or on
the ISO list of patent declarations received
(see www.iso.org/patents).

Jakýkoli obchodní název použitý v tomto
dokumentu je informace uvedená pro pohodlí
uživatelů a nepřed-
stavuje potvrzení.

 Any trade name used in this document is
information given for the convenience of users
and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení dobrovolné povahy norem, význam
specifických termínů a výrazů ISO týkajících se
posuzování shody, jakož i informace
o dodržování zásad Světové obchodní
organizace (WTO) v oblasti technických
překážek obchodu (TBT) naleznete na adrese
www.iso.org/iso/foreword.html.

 For an explanation of the voluntary nature of
standards, the meaning of ISO specific terms
and expressions related to conformity
assessment, as well as information about ISO,s
adherence to the World Trade Organization
(WTO) principles in the Technical Barriers to
Trade (TBT), see
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise
ISO/TC 292 Bezpečnost a odolnost ve
spolupráci s technickou komisí CEN/TC 391
Společenská a občanská bezpečnost
Evropského výboru pro normalizaci (CEN)
v souladu s Dohodou o technické spolupráci
mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

 This document was prepared by Technical
Committee ISO/TC 292, Security and
resilience, in collaboration with the European
Committee for Standardization (CEN) Technical
Committee CEN/TC 391, Societal and Citizen
Security, in accordance with the Agreement on
technical cooperation between ISO and CEN
(Vienna Agreement).

http://www.iso.org/directives
https://www.iso.org/directives-and-policies.html
http://www.iso.org/patents
https://www.iso.org/iso-standards-and-patents.html
http://www.iso.org/iso/foreword.html
https://www.iso.org/foreword-supplementary-information.html


Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání
(ISO 22300:2018), které bylo technicky
revidováno. Hlavní změny oproti předchozímu
vydání jsou následující:
–    byly doplněny termíny z nedávno
publikovaných dokumentů a dokumentů
převedených do tech-
nické komise ISO/TC 292;
–    terminologická hesla byla rozdělena do
podkapitol podle předmětu.
Jakékoli připomínky nebo dotazy k tomuto
dokumentu je třeba směřovat na národní
normalizační orgán uživatele. Úplný seznam
těchto orgánů lze nalézt na adrese
www.iso.org/members.html.

 This third edition cancels and replaces the
second edition (ISO 22300:2018), which has
been technically revised. The main changes
compared with the previous edition are as
follows:
–    terms have been added from recent
published documents and documents transferred
to ISO/TC 292;
–    the terminological entries have been
separated into subclauses by subject matter.
Any feedback or questions on this document should
be directed to the user,s national standards body.
A complete listing of these bodies can be found at
www.iso.org/members.html.

 

Úvod  Introduction
Tento dokument obsahuje definice obecných
termínů a předmětově specifických termínů
vztahujících se k dokumentům vypracovaným
technickou komisí ISO/TC 292. Vztahuje se na
skupinu norem ISO 22300 a na některé
dokumenty skupiny norem ISO 28000.

 This document provides definitions of generic
terms and subject-specific terms related to
documents produced by ISO/TC 292. It covers
the ISO 22300 family of standards as well as
some documents in the ISO 28000 family of
standards.

Jeho cílem je podpořit vzájemné a jednotné
chápání a používání jednotných termínů
a definic v procesech a rámcích v oblasti
bezpečnosti a odolnosti.

 It aims to encourage a mutual and consistent
understanding and use of uniform terms and
definitions in processes and frameworks in the
field of security and resilience.

1 Předmět normy  1 Scope
Tento dokument definuje pojmy používané
v normách bezpečnosti a odolnosti.

 This document defines terms used in security
and resilience standards.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.
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