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Předmluva
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komisi IEC TC 56 „Spolehlivost“ spolu s pracovní skupinou ISO TMB „Management rizik“ byl předložen
k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 31010 dne 2010-05-01.
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Oznámení o schválení
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Úvod

Organizace všech typů a velikostí čelí řadě rizik, která mohou ovlivnit dosažení jejich cílů.



Tyto cíle se mohou vztahovat k řadě organizačních činností v rozsahu od strategických iniciativ až po
jejich operace, procesy a projekty, a může být o nich uvažováno ve smyslu společenských,
environmentálních, technologických, bezpečnostních a zabezpečujících výsledků, komerčních,
finančních a ekonomických opatření a také ve smyslu sociálních, kulturních, politických důsledků
a dopadů na dobré jméno společnosti.

Veškeré činnosti organizace zahrnují rizika, která mají být řízena. Proces managementu rizik
napomáhá při rozhodování tak, že přihlíží k nejistotě a možnosti budoucích událostí (zamýšlených
nebo nezamýšlených) a jejich důsledků pro dohodnuté cíle.

Do managementu rizik se zahrnuje použití logických a systematických metod pro

komunikaci a konzultaci po dobu celého procesu;●

stanovení kontextu pro identifikaci, analýzu, hodnocení, ošetření rizika souvisejícího s kteroukoli činností,●

procesem, funkcí nebo produktem;
monitorování a přezkoumání rizik;●

podávaní hlášení a zaznamenání výsledků vhodným způsobem.●

Posuzování rizik patří mezi tu část managementu rizik, která poskytuje strukturovaný proces, při
kterém se zjišťuje, jak mohou být cíle ovlivněny, a s jehož pomocí se analyzují rizika ve smyslu
následků a jejich pravděpodobností předtím, než se rozhodne, zda je nezbytné další ošetření rizika.

U posuzování rizik je snaha odpovědět na následující zásadní otázky:

co se může stát a proč (pomocí identifikace rizik)?●

jaké jsou následky?●

jaká je pravděpodobnost jejich budoucího výskytu?●

existují nějaké faktory, které zmírní následky rizika nebo které sníží pravděpodobnost rizika?●

je úroveň rizika únosná nebo přijatelná a vyžaduje další ošetření?●

Tato norma je určena k tomu, aby odrážela současnou správnou praxi při volbě a používání technik posuzování
rizik, a neodkazuje na nové nebo rozvíjející se koncepce, které nedosáhly uspokojující úrovně profesionálního
konsenzu.

Tato norma je svou povahou obecná, takže může poskytnout návod pro mnoho průmyslových odvětví
a typů systémů. V rámci těchto průmyslových odvětví může existovat vice specifických norem, které
zavádějí preferované metodiky a úrovně posuzování pro konkrétní aplikace. Jsou-li tyto normy
v souladu s touto normou, obecně bývají specifické normy dostatečné.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma je podpůrnou normou pro normu ISO 31000 a je v ní poskytnut návod k volbě
a aplikaci systematických technik pro posuzování rizik.

Posuzování rizik prováděné v souladu s touto normou přispívá k ostatním činnostem managementu
rizik.

Je uvedena aplikace řady technik se specifickými odkazy na jiné mezinárodní normy, ve kterých je
koncepce a aplikace technik popsána mnohem podrobněji.

Tato norma není zamýšlena pro užití v rámci certifikace, předpisů a nařízení nebo pro smluvní použití.

V této normě nejsou uvedena specifická kriteria pro zjištění potřeby analýzy rizik, ani není
specifikován typ metody analýzy rizik, který je požadován pro určitou aplikaci.



Tato norma neodkazuje na všechny techniky a vypuštění určité techniky z této normy neznamená, že
technika není platná. Skutečnost, že je metoda aplikovatelná za určité situace, neznamená, že tato
metoda má být nutně použita.

POZNÁMKA Tato norma se výslovně nezabývá bezpečností. Jedná se o generickou normu
managementu rizik a jakékoli odkazy na bezpečnost jsou výhradně informativní povahy. Návod
k uvedení bezpečnostních hledisek do norem IEC je formulován v pokynu ISO/IEC Pokyn 51.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


