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Terminologie, související s problematikou řízení kontinuity činností 
 
Anotace 
 
Příspěvek je věnován představení základních pojmů užívaných v oblasti řízení kontinuity 
činností. Jeho cílem je také umožnit čtenáři orientaci v normách a pramenech, z nichž 
terminologie, používaná v České republice nejčastěji vychází. 
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Summary 
 
The paper introduces basic terminology used in Business Continuity Management. The aim is 
to navigate the reader in standards, which contains terms and definitions, which you can 
often meet in the Czech Republic. 
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Několik vět úvodem 
 

V každé odborné oblasti je velmi důležité, aby byly jasně vymezeny a vyjasněny 
pojmy, které jsou používány pro specifické účely. Cílem tohoto sjednocování je minimalizace 
komunikačních šumů, z nich pramenících nedorozumění, nepochopení požadavku či popisu 
situace a návazně neadekvátního či chybného vyhodnocení a reakce. I taková zdánlivá 
maličkost, jako je nesprávné či neúplné pochopení odborných pojmů ve sdělení, může mít 
fatální důsledky. Zejména je toto nebezpečí u pojmů, které nejsou používány běžně (zde 
patří i řízení kontinuity činností či krizové řízení) nebo které mohou působit víceznačně; je 
proto velice důležité, aby terminologie byla jednotná a obecně akceptovaná, či ještě lépe, 
závazná.  
 Řízení kontinuity činností (Business Continuity Management, BCM) není v tuzemské 
legislativě pevně ukotveno a proto se můžeme setkat s nejrůznějšími výklady, jejichž zdrojem 
jsou většinou překlady zahraničních zdrojů (včetně technických norem a standardů). 
Částečně je však možné využít i tuzemské zdroje, např. z Terminologického slovníku pojmů 
z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu, který byl schválen Výbore pro obranné 
plánování (pracovní orgán Bezpečnostní rady státu) a je volně k nahlédnutí na internetových 
stránkách Ministerstva vnitra. 
 Obecné doporučení tak zní vycházet, v potřebném rozsahu a dle účelu použití, 
z terminologie upravené platnou legislativou (např. zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
a o změně některých předpisů, zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách).  
 Zdrojem terminologie BCM je především mezinárodní norma ISO 22301:2012 
– Ochrana společnosti – Systémy BCM – Požadavky; využít lze také britský standard 25999-1: 
Management kontinuity činností organizace – Část 1: Soubor zásad. Obě tyto normy byly 
přeloženy do českého jazyka a vydány jako české technické normy. Znalost této terminologie 
je velmi důležitá zejména pro organizace, které hodlají splnit podmínky pro certifikaci 
systému řízení dle ISO 22301:2012. 
 Významným zdrojem je také Slovník pojmů BCM, který vydal Business Continuity 
Institute, tedy celosvětově uznávaná organizace sdružující odborníky v oblasti BCM  
a krizového řízení a spolupracující, mimo jiné, s British Standards Institution. Nicméně, 
vzhledem k tomu, že poslední vydání slovníku je z roku 2011, nejsou v něm zodhledněny 
pojmy uvedené v ISO 22301:2012. U dalších pramenů (odborné publikace, články ...) je vždy 
potřeba nejprve ověřit, zda pojmy a definice nejsou převzaty z některé normy či zda vyjadřují 
subjektivní názor autora, který nemusí být obecně akceptovaný. 
 
  Základní pojmy a definice 
 

K představení základní terminologie BCM využiji jako hlavní pramen normu ISO 
22301:2012, která byla v listopadu 2013 publikována jako česká technická norma ČSN ISO 
22301. Dále doplním některé pojmy a definice obsažené v ČSN 25999-1 a, pro srovnání  
a úplnost, u vybraných pojmů také definice z českých právních předpisů.  
 Jelikož by terminologický soubor měl být také ucelený a přehledný, jsou jednotlivé 
pojmy tříděny v tématických skupinách dle použití. 
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Zdroj:  A – ČSN ISO 22301: Ochrana společnosti – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky 
B – ČSN BS 25999-1: Management kontinuity činností organizace – Část 1: Soubor zásad 
C – Dictionary of Business Continuity Management Terms; Business Continuity Institute, Lyndon Bird, Semptember 2011 

 
Základní pojmy BCM 
 

pojem v češtině pojem v angličtině vysvětlení zdroj 

Kontinuita podnikání Business Continuity Způsobilost organizace trvale dodávat produkty nebo služby na 
přijatelné předem definované úrovni následně po rušivém incidentu. 

A 

Management kontinuity 
podnikání 
 

Business Continuity Management Proces managementu, který identifikuje potenciální hrozby pro 
organizaci jako celek a dopady těchto hrozeb na podnikatelské 
činnosti, které by mohly způsobit, pokud by nastaly, a který poskytuje 
rámec pro vybudování odolnosti organizace se schopností efektivní 
odezvy, která ochraňuje zájmy jejích klíčových zúčastněných osob, 
dobré jméno, obchodní značku a činnosti vytvářející hodnoty. 

A 

Plán kontinuity podnikání 
 

Business Continuity Plan Dokumentované postupy, které vedou organizace při reagování, 
zotavení, znovuzahájení a obnově na předem definovanou úroveň 
provozu po narušení. 

A 

Program kontinuity podnikání 
 

Business Continuity Program 
 

Probíhající proces managementu a správy podporovaný vrcholovým 
vedením a vhodně zajištěný pro implementaci a udržování 
managementu kontinuity podnikání. 

A 

Analýza dopadu na podnikání 
 

Business Impact Analysis Proces analyzování činností a účinku, které by mohly narušit 
podnikání. 

A 

Životní cyklus managementu 
kontinuity činností organizace 

Business Continuity Management 
lifecycle 

Sled činností, který souhrnně pokrývá všechna hlediska a fáze 
programu managementu kontinuity činností organizace. 

A 

Kritické činnosti 
 

Critical activities Činnosti, které musí být provedeny za účelem dodávky klíčových 
produktů a služeb, které umožňují organizaci dosáhnout svých 
nejdůležitějších a časově nejcitlivějších cílů. 

A 
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       Časové fáze BCM 
 

pojem v češtině pojem v angličtině vysvětlení zdroj 

Prevence Prevention Opatření proti specifickým hrozbám, která umožní organizaci zabránit přerušení. 
Poznámka. V souvislosti s přípravnými opatřeními se také často používá pojem 
připravenost, v anglickém jazyce Preparedness (většinou v USA) a Readiness 
(obvyklejší mimo USA). 

C 

Výpadek 
 

Downtime, Outage 
(používáno zejména ve 
vztahu k oblasti 
informačních technologií 

Časový úsek, po který je něco (dodávka služby, proces, aplikace, atd.) mimo 
provoz. 

C 

Přerušení 
 

Disruption 
 

1) Událost, očekávaná (např. stávka nebo hurikán) nebo neočekávaná (např. 
výpadek proudu nebo zemětřesení), která způsobuje neplánovanou negativní 
odchylku od očekávaného dodávání produktů nebo služeb vzhledem k cílům 
organizace.  

2) Událost očekávatelná (např. hurikán, politické nepokoje) či neočekávatelná 
(např. blackout, terror attack, technologické výpadky nebo zemětřesení), která 
přeruší běžné obchodní činnosti a další procesy a činnosti.  

 
Poznámka. v ČSN ISO 22301 není pojem „disruption“ přímo definován; je k němu 
uvedena následující poznámka vzhledem k tomu, že dle autorů ČSN nebylo možné 
nalézt výstižný český ekvivalent: Anglický výraz „disruption“, který je klíčovým 
slovem, vyskytujícím se v normě jako podstatné jméno, ale také ve formě 
přídavného jména „disruptive“ lze překládat mnoha výrazy, jako „rozkol“, 
„rozpad“, roztržení“, „rozvrat“, „rozvrácení“ a vyjadřuje podstatu jevu, kvůli 
kterému je třeba budovat systém managementu kontinuity, byl přeložen jako 
„narušení“, a následně adjektivum bylo kvůli konzistenci překladu přeloženo jako 
„rušivý“, přestože význam obou slov je třeba chápat v mnohem hrozivějším 
významu, protože souvisí s možností zániku organizace. V normě se vyskytuje 

B 
 
 
 
 
C 
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spojení „disruptive incident“ velmi často při popisu události, která může vést až ke 
ztrátě schopnosti organizace realizovat své produkty nebo služby. Výraz „rušivý 
incident“, který byl v překladu použit, je třeba vnímat jako incident, který může 
vést k rozpadu nebo zničení organizace.  

Reakce 
 

Response 
 

Aktivity spojené s řešením následků přerušení. Patří zde zejména aktivace 
příslušných plánů kontinuity podnikání a realizace nezbytných opatření, která jsou 
v plánech obsažena. Srovnej: krizové opatření – organizační nebo technické 
opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejich následků, včetně 
opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob (z. č. 240/2000 Sb.). 

C 

Cílový bod zotavení 
 

Recovery point objective 
(RPO) 

Bod, k němuž musí být informace používané při činnosti obnoveny, aby při 
opětovném zahájení provozu mohla být činnost vykonána. 

A 

Cílový čas zotavení (RTO) 
 

Recovery time objective 
(RTO) 
 

Časový interval, následující po incidentu, v rámci kterého musí být produkt nebo 
služby obnoveny, nebo činnost obnovena, nebo zdroje nahrazeny. 
 
Poznámka: Cílový bod zotavení (v ČSN BS 25999-1 je přeložen jako „cílová doba 
obnovy“), musí být menší (časově kratší) než maximálně přípustná doba přerušení 
(narušení). 

A 

Maximálně přípustná doba 
narušení (MTPD)/ 
Maximálně akceptovatelný 
výpadek (MAO) 

Maximum tolerable period 
of disruption (MTPD)/ 
Maximum acceptable outage 
(MAO) 

Doba, po kterou by mohly trvat nepříznivé dopady, které by mohly narůstat jako 
výsledek neposkytování produktu/služby nebo provádění činnosti, než by se staly 
nepřijatelnými. 

A 

Minimální cíl kontinuity 
podnikání (MBCO) 

Minimum business 
contintuity objective (MBCO) 

Minimální úroveň služeb a/nebo produktů, která je přijatelná pro organizaci, aby 
dosahovala svých podnikatelských cílů během přerušení. 

A 

Maximální tolerovatelná 
ztráta dat (MTDL) 
 

Maximum tolerable data loss 
(MTDL) 
 

Maximum ztráty informací (elektronických i ostatních dat), kterou je organizace 
schopna tolerovat. Neaktuální (stará) data mohou znemožnit operativní obnovy 
(nahrazení), případně hodnota dat je tak výrazná, že jejich ztráta může znamenat 
riziko pro životaschopnost podnikání. (slovník) 

C 
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        Základní pojmy řízení rizik 
 

pojem v češtině pojem v angličtině vysvětlení zdroj 

Ochota přijímat rizika Risk appetite Množství a druh rizik, které je organizace ochotna akceptovat  
a zvažovat. 

A 

Riziko Risk ) Účinek nejistoty na dosažení cílů. Pravděpodobnost vzniku 
nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během určité 
doby nebo za určitých okolností. (59/2006 Sb.) 
 
Možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, kterou 
považujeme z bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Riziko je vždy 
odvoditelné a odvozené z konkrétní hrozby. Míru rizika, tedy 
pravděpodobnost škodlivých následků vyplývajících z hrozby a ze 
zranitelnosti zájmu, je možno posoudit na základě tzv. analýzy rizik, 
která vychází i z posouzení naší připravenosti hrozbám čelit. 

A 
 
 
 
C 
 

Posuzování rizik Risk assessment Celkový proces identifikace rizik, analýzy rizik a hodnocení rizik. A 
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       Ostatní obecné pojmy 
 

pojem v češtině pojem v angličtině vysvětlení zdroj 

Incident Incident Situace, která může nebo by mohla vést k narušení, škodám, stavu nouze nebo krizi. A 

Nouzové plánování Emergency planning Vývoj a údržba odsouhlasených postupů prevence, predikce, řízení, zmírnění a přijímání 
dalších opatření pro případ stavu civilní nouze. 

B 

Stav civilní nouze Civil emergency Událost, nebo situace, při které hrozí vážné poškození lidského blaha („komfortu“) v místě 
České republiky, životního prostředí v rámci České republiky, nebo bezpečnosti České 
republiky nebo místa v rámci České republiky. Srovnej: Krizová situace je mimořádná 
událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury 
nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí,nouzový stav nebo stav ohrožení 
státu (z.č. 240/2000 Sb.). 

B 

Upřednostněné 
činnosti 

Prioritized activities Činnosti, kterým musí být bezprostředně po incidentu dána přednost, aby byly zmírněny 
dopady. Poznámka: Termíny obecně používané k popisu činnosti v této skupině zahrnují 
výrazy jako: kritické, zásadní, životně důležité, naléhavé a klíčové. 
 
Srovnej: Kritické činnosti (Critical activities) = Činnosti, které musí být provedeny za účelem 
dodávky klíčových produktů a služeb, které umožňují organizaci dosáhnout svých 
nejdůležitějších a časově nejcitlivějších cílů. 

A 
 
 
 
B 
 

Kritická obchodní 
funkce 

Critical business 
function 

Životní funkce, bez níž nemůže organizace přežít nebo ztratí schopnost efektivně dosáhnout 
své kritické cíle. 

C 

 


