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Znižovanie podnikových rizík 
Čoraz viac podnikov si uvedomuje potenciálne katastrofické efekty a následky neštandardných
udalostí. Snažia sa prijímať opatrenia na zamedzenie takýchto stavov, alebo aspoň obmedziť 
ich potenciálny negatívny dopad. Zarážajúce však je, že aj napriek existujúcej výstrahe 
je aj naďalej drvivá väčšina spoločností a podnikov nedostatočne vybavených a pripravených 
čeliť potenciálnym neočakávaným katastrofám. 
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POVEDOMIE O RIZIKU DNES UŽ NESTAČÍ
Riadiaci pracovníci sú skutočnosťami o existen-

cií rizík čoraz viac konfrontovaní a zároveň zdan-
livo zastrašovaní potrebnými investíciami do času,
finančných a ľudských zdrojov. Je pochopiteľné,
že pri plánovaní postupov pre obnovu po poten-
ciálnej havárii alebo katastrofe čelia pomerne
veľkej výzve. Nedávne štúdie ukazujú, že povedo -
mie o existencii nebezpečenstva a možných dopa -
doch je veľmi vysoké, avšak viac ako polovica
respondentov uviedla, že ich spoločnosti nemajú
pripravené efektívne plány pre krízové stavy (BCP
– Business Continuity Plan), ani plány pre obnovu
po havárii (DRP – Disaster Recovery Plan).

Ak si zoberieme ako veľa je v hre, resp. aké
veľké riziká existujú, riadiaci pracovníci by sa
nemali dať odradiť potenciálnymi nákladmi na
prípravu plánov a nástrojov pre prípad havárie
alebo katastrofy. Úroveň schopností súčasných
technológií, infraštruktúry a zodpovedných pra -
covníkov podniku je rozhodujúcou z pohľadu za -
bránenia a obmedzenia potenciálnych katastro fic -
kých finan čných strát, ktoré môžu mať v koneč -
nom dôsledku fatálny dopad na podnik a jeho exi s -
tenciu.

RÝCHLOSŤ REAKCIE JE ROZHODUJÚCA
Kľúčovým z pohľadu plánovania a riadenia „ply -

nulosti“ prevádzky spoločnosti pre prípad výsky-

tu neočakávanej udalosti (BCM – Business Con -
tinuity Management) nie je schopnosť predpove -
dať všetky potenciálne krízové situácie a stavy, ale
mať k dispozícii dostatočné informácie a nástroje,
ktoré umožnia efektívne riadiť a preklenúť krízo -
vú situáciu. Spoločnosti a podniky by si mali osvo -
jiť a aplikovať taký prístup k príprave a imple -
mentácii týchto plánov, ktoré umožnia rýchle na -
štartovanie prevádzky. 

Súčasťou efektívneho plánovania v oblasti krí-
zového manažmentu by malo byť:
�Uvedomenie si, že nie je možné pripraviť in di -

viduálne plány pre všetky potenciálne krízové 
a neštandardné stavy a situácie.

�Kompletné a aktuálne informácie a nástroje na
efektívnu reakciu na krízovú situáciu.

� Sústredenie sa na hlavné – kľúčové oblasti (nie
s cieľom pokryť všetky možné krízové sce ná -
re).

�Koncentrácia na podnikové procesy, pre kto rých
technológie existujú plány obnovy.

�Oddelenie plánovania krízových stavov od akti -
vít audítorov. 

KOMPONENTY BCM
Medzi hlavné komponenty BCM patrí: Posú -

denie rizika, pripravenosť na krízovú situáciu, krí-
zový manažment a obnova po havárii a zabez pe -
čenie kontinuity prevádzky.

INVESTÍCIE DO BCM
Aj keď sa investície do zabezpečenia pre pre -

klenutie neštandardných a krízových situácií môžu
javiť ako vysoké, spoločnosti môžu v konečnom
dôsledku z investície do BCM profitovať. Profit je
možný najmä zo vzájomného vzťahu medzi pod-
nikateľskými aktivitami a podpornými techno -
lógiami. Napríklad optimalizácia biznis procesov,
ale aj optimalizácia podporných systémov. Na koľ -
ko sa v uvedených oblastiach využívajú podobné
prístupy a nástroje na identifikáciu a mapovanie
procesov, popis funkčnosti pre plánovanie krízo -
vých stavov sa môže využiť napr. na optimalizáciu
procesov, čo v konečnom dôsledku môže zname-
nať konkurenčnú výhodu alebo redukciu nákla -
dov. 

RIADENÉ RIZIKÁ 
AKO KONKURENČNÁ VÝHODA

Tak ako v súčasnosti rôzni výrobcovia prefe -
rujú dodávateľov s certifikátom kvality ISO 9001,
postupne sa budú stavať preferovanými tie spo -
ločnosti a podniky, ktoré budú disponovať efek-
tívnym manažmentom pre krízové situácie. V sú -
časnom vysoko konkurenčnom prostredí môže
existencia efektívneho krízového manažmentu
na  pomôcť spoločnostiam získať konkurenčnú
výhodu a tým buď zastabilizovať alebo aj zvýšiť
svoj podiel na trhu.
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Obr. 1: Hlavné komponenty BCM


