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Jazyk v originále

Anotace

česky

v angličtině

Analysis and management of risks

v češtině

Analýza a řízení rizik

v originále

Rizika nelze odstranit, ale lze je řídit určitým chytrým způsobem na základě úcty ke znalostem a
zkušenostem. Řízení rizik je dnes samostatnou oblastí a představuje praktickou implementaci
odborného poznání, zkušeností, politiky, postupů a praktik v řízení systému, které určují souvislosti,
identifikují, analyzují a hodnotí rizika, vypořádávají rizika, monitorují je a předávají informace o
rizicích a o možných opatřeních a činnostech na jejich vypořádání příslušným řídícím složkám,
které mají kompetenci realizovat opatření a činnosti. Cílem je minimalizace ztrát, škod a újmy a
zajištění rozvoje. Nejde jen o dodržení již stanovených standardů, kódů a pravidel, protože i zde
vzniká riziko. Základní paradigma: nic není absolutně bezpečné; v každém systému jsou všechna
aktiva vystavena rizikům od více pohrom, jejichž fyzikální podstata je různá, a proto napadá různé
vlastnosti aktiv; a vlastník / veřejná správa má odpovědnost za řízení rizik. Pro řízení rizik platí, že
je vždy nutné, je především poznat a současně být seznámen s tím, jak je řídit.

v angličtině

Risks cannot be removed, but can be managed by a certain intelligent way regarding the respect to
knowledge and experiences. Risk management is today separate discipline and it represents the
practical implementation of professional knowledge, experiences, policy, procedures and practices
in system management that determine connections, identify, analyse and assess risks, cope with
risks, monitor them and transfer information on risks and on possible countermeasures and activities
for their mastering to appropriate managing units having the competences to realise measures and
activities. The goal is minimisation of losses, damages and harms. It does not only go on respecting
the given standards, norms and rules because also here risk origin exists. Fundamental paradigm:
nothing is absolutely safe; in each system all assets are exposed to risks from more disasters, the
physical nature of which is different, and therefore, it affects different properties of assets; and
owner / public administration has responsibility for risk management. For risk management it holds
that always it is necessary, to recognise them and together to know, how to manage them.
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