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Rizika podnikových procesů 2015
Selected risks of business processes
Předložená kniha obsahuje 21 článků od 25 autorů, které byly předneseny na páté mezinárodní
konferenci „Rizika podnikových procesů „, kterou v Děčíně dne 29. října 2015 uspořádaly
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, České
vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní - Pracoviště Děčín a Vědeckotechnický park Ústí
nad Labem. Shrnuje současné poznání, praktické zkušenosti a roli spolupráce při řízení a
vypořádání rizik s cílem zvyšovat bezpečnost a konkurenceschopnost podniků.
Kromě obecného odborného poznání jsou uvedeny konkrétní poznatky z podniků; např. je ukázáno,
že: nejslabší článek výrobního řetězce má vliv nejen na způsobilost výrobního procesu, ale i na
konečnou kvalitu produktu; opatření v podniku musí být provedena v účinné sekvenci; je důležité
sledovat, řídit a vypořádávat integrální riziko; s rizikem se musí pracovat kvalifikovaně; je důležitá
kultura bezpečnosti na všech úrovních; havárie v průmyslových podnicích jsou důsledkem špatného
řízení, tj. jde o tzv. organizační havárie; velká selhání elektroenergetických soustav jsou důsledkem
toho, že předmětné soustavy se řeší jako uzavřené systémy, tj. poškodí je každá větší externí
pohroma a navíc se nezvažují propojení mezi jednotlivými systémy; v kritických místech
infrastruktur je nutné mít plány pro řízení rizik; špatné pracovní podmínky vedou k průmyslovým
nehodám; apod.
The present book contains 21 articles submitted by 25 authors, presented at the Fifth International
Conference on "Rizika podnikových procesů", which was in Děčín on the 29 October 2015
organised by the Purkyně University in Ústí nad Labem, Faculty of production technology and
management, Czech Technical University in Prague, Faculty of transportation sciences and Workplace technology park in Ústí nad Labem. It summarizes the current knowledge, practical
experience and the role of cooperation in the management and settlement of risks in order to
enhance safety and the competitiveness of enterprises.
In addition to the general professional knowledge there are given specific knowledge of enterprises;
for example, it is shown that: the weakest link of the production chain not only has an impact on the
eligibility of the production process, but also on the final quality of the product; measures in the
enterprise need to be carried out in the active sequence; it is important to monitor, manage and deal
with integral risk; with the risk it needs to be worked competently; the culture of safety is important
at all levels; accidents in industrial enterprises are the result of bad management, i.e. they are the
so-called. organizational accidents; big electricity networks failures are due to the fact that the
system is addressed as closed systems, i.e. they are damaged by any larger external disaster and,
moreover, they are not considered the links among partial systems; for the critical areas of
infrastructure it is necessary to have risk management plants; poor working conditions lead to
industrial accidents; etc.
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