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Je vaše firma připravena na náhlé přerušení činnosti či krizi?

Co je řízení kontinuity podnikání (BCM)?

Řízení kontinuity podnikání (Business Continuity Management 
– BCM) poskytuje rámec pro budování odolnosti a pro rychlou 
a efektivní reakci v případě narušení činnosti podniku.

Oddělení Řízení rizik (Risk Advisory) společnosti Deloitte nabízí 
poradenství v oblasti řízení kontinuity v souladu 
s mezinárodními standardy (ISO, BCI).

Podpoříme konkurenceschopnost vaší organizace a naučíme 
vás, jak reagovat na hrozby, jak po přerušení činnosti rychle 
obnovit normální provoz a jak zajistit funkčnost a dostupnost 
kritických oblastí tak, aby vaše firma byla schopna plnit své cíle 
a závazky.

Příklady rušivých událostí, kterým může být vaše 
organizace vystavena:

• Přírodní pohromy 

• Kybernetické útoky

• Výpadky proudu, výpadky provozu

• Zdravotní rizika (např. pandemie)

• Výpadek dodavatelů

• Geopolitické události (např. destabilizace trhu)

• Teroristické útoky



Řízení kontinuity podnikání 

Jaké jsou výhody efektivního programu řízení kontinuity podnikání?

• ODOLNOST ORGANIZACE – buďte připraveni reagovat na hrozby ještě předtím, než se objeví

• OCHRANA HODNOTY – ochrana cílů organizace a snížení finančních dopadů při narušení činnosti

• SNÍŽENÍ RIZIK – redukce rizik ohrožujících vaši obchodní značku a renomé

• KONKURENČNÍ VÝHODA – kvalitní řízení kontinuity podnikání může zvýšit vaši konkurenceschopnost 

• DODRŽOVÁNÍ SOULADU – soulad s právními normami, standardy a plnění požadavků zákazníků

Jak vám můžeme pomoci?

Klientům nabízíme řešení šitá na míru s využitím naší metodologie založené na ověřených postupech a mezinárodních 
standardech. V oblasti řízení kontinuity podnikání se zaměřujeme na pomoc se zvyšováním odolnosti organizace 
prostřednictvím proaktivního přístupu k dané problematice.

Proč Deloitte

Stavíme na zkušenostech a sdílených znalostech, které jsme získali při spolupráci s různými klienty. Díky tomu můžeme rychle 
reagovat na požadavky a využívat získané know-how v rámci konkrétního odvětví.
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