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Úvod
V tomto dokumentu je uveden návod pro volbu a aplikaci různých technik, které lze použít s cílem
pomoci zlepšit způsob, jakým se bere v úvahu nejistota, a pomoci pochopit riziko.

Tyto techniky se používají:

·       tam, kde je požadováno hlubší pochopení, jaké riziko existuje, nebo pochopení konkrétního
rizika;

·       při rozhodování, kde je nutné porovnat nebo optimalizovat rozsah volitelných možností, které
mají za následek riziko;

·       v procesu managementu rizika vedoucím k zásahům pro ošetření rizika.

Tyto techniky se používají v rámci kroků posuzování rizik zaměřených na identifikaci, analýzu
a hodnocení rizika, jak je popsáno v ISO 31000, a obecněji kdekoliv existuje potřeba pochopit
nejistotu a její vlivy.

Techniky popsané v tomto dokumentu lze použít v rozmanitých situacích, nicméně většina má původ
v technické oblasti. Některé techniky mají obdobnou koncepci, ale odlišné názvy a metodiky, které
odrážejí historii jejich vývoje v různých oblastech. Techniky se vyvíjely v čase a pokračují ve vývoji
a mohou být používány v širokém rozsahu situací mimo jejich původní aplikace. Techniky lze
přizpůsobovat, kombinovat a aplikovat novými způsoby nebo rozšířit tak, aby uspokojily současné
i budoucí potřeby.

Tento dokument je úvodem k vybraným technikám a jsou v něm porovnávány jejich možné aplikace,
přínosy a omezení. Jsou v něm rovněž uvedeny odkazy na zdroje podrobnějších informací.

Tento dokument je potenciálně určen pro:

·       kohokoliv, kdo se účastní posuzování nebo zvládání rizik;

·       pracovníky, kteří se účastní vývoje návodu, ve kterém je vysvětleno, jak se má riziko posuzovat
ve specifických kontextech;

·       pracovníky, kteří potřebují činit rozhodnutí, u nichž existuje nejistota včetně:

–    pracovníků, kteří zadávají nebo vyhodnocují posouzení rizika;

–    pracovníků, kteří potřebují pochopit výstupy z posouzení rizika; a

–    pracovníků, kteří si mají zvolit techniky posuzování ke splnění určitých potřeb.

Organizace, od nichž se požaduje, aby prováděly posuzování rizik za účelem zjištění souladu nebo
shody, by mohly mít z použití vhodných formálních a normalizovaných technik posuzování rizik
prospěch.



1 Rozsah platnosti
V této mezinárodní normě je uveden návod pro volbu a aplikaci technik pro posuzování rizik
v širokém rozsahu situací. Tyto techniky se používají, aby pomohly při rozhodování tam, kde existuje
nejistota, s cílem poskytnout informace o konkrétních rizicích jako součást procesu zvládání rizika.
V tomto dokumentu jsou uvedeny souhrnné přehledy řady technik s odkazy na jiné dokumenty, ve
kterých jsou tyto techniky popsány podrobněji.
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