
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management Bezpečnosti Informací 

ISO 27001 Management Bezpečnosti Informací 

Vybuduj s námi systém 

Popis 
Informace mají klíčový význam pro činnosti 
každé organizace a v extrémních případech 
i pro jejich samotné přežití. Využívání 
certifikace Systému Managementu 
Bezpečnosti Informací s ohledem na 
nejlepší praxi standardy ISO/IEC 27001 
pomáhá spravovat zdroje informací a jejich 
ochranu. 
Norma ISO/IEC 27001 byla vypracována na 
základě mezinárodně uznávané britské 
normy BS 7799 a následně byla vytvořena 
spojitost mezi ní a ostatními mezinárodními 
normami, včetně 
pokynů OECD pro implementaci 
bezpečnosti informací a kodexem praxe 
ISO/IEC 17799. 

ISO/IEC 27001 definuje požadavky na 
systém managementu bezpečnosti 
informací. Norma byla vyvinuta s cílem 
Povolit výběr vhodných bezpečnostní 
opatření na ochranu informačních zdrojů a 
k zajištění důvěry zúčastněných stran, 
včetně zákazníků dané firmy. 
 
ISO/IEC 27001 není normou týkající se 
pouze otázek IT. Informace jsou součástí 
zdrojů organizace. Norma nestanovuje 
technické požadavky, ačkoliv určuje 
zabezpečení vztahující se k IT, jelikož 
většina informací je uložena v IT systémech 
firem. 

Pro koho je tato služba určena? 
Norma je vhodná pro každou 
organizaci, bez ohledu na její 
velikost nebo oblast působení. Je 
obzvláště důležitá v podmínkách, 
kdy je bezpečnost informací pro 
danou organizaci velice důležitá. 
ISO/IEC 27001 je rovněž vysoce 
účinná v případě správy informací 
pro třetí stranu. 
Například v případě, kdy organizace 
poskytující externí IT služby, může 
být tato norma použita pro ujištění 
zákazníků, že jsou jejich informace 
předmětem náležité kontroly a 
ochrany. 

Charakteristika 

Poskytuje společný rámec pro vypracovávání, provádění a 
měření efektivní postupů v oblasti Managementu 
Bezpečnosti Informací. 
 
Poskytuje přístup vycházející z rizik, umožňující plánování, 
implementaci Systému Managementu Bezpečnosti 
Informací a tudíž adekvátní a finančně odpovídající úroveň 
bezpečnosti organizace. 
 
Poskytuje organizovaný a aktivní přístup v zavádění 
Systému Managementu Bezpečnosti Informací. 
 
Zajišťuje používání vhodných lidí, procesů, postupů a 
technologií s cílem chránit zdroje informací. 
 
Chrání informace, pokud jde o důvěrnost, integritu a 
dostupnost. 

Stanoví nezávislé zajištění externí kontroly firmy, čímž se 
splní podmínky pro správu a kontrolu firmy i kontinuity 
podnikání. 
 
Potvrzuje skutečnost souladu s příslušnými zákony a 
předpisy. 
 
Poskytuje konkurenční výhodu tím, že splňuje smluvní 
požadavky a prokázáním zákazníkům, že jejich informace 
mají nejvyšší důležitost 
 
Poskytne nezávislé ověření náležité identifikace, hodnocení a 
řízení rizika při formalizaci procesů, postupů a dokumentace 
o bezpečnosti informací. 
 
Pravidelný proces auditu umožňuje neustálé monitorování a 
zavádění zlepšení. 

Východy certifikace 
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Jak Vám můžeme pomoci? 

Audit a certifikace 
BSI je nezávislým akreditovaným 
certifikačním orgánem, mající četné 
mezinárodní i lokální akreditace v 
řadě oblastí. Akreditace jsou 
cenným nástrojem, který lze použít 
k ověření, že certifikační orgán má 
pravomoc poskytovat auditorské 
služby. To má zajistit, že BSI pracuje 
s mezinárodně uznávanými kritérii. 
Naše auditorská činnost je 
oceňována po celém světě. Naši 
auditoři jsou vysoce kvalifikovaní 
odborníci, kteří mají zkušenosti s 
danými produkty i různými 
odvětvími. 

Školení 
Poskytujeme komplexní školení na 
téma ISO/IEC 27001: 
od jednodenních kurzů, pokrývajících 
základní požadavky, až po 
implementační kurzy a kurzy pro 
vedoucí auditory. Školení může být 
zorganizováno ve Vaší firmě nebo ve 
vybraných školicích střediscích.  
Normy a publikace 
Nabízíme širokou škálu dokumentů, 
publikací a softwaru, který Vám 
pomůže při certifikaci i v každodenním 
zlepšování organizace. Některé tyto 
materiály lze zakoupit přímo v e-shopu 
BSI:: shop.bsigroup.com 

Další kroky 
Po seznámení se s Vašimi potřebami 
nabízíme služby, které nejlepším 
možným způsobem splňují požadavky 
Vaší organizace. Existuje spousta 
možností, jak získat certifikaci ISO/IEC 
27001.   
Stupeň plnění požadavků je možné 
popsat díky rozdílové analýze. 
Zákazníkům očekávajícím integraci 
dvou nebo více existujících systémů 
řízení nabízíme certifikace jejich 
integrovaného systému řízení na 
základě PAS 99 – první normu 
integrovaného řízení na světě. 
 
 
 
 
Norma ISO/IEC 27001 je jedinou 
mezinárodně používanou normou, 
podléhající auditu, v oblasti Řízení 
Bezpečnosti Informací. 

Poskytované služby 
• Normy a publikace  

Otevřená a specializovaná školení  
-  pomáhají pochopit 
-  podporují zavádění  
-  podporují Manažery 
-  zvyšují kvalifikaci auditorů 

• Rozdílová Anaýza (Gap Analysis) 
• Audity a certifikace  
• Aplikace na zlepšení činností - Entropy™ Software Řešení 

pro dodavatelský řetězec 
• Informace a doporučené postupy  
• Specializovaná setkání pro lidi z oboru 

 

 

 

 

Další data a nejnovější informace o 
službách poskytovaných BSI v oblasti 
Managementu Bezpečnosti Informací lze 
získat na: www.bsigroup.cz 
 

Po provedeném auditu a certifikaci získáte 
právo umístit registrační označení BSI na 
kancelářské materiály, dopisy a služební 
vozidla. 

BSI Group Polska Sp. z o.o.  
ul. Królewska 16  
00-103 Warszawa 
T: +48 22 330 6180  
F: +48 22 330 6181  
E: infopoland@bsigroup.com 
www.bsigroup.cz 
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