
ZABEZPEČENÍ
INFORMAČNÍCH
SYSTÉMŮ

K Y B E R N E T I C K Á  B E Z P E Č N O S T

je soubor povinností, zásad a pravidel, jež jsou závazná pro 
každého uživatele či provozovatele informačních technologií 
a systémů.

Gestorem oblasti  kybernetické  bezpečnosti  je  v
ČR Národní  bezpečnostní  úřad (známý  též  pod
zkratkou NBÚ).  Stalo se tak usnesením vlády ze dne
19.  října  2011  č.  781  o  ustanovení  Národního
bezpečnostního  úřadu  gestorem  problematiky
kybernetické bezpečnosti  a zároveň národní  autoritou
pro tuto oblast. Zákon o kybernetické bezpečnosti byl
podepsán prezidentem  Milošem  Zemanem  dne
13.8.2014. Zákon nabude platnosti dnem vyhlášení ve
Sbírce zákonů, účinný bude od 1. ledna 2015.

V  této  souvislosti  je  dobré  připomenout,  že  i  Trestní
zákoník  zná  trestné  činy  související  s  neoprávněnými
přístupy  do  informačních  systémů,  konkrétně  §  230
nazvaný  "Neoprávněný  přístup  k  počítačovému
systému a nosiči informací".

Analýzy rizik vypracováváme dle metodik NIST a BSI
(metodiky odsouhlasilo NBÚ).

Jsme způsobilí ke školení kybernetické bezpečnosti pro
role dle §6 Vyhlášky k ZKB, písmena a, b a c. (tj. role 
manažer kybernetické bezpečnosti, architekt 

kybernetické bezpečnosti, auditor kybernetické bezpečnost).

Dále jsme způsobilí k činnosti dle rolí §6 Vyhlášky k ZKB, písmena b a c. (tj. role architekt kybernetické
bezpečnosti, auditor kybernetické bezpečnost).

KDO JS ME
Jsme  freelancingová  společnost  složená  ze

samostatných a nezávislých ICT odborníků se sídlem v
Praze. Máme více než 20 letou historii.

Nabízíme  řešení  v  oblasti  informačních  systémů  a
zabezpečení,  zcela  nezávislá  na  dodavatelích,
odpovídající  zákonným  normám  ČR  a  EU,  na  bázi
otevřených standardů a platných technických norem.

NABÍZÍME
• služby  v  oblasti  zajištění

kybernetické  bezpečnosti  dle
metodik  a  standardů  národních
bezpečnostních  autorit  zemí  EU
(NBÚ,  BSI),  administraci  a servis
Informačních systémů.

• poradenství  ohledně  provozování
a bezpečnosti IS.

• vypracování metodiky pro správu
informačního  systému  (IS),
sestavení  požadavků  na
funkčnost  IS,  sestavení  podkladů
pro výběrová řízení na jednotlivé
komponenty IS

• školení  administrátorů  IS  -  s
ohledem  na  platnou  legislativu,
doporučení  národních  autorit,
platné  standardy,  ukázka
legislativy členských zemí EU.

• nabídka  security  zařízení  IS
(IDS/IPS,  log  collector,  ticket
system) na bázi open source. 
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