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PODPORA PŘI ZAVÁDĚNÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ 

 
Specifikace služby: 
Předmětem služby je poskytování konzultací spojených s posouzením stavu bezpečnosti 

informačního systému (dále jen IS), pomoc při přípravě k certifikaci IS dle normy ISO/IEC 27001, 
pomoc při přípravě dokumentace k získání osvědčení podnikatele od Národního bezpečnostního 
úřadu na přístup k utajovaným informacím podle zákona č. 412/2005 Sb. a příprava informačního 
systému veřejné správy (dále jen ISVS) k atestu dle zákona č. 365/2000 Sb. 

 
Základní informace: 
Seznam oblastí: 
 
1. Příprava na certifikaci IS dle normy ISO/IEC 27001 můžeme poskytnout úvodní posouzení 

připravenosti IS, doporučení kroků nutných k získání certifikace, ve spolupráci se 
subdodavatelem případně další práce vedoucí k získání certifikátu. 

 
2. Oblast splnění podmínek k získání osvědčení podnikatele NBÚ dle zákona č. 412/2005 Sb. 

poskytujeme pomoc při vypracování potřebné dokumentace, včetně vyplnění úvodního 
dotazníku podnikatele. Dále můžeme pomoci při přípravě každoročního hlášení změn na 
Národní bezpečnostní úřad. 

 
3. Oblast ISVS, kdy všechny tyto systémy by měly mít atest v souladu se zákonem č. 365/2000 

Sb. o informačních systémech veřejné správy. Nabízíme vypracování příslušné dokumentace, 
která je tímto zákonem požadována, včetně vydání příslušného atestu atestačním orgánem. 
 

Způsob řešení: 
Služba je poskytována projektovým způsobem dle metodiky, kterou má Liberecká IS, jako 

poskytovatel zavedenou pro řízení interních a externích projektů v oblasti IT služeb. 
 
Cílová skupina zákazníků: 
Provozovatelé IS, jejichž provozní charakteristika vyžaduje plnění obecných a zákonných 

standardů v oblasti bezpečnosti, provozovatelé ISVS. 
 
Cena služby: 
Je stanovena dle nabídky a na základě konkrétního rozsahu projektu. 
 
Služba je poskytována na základě objednávky, anebo smlouvy o poskytování služeb IT. Vlastní 

realizace je řešena prostřednictvím projektu, jehož součástí je časový harmonogram. 
 
Kontakt na poskytovatele: 
Další technické informace můžete získat po zaslání dotazu na e-mail: obchod@libereckais.cz. 
 
Platnost dokumentu: od 1.1.2014  
 

Tento popis služby nebo produktu není nabídkou ve smyslu §1732, odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb.,  
Občanský zákoník, v platném znění. 
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