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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří
specializovaný systém celosvětové normalizace. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se
podílejí na vypracování mezi-
národních norem prostřednictvím svých technických komisí ustavených příslušnými organizacemi
pro jednotlivé obory technické činnosti. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oborech
společného zájmu. Práce se zúčastňují také další vládní a nevládní mezinárodní organizace,
s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk. V oblasti informační technologie
zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím



kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO a IEC nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti
o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou
uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/IEC JTC 1 Informační technologie, SC 27 IT
Bezpečnostní techniky.

ISO/IEC 27006 vypracovala společná technická komise ISO/IEC JTC1 Informační technologie,
subkomise SC 27 IT Bezpečnostní techniky.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO/IEC 27006:2011), které bylo technicky
zrevidováno.

 

Úvod

ISO/IEC 17021-1 nastavuje kritéria pro organizace zabývající se auditem a certifikací systémů řízení.
Pokud chtějí být tyto organizace akreditované pro shodu s ISO/IEC 17021-1 za účelem auditování
a certifikace systémů řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System nebo
ISMS) v souladu s ISO/IEC 27001:2013, je nutné ISO/IEC 17021-1 doplnit o dodatečné požadavky
a doporučení. Takovéto dodatečné požadavky a doporučení poskytuje tato mezinárodní norma.

Text této mezinárodní normy dodržuje strukturu ISO/IEC 17021-1, dodatečné specifické požadavky
a doporučení na použití ISO/IEC 17021-1 pro certifikaci ISMS jsou v textu označeny písmeny „IS“.

Termín „shall (muset)“ je v textu této mezinárodní normy použit ke zdůraznění těch opatření, která
vyjadřují
požadavky ISO/IEC 17021-1 a ISO/IEC 27001, a jsou povinná. Termín „should (měl by)“ je použit
k vyjádření doporučení.

Hlavním cílem této mezinárodní normy je umožnit akreditačním orgánům její efektivní použití
a harmonizaci s ostatními normami, podle kterých se provádí hodnocení certifikačních orgánů
usilujících o akreditaci.

V této mezinárodní normě jsou termíny „systém řízení“ a „systém“ zaměnitelné. Definice systému
řízení je uvedena v ISO 9000:2005. Systém řízení použitý v této mezinárodní normě by neměl být
zaměňován s jinými typy systémů, jako jsou například systémy IT.

1 Předmět normy



Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a poskytuje doporučení pro orgány provádějící audit
a certifikaci systému řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System nebo
ISMS) a doplňuje tak požadavky obsažené v ISO/IEC 17021-1 a ISO/IEC 27001. Norma je primárně
určena k podpoře procesu akreditace certifikačních orgánů poskytujících certifikace ISMS.

Požadavky obsažené v této mezinárodní normě musí být prokázané ve smyslu odborné způsobilosti
a spolehlivosti kteréhokoliv orgánu poskytujícího certifikaci ISMS, a návody obsažené v této
mezinárodní normě poskytují dodatečnou interpretaci jednotlivých požadavků pro kterýkoliv orgán
poskytující certifikaci ISMS.

POZNÁMKA Tato mezinárodní norma může být použita jako kriteriální dokument pro akreditaci, pro
interní hodnocení nebo při jiných auditních procesech.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


