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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 mezinárodních norem prostřednictvím technických komisí zřízených
příslušnou organizací k tomu, aby se zabývaly určitou oblastí technické činnosti. V oblastech
společného zájmu technické komise ISO a IEC spolupracují. Práce se zúčastňují i jiné mezinárodní
organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk. V oblasti informačních
technologií zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1.

Návrhy mezinárodních norem jsou zpracovány v souladu s pravidly uvedenými v Části 2 Směrnic
ISO/IEC.

Hlavním úkolem společné technické komise je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních
norem přijaté společnou technickou komisí se rozesílají národním orgánům k hlasování. Vydání
mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO a IEC nelze činit odpovědné za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech
takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO/IEC 27003 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1,
Informační technologie, subkomise SC 27, IT Bezpečnostní techniky.

Úvod

Účelem této mezinárodní normy je poskytnout praktická doporučení při vývoji plánu implementace
pro systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) v organizaci v souladu s ISO/IEC 27001:2005. Skutečná
implementace ISMS se obvykle provádí jako projekt.

Proces popsaný v této mezinárodní normě byl navržen tak, aby poskytoval podporu pro zavedení
ISO/IEC 27001:2005 (příslušné části z kapitol 4, 5, a 7 včetně) a zdokumentoval:

a) přípravu zahájení plánu implementace ISMS v organizaci, definování organizační struktury pro
projekt a získání souhlasu vedení organizace;

b) kritické činnosti pro projekt ISMS; a

c) příklady naplnění požadavků normy ISO/IEC 27001:2005.

Použitím této mezinárodní normy bude organizace schopna zavést proces řízení bezpečnosti informací
poskytující zainteresovaným stranám ujištění o tom, že rizika působící na informační aktiva jsou
neustále udržována v rámci přijatelných hranic bezpečnosti informací stanovených organizací.

Tato mezinárodní norma nepokrývá činnosti spojené s provozem ISMS. Poskytuje však doporučení
k činnostem, které vyplynou ze zahájení provozování ISMS. Výsledkem této koncepce je finální plán
implementace projektu ISMS. Skutečné provedení specifické části projektu ISMS organizace je mimo
rozsah této mezinárodní normy.

Implementace projektu ISMS by se měla provádět za použití standardních metodik řízení projektů
(více informací naleznete v ISO a ISO/IEC normách, které se týkají řízení projektů).

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma se zaměřuje na kritické aspekty nutné pro úspěšný návrh a implementaci
systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) v souladu s ISO/IEC 27001:2005. Popisuje proces



specifikace a návrhu ISMS od počátku do vytvoření implementačních plánů. Popisuje proces získání
souhlasu vedení organizace k zavedení ISMS, definuje projekt, jak implementovat ISMS (tento projekt
je dále v této mezinárodní normě uváděn jako projekt ISMS) a poskytuje doporučení, jak plánovat
projekt ISMS, aby výsledkem byl finální plán implementace projektu ISMS.

Tato mezinárodní norma je určena pro organizace, které zavádějí ISMS. Je aplikovatelná pro všechny
typy
organizací (například: obchodní podniky, vládní organizace, neziskové organizace) všech velikostí.
Složitost a rizika každé organizace jsou jedinečná a její specifické požadavky budou hnací silou pro
implementaci ISMS. Menší organizace shledají, že činnosti zmíněné v této mezinárodní normě jsou pro
ně použitelné a lze je ještě zjednodušit. Velké společnosti mohou shledat, že pro účinné řízení činností
popsaných v této mezinárodní normě bude zapotřebí víceúrovňová organizační struktura nebo systém
řízení. V obou případech však lze plánovat příslušné činnosti za použití této mezinárodní normy.

Tato mezinárodní norma dává doporučení a vysvětlení; nespecifikuje žádné požadavky. Tato
mezinárodní norma je určena pro použití v souvislosti s ISO/IEC 27001:2005 a ISO/IEC 27002:2005, ale
není určena k tomu, aby měnila a/nebo redukovala požadavky specifikované v ISO/IEC 27001:2005
nebo doporučení uvedená v ISO/IEC 27002:2005. Vyžadování shody s touto mezinárodní normou není
vhodné.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


