UTAJOVANÉ INFORMACE
NAPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZÁKONA 412/2005
Ochrana utajovaných informací je zaměřena na splnění požadavků

„Nabízíme službu šitou na míru

bezpečnosti informací důležitých z pohledu zájmů České republiky.

při zajištění ochrany utajovaných

Ochrana utajovaných informací je zajišťována komplexním
systémem opatření personální, průmyslové, administrativní a fyzické
bezpečnosti, bezpečností informačních a komunikačních systémů a
kryptografické ochrany.
Způsobilost zabezpečit ochranu utajovaných informací (UI) ve
výše uvedených oblastech je jednou ze základních podmínek získání
osvědčení podnikatele, o které musí organizace (podnikatel) zažádat,

informací.
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pro

získání

podnikatele,
certifikátu

relevantní
osvědčení

fyzické

osoby

a

informačního

systému.“

pokud požaduje přístup k utajované informaci. Požadovaný rozsah
ochrany UI závisí na formě přístupu podnikatele k utajované informaci.
Podnikateli lze umožnit přístup k utajované informaci, jestliže jej nezbytně potřebuje k výkonu své činnosti
a je držitelem platného osvědčení podnikatele příslušného stupně utajení.
Osvědčení podnikatele může získat jen podnikatel, který je ekonomicky stabilní, bezpečnostně spolehlivý, je
schopen zabezpečit ochranu utajovaných informací a jehož odpovědná osoba je držitelem platného NBÚ
osvědčení fyzické osoby. Tyto podmínky musí podnikatel splňovat po celou dobu platnosti osvědčení
podnikatele.
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Ochrana utajovaných informací dle zákona 412/2005

NABÍZÍME POMOC ŠITOU NA MÍRU PŘI OCHRANĚ UI
V personální bezpečnosti pomoc při získání

Ve fyzické bezpečnosti pomoc při zpracování,

přístupu fyzické osoby k utajované informaci
daného stupně utajení, při poučení, proškolení

aktualizaci nebo kontrole realizace
fyzické bezpečnosti, který obsahuje:

nebo kontrole plnění povinností fyzické osoby ze
zákona.

projektu

určení objektu a zabezpečených oblastí (ZO),
včetně jejich hranic a určení kategorií a tříd

V průmyslové bezpečnosti pomoc při podání a

ZO,

vyřízení žádosti podnikatele o vydání osvědčení

analýzu a vyhodnocení rizik,

podnikatele dle §96 zákona, při zpracování,
aktualizaci
nebo
kontrole
bezpečnostní
dokumentace podnikatele, která obsahuje:

způsob použití opatření fyzické bezpečnosti,
provozní řád objektu a

výčet utajovaných informací uložených u
podnikatele,

plán zabezpečení objektu a zabezpečených
oblastí v krizových situacích.

analýzu možného ohrožení utajovaných

Dále pomoc při naplnění povinností organizace

informací,

vyplývajících ze zákona a vyhlášky č. 528/2005 Sb.

vhodná a účinná ochranná opatření ke snížení

o fyzické bezpečnosti.

rizik,

V bezpečnosti informačních systémů (IS) pomoc

způsoby realizace jednotlivých druhu zajištění

při

ochrany utajovaných informací,

schváleném do provozu, opakované certifikaci IS,
zpracování, aktualizaci nebo realizaci projektové
bezpečnostní dokumentace IS:

časový harmonogram realizace bezpečnostní
dokumentace a
seznam funkcí a osob, u kterých se
předpokládá přístup k utajovaným informacím

certifikaci

IS,

zapracování

změn

bezpečnostní politika IS a výsledky analýzy
rizik,
návrh bezpečnosti informačního systému,

…
Dále pomoc při naplnění povinností organizace

dokumentace k testům bezpečnosti IS,

vyplývajících ze zákona nebo jejich kontrolu.

provozní bezpečnostní dokumentace IS,

V administrativní
vytvoření,

bezpečnosti

aktualizaci

nebo

pomoc

kontrole

při

systému

opatření pro tvorbu, příjem, evidenci
manipulaci s utajovanou informací,

a další
včetně

evidence a vedení administrativních pomůcek.
Dále pomoc při naplnění povinností organizace
vyplývajících ze zákona a vyhlášky č. 529/2005 Sb.
o administrativní bezpečnosti.
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v IS

bezpečnostní směrnice pro jednotlivé role IS.
Dále pomoc při naplnění povinností organizace
vyplývajících ze zákona a vyhlášky č. 523/2005 Sb.
o bezpečnosti informačních a komunikačních
systémů.
V bezpečnosti komunikačních systémů (KS)
pomoc při zpracování a schválení projektu
bezpečnosti KS nebo při zapracování změn v KS.

Risk Analysis Consultants je nezávislá poradenská společnost
poskytující služby a řešení ve všech oblastech bezpečnosti
informací v souladu s mezinárodními normami, související národní
legislativou a respektováním individuálních podmínek klientů.
Od roku 1995 pomáhá zajišťovat bezpečnost informací
v informačních systémech organizací státní správy, bank,
finančních institucí, telekomunikačních společností a průmyslových
podniků v České republice i v zahraničí.
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