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Laboratoř forenzních počítačových analýz RAC provádí
zkoumání, která slouží k získávání, analýze, vyhodnocování a

Rozhodnutím Ministra spravedlnosti
České republiky č. M-940/2003 ze

prezentování důkazů o skutečnostech, jevech a procesech v
prostředcích IT/IS.

dne 26. května 2003 byla naše
společnost zapsána do prvního

Zkoumání jsou prováděna způsobem, který je určen primárně pro
potřeby soudního řízení. Důkazní materiály, které jsou výstupem
forenzní počítačové analýzy, je však vhodné a někdy i nutné
pořizovat nejenom pro soudní řízení. Existuje mnoho dalších
forem uplatnění forenzních počítačových analýz, např. nezávislá
analýza příčin důsledků a následků bezpečnostních incidentů pro
případy řešení pracovněprávních vztahů, pojišťovacích událostí
apod.
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rozsahem znaleckého oprávnění pro
odvětví výpočetní technika se
zaměřením na poskytování služeb v
oblasti
analýzy
a
posuzování
bezpečnostních rizik informačních
systémů. Znalecký ústav RAC je
první ryze český soukromý znalecký
ústav v oblasti forenzního zkoumání
IT/IS.

Metodika práce, prostředky, které Znalecký ústav RAC používá
a zázemí kvalifikovaných expertů, kteří forenzní počítačovou
analýzu provádějí, je v souladu s praxí, doporučenou a užívanou
nejenom u nás, ale zejména ve světě.
Znalecký ústav RAC je v tomto ohledu předním, ryze českým
pracovištěm, cílem kterého je mimo jiné prosazování světových
norem, kritérií a doporučení v oblasti forenzní počítačové
analýzy.
K dosažení tohoto cíle Znalecký ústav RAC spolupracuje
zejména s obdobnými pracovišti v Evropě a jinde ve světě,
zejména ve Spojených státech amerických, ale i s předními
našimi a zahraničními soudními znalci a odbornými pracovišti
Policie ČR.
Naší snahou je analyzovat, objasnit a poskytnout našemu zákazníkovi jakoukoliv informaci, kterou lze z
počítače nebo počítačového systému získat. Každá naše služba, nezávisle na tom, zda pro soudní řízení
nebo pro soukromé účely, je chápána jako individuální. Jedním ze základních principů naší práce je proto
kromě špičkové kvalifikace individuální přístup a důvěrnost námi poskytovaných služeb. Při vybírání expertů,
kteří provádějí analýzy, jsou uplatňována přísná kritéria, kdy interní i externí prověření na důvěryhodnost je
samozřejmostí. Z hlediska charakteru poskytovaných služeb naše pracoviště v žádném případě
nepřekračuje hranice legality služeb.
Špičková kvalifikace expertů, postupy a prostředky, které jsou při forenzní práci v naší laboratoři používány,
umožňují poskytovat i široké spektrum dalších služeb, které jsou výsledkem aplikace speciálních forenzních
postupů. Jedná se zejména o obnovování a rekonstrukci dat, datových struktur a celých datových nosičů,
záchranu dat po haváriích, neoprávněných, nekvalifikovaných nebo neúmyslných zásazích uživatelů, po

působení virů apod. Za dodržení výše uvedených podmínek lze poskytnout zákazníkovi na základě
individuálního požadavku i další specifické služby.

STAVÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH
Objektivnost
Analýza je prováděna kvalifikovanými experty v
souladu s platnými právními normami, vztahujícími
se na znaleckou činnost. Analýza je prováděna a její
závěry jsou formulovány za použití všech
dostupných odborných poznatků. Závěry analýzy se
týkají pouze objektivně prokazatelných odborných
skutečností.

za celkové provedení analýzy nebo jiné služby. Za
prokázaný únik informací jsou vůči němu přijímána
ta nejtvrdší opatření.

Legálnost
Vzhledem k specifickým službám, které laboratoř
poskytuje, je nezbytně nutné, aby byla zajištěna
jejich stoprocentní legálnost. Z tohoto logického
důvodu jsou všechny zakázky podrobeny rozboru na
oprávněnost zákazníka naší službu požadovat.

Odbornost
Výběr pracovníků je prováděn přísně podle kritérií
odbornosti
a
širokého
obecného
přehledu
problematiky, specifických pracovních schopností a
návyků,
prověřuje
se
jejich
spolehlivost,
dynamičnost a schopnost aktivně, kvalitně a v krátké
době vyřešit daný problém. Laboratoř využívá i
spolupráce se špičkovými odborníky doma i ve
světě.

Důvěrnost
Vychází z komplexu organizačních technických
a personálních opatření. Důvěrnost je jednou ze
základních podmínek forenzní analýzy jakéhokoliv
druhu. Každý požadavek zákazníka je podroben
vstupní analýze, na základě které je určen garant
zpracování. Ten zákazníkovi plně osobně odpovídá

Rozbor se provádí ve spolupráci se zákazníkem a
pouze v rozsahu nezbytně nutném, ale pouze
legálními cestami. Seriózní zákazník tato opatření
jistě pochopí a ocení.

Individuální přístup
Rozsah problematiky, metod a prostředků je natolik
široký a různorodý, že ke každému požadavku
zákazníka je nezbytné přistupovat individuálně.
Protože pro každou zakázku je stanovena osobní
odpovědnost, zákazník je detailně informován o
průběhu
zpracování
předpokládaných nákladů.

zakázky,
Navíc má

včetně
zákazník

možnost se kdykoliv průběžně o průběhu zakázky
informovat. Vzájemná intenzivní komunikace je
velice často i nezbytným předpokladem úspěšné
realizace

zakázky.

Služby Znaleckého ústavu RAC:
Forenzní počítačové analýzy
Konzultační a poradenská činnost pro vyšetřovatele, st. zástupce, soudy, advokacii a privátní sféru v
oblasti forenzní počítačové analýzy
Školení v problematice forenzní počítačové analýzy
Metodická, poradenská a odborná pomoc při vytváření podobných pracovišť
Dodávky metodik, prostředků technologického, technického a programového vybavení pro speciální
a forenzní analýzy
Ostatní speciální služby, poskytované na základě využití metod, postupů a prostředků forenzní
počítačové analýzy
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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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