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N o r m y  a  p u b l i k a c e

Aktuální normy a publikace o bezpečnosti

ISO/IEC 27004:2009 Information 
technology  – Security techniques 
– Information security manage-
ment – Measurement je nejnověj-
ším přírůstkem řady 27k. Norma 
poskytuje doporučení a návod pro 
vytvoření optimálních metrik ISMS 
a pro jejich použití. Pro organizace by 
se tak měla stát vhodnou pomůckou 
k měření a prezentaci účinnosti jejich 
systémů řízení bezpečnosti informací 
(ISMS), zahrnující řídící procesy defi-
nované v ISO/IEC 27001 a opatření 
z ISO/IEC 27002. Obsažená dopo-
ručení jsou aplikovatelná na všechny 
typy a velikosti organizací.

http://www.iso.org

ISO/IEC 27033-1:2009 Information 
technology – Security techniques 
–  Network security je první z celkem 
sedmidílné série norem zaměřených 
na bezpečnost sítí a síťového komuni-
kace. Řada ISO/IEC 27033 nabízí 
detailní doporučení pro implementaci 
opatření síťové bezpečnosti, uvedená 
v ISO/IEC 27002. Normy této řady 
postupně nahradí stávající sérii ISO/
IEC 18028, přičemž se nejedná jen 
o přejmenování existujících norem, 
ale i o jejich rozsáhlou revizi. Kromě 
úvodu do řízení bezpečnosti sítí tvoří 
první díl také „road map“ k celé sérii. 
Norma ruší a nahrazuje ISO/IEC 
18028-1:2006.

http://www.iso.org

V roce 2008 byla publikována 
norma ISO/IEC 27799:2008 Health 
informatics – Information security 
management in health using ISO/IEC 
27002, která obsahuje doporučení 
a nejlepší praktiky pro zavedení řízené 
bezpečnosti informací (ISMS) ve 
zdravotnictví. Norma pokrývá všechny 
oblasti bezpečnosti a věnuje se hroz-
bám specifickým pro zdravotnická 
zařízení. Detailně specifikuje opatření 
ISO/IEC 27002 pro zajištění dostup-
nosti, integrity a důvěrnosti citlivých 
informací, týkajících se pacientů 
a jejich zdravotního stavu.

http://www.iso.org

PAS 1998:2008 Whistleblowing 
arrangements – Code of 
Practice se věnuje problematice 
whistleblowingu. Jeho hlavním 
smyslem je předejít negativ-
ním dopadům, popř. jejich 
opětovnému výskytu včasným 
oznámením nekalých praktik 
na pracovišti (např. podezření 
na podvod nebo jinou závažnou 
událost, která by mohla ohrozit 
zaměstnance, klienty, akcionáře, 
veřejnost nebo dobrou pověst 
organizace). Povinnost zavést 
interní oznamovací mechanizmy 
mají v ČR prozatím jen ty spo-
lečnosti, které musí dodržovat 
Sarbanex-Oxley Act (SOX).

http://www.bsigroup.com/

NFPA 5000-2009 Building 
Construction and Safety Code je 
vyčerpávající standard pokrýva-
jící všechny myslitelné aspekty 
pro zajištění bezpečnosti budov 
z hlediska jejich návrhu a kon-
strukce, použitých materiálů, 
únikových cest, bezpečnostních 
prvků, apod. National Fire 
Protection Association (NFPA) je 
americká národní agentura pro 
požární ochranu. Od roku 1896 
vydala více jak 300 standardů, 
zaměřených zejména na snížení 
rizika požárů a jejich následků.

http://www.nfpa.org/

Vánoční nadílka od ISO

ISMS ve zdravotnictví

Revize norem síťové bezpečnosti

Mlčeti není vždy zlato

Zvládání krizových situací 
v nemocnicích

Požadavky na bezpečnost budov

Připravovaný australský stan-
dard DR AS 4083 Planning for 
emergencies – Health care fa-
cilities je určen pro nemocnice 
a ostatní zdravotnická zařízení. 
Obsahuje řadu užitečných do-
poručení pro přípravu na externí 
i interní krizové situace a jejich 
zvládání. Velká část standardu 
je věnována konkrétním krizo-
vým scénářům (požár, hrozba 
bombového útoku, ozbrojené 
vniknutí do objektu, apod.), 
včetně detailních doporučení na 
jejich zvládání.

http://www.standards.org.au/
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