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Aktuální normy a publikace o bezpečnosti

Dvojice britských norem byla 
připravena s cílem sjednotit 
proces, základní principy 
a v neposlední řadě terminologii 
pro oblast řízení kontinuity 
činností (Business Continuity 
Management, BCM).První část, 
BS 25999-1:2006 Business 
continuity management – Code 
of practice, popisuje jednotlivé 
fáze zavádění BCM poskytuje 
doporučení a postupy pro 
provedení analýzy dopadů, návrh 
vhodných strategií, přípravu 
a testování plánů kontinuity.

Druhá část, BS 25999-2:2007 
Specification for business 
continuity management, 
definuje požadavky na ustavení, 
zavedení, provozování, monitoro-
vání, přezkoumávání, udržování 
a zlepšování zdokumentova-
ného systému řízení kontinuity 
činností (BCMS, Business Con-
tinuity Management System). 
První část britské normy byla 
převzata do soustavy českých 
technických norem jako ČSN BS 
25999-1:20009.

www.bsigroup.com
www.unmz.cz

BS 25777:2008 Information 
and communication technology 
continuity management – Code 
of practice je britská norma 
popisující jednotlivé kroky 
implementace životního cyklu 
kontinuity informačních a komu-
nikačních technologií (ICT).  
Svou strukturou je hodně 
podobná BS 25999-1, s tím 
rozdílem, že je omezena pouze 
na ICT. Norma je tak vhodným 
doplňujícím zdrojem informací 
při zavádění BCM podle  
BS 25999.

www.bsigroup.com

Řízení informačních rizik
Mezinárodní norma ISO/IEC 
27005:2008 Information technolo-
gy – Security techniques – Infor-
mation security risk management 
poskytuje doporučení pro řízení 
rizik bezpečnosti informací v rám-
ci organizace, zejména pak dopo-
ručení s ohledem na požadavky 
ISMS podle ISO/IEC 27001:2005. 
Jejím základem jsou revize dříve 
vydaných a dnes již neplatných 
norem ISO/IEC TR 13335-3:1998 
a ISO/IEC TR 13335-4:2000.
Norma byla převzata do soustavy 
českých technických norem jako 
ČSN ISO/IEC 27005:2009.

www.iso.org, www.unmz.cz

Novinka z řady ISO 27k ISO/
IEC 27000:2009 Information 
technology – Security techniques 
– Information security manage-
ment systems – Overview and 
vocabulary přináší úvod do pro-
blematiky ISMS, nabízí základní 
přehled o jednotlivých normách 
řady a způsob jejich využití při bu-
dování efektivního systému řízení 
bezpečnosti informací a přípravě 
na certifikaci ISMS. Norma obsa-
huje definice základních pojmů 
a rozsáhlý terminologický slovník 
pro všechny normy řady 27k.V 
současné době se připravuje její 
převzetí do soustavy ČSN.

www.iso.org

Normy pro BCM

Technický pohled na BCM 

Řízení informačních rizik

Jak na řízení kontinuity činností

Terminologie ISMS

Kniha „Jak postupovat při řízení 
kontinuity činností“ byla napsá-
na, aby pomohla všem, kteří se 
z jakéhokoliv důvodu rozhodli ve své 
organizaci zavést řízení kontinuity 
činností. Kniha vychází z části 1 
a části 2 nového britského stan-
dardu týkajícího se řízení kontinuity 
činností organizace BS 25999. 
Kniha byla přeložena z anglického 
originálu „The Route Map Business 
Continuity Management. Meeting 
the Requirements of BS 25999“.

www.bcms.cz


