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Certifikace Řízení bezpečnosti informací
V roce 2004 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) započal s budováním systému
bezpečnosti. Cílem byla ochrana aktiv SZIF a plnění požadavků legislativy ES a ČR.
Bezpečnost informací se stala klíčovou oblastí systému bezpečnosti.
Dne 21. 11. 2007 byl systém řízení bezpečnosti informací poprvé certifikován
společností TÜV Nord Czech, s.r.o., dle normy ISO/IEC 27001:2005.
Budování systému bezpečnosti ve Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF) bylo
zahájeno v roce 2004. Cílem prací bylo zajistit dostatečnou ochranu aktivům SZIF a zároveň
dostát povinnostem plynoucím z právních předpisů ES a ČR. Bezpečnost informací se stala
klíčovou oblastí celého systému bezpečnosti v SZIF. Na základě Nařízení Komise (ES) č.
465/2005 resp. Nařízení Komise (ES) č. 885/2006 se vedení SZIF rozhodlo pro implementaci
standardů série ISO 27000, což následně zajistil bezpečnostní projekt.
Bezpečnost informací v SZIF je založena na zavedení vybraných bezpečnostních opatření normy
ISO/IEC 27002 Information technology - Security techniques - Code of practice for information
security management, která slouží jako katalog opatření. Pro řízení celé oblasti bezpečnosti
informací je využívána metodika normy ISO/IEC 27001 Information technology -- Security
techniques -- Information security management systems – Requirements. Tato norma stanovuje
postupy pro zavedení a provoz systému řízení bezpečnosti informací (ISMS – Infornation Security
Management System). Cílem ISMS při řízení bezpečnosti informací v SZIF je nastavení
odpovědností a metodik pro efektivní ochranu informací a dat, s kterými se v SZIF pracuje. V
obecné rovině jde o zajištění požadavků na jejich dostupnost, integritu a důvěrnost.
Významným mezníkem v procesu budování informační bezpečnosti se stala certifikace systému
řízení bezpečnosti informací. Certifikace byla realizována ve spolupráci s renomovanou
společností TÜV Nord Czech, s.r.o. Dne 21. 11. 2007 byl SZIF vydán certifikát osvědčující soulad
bezpečnostních procesů v SZIF s normou ISO/IEC 27001:2005.
V průběhu roku 2014 -15 byly realizovány v SZIF změny v systému ISMS vzhledem k přechodu
na novou verzi normy ISO/IEC 27001:2013 a zajištění souladu se zákonem č. 181/2014 Sb. o
kybernetické bezpečnosti a jeho návazných vyhlášek. Úspěšně proběhl re-certifikační audit
ISMS, který ověřoval shodu systému s novou verzí normy ISO/IEC 27001:2013, při kterém byl
udělen nový certifikát. Certifikát je každoročně úspěšně obnovován kontrolními externími audity,
které zjišťují dodržování pravidel definovaných normou.
Využití norem ISO 27000 významně přispívá k efektivnímu budování a řízení bezpečnosti
informací a splnění požadavků Nařízením Komise (EU) č. 907/2014.
Získání certifikátu a jeho úspěšné obnovování dokládá vysokou úroveň bezpečnosti v SZIF, která
je zajišťována kvalitní prací bezpečnostního týmu, odpovědným přístupem všech zaměstnanců
SZIF a soustavnou podporou vrcholného vedení.
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