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DOTAZNÍK  K  ŽÁDOSTI  O  CERTIFIKACI  DLE  ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 

 

1. Název organizace - Žadatele o certifikaci:       

otázka odpověď (zaškrtněte) 

Jaké má organizace požadavky  
na bezpečnost informací? 

  Pouze málo citlivých nebo důvěrných informací; nízké požadavky na dostupnost 

  Požadavky na vyšší dostupnost; nebo některé citlivé nebo důvěrné informace  

  Větší množství citlivých nebo důvěrných informací; nebo vysoké požadavky na dostupnost    

Organizace vykonává v rámci 
rozsahu ISMS: 

  Běžné komerční činnosti bez regulatorních požadavků 

  Činnosti s vysokými regulatorními riziky 

  Činnosti vysoce rizikové s (pouze) omezenými regulatorními požadavky 

Jaký je rozsah a různorodost 
technologií využitých při 
implementaci různých komponent 
ISMS?  

 Vysoce standardizované prostřední s nízkou rozmanitostí (např. několik IT platforem, 
 serverů, operačních systémů, databází, sítí atd. 

  Standardizované, ale odlišné platformy IT, severy, operační systémy, databáze, sítě, atd. 

  Vysoká různorodost nebo komplexnost IT (např. mnoho různých segmentů sítí, typů 
 serverů nebo databází, mnoho klíčových aplikací)   

Rozsah opatření outsourcingu a 
třetích stran používaných v rámci 
rozsahu ISMS: 

  Bez outsourcingu a malá závislost na dodavatelích  

  Dobře definovaná, řízená a monitorovaná opatření outsourcingu 

  Organizace provádějící outsourcing má certifikovaný ISMS 

  Jsou k dispozici relevantní nezávislé zprávy o záruce 

  Vysoká závislost na outsourcingu nebo dodavatelích s velkým dopadem na důležité 
 obchodní činnosti; nebo neznámý objem nebo rozsah outsourcingu                                                                         

Rozsah vývoje informačního systému: 

  Použití standardizovaných softwarových platforem  

  Použití standardizovaných softwarových platforem se složitou konfigurací / parametrizací  

  Vývoj informačního systému mimo prostory organizace   

  Některé vývojové činnosti (vlastní nebo outsourcované)                                                                         

  Extenzivní interní činnosti při vývoji softwaru s několika průběžnými projekty s důležitým 
 podnikatelským záměrem  

Počet pracovišť  
a počet pracovišť na obnovu po 
havárii (DR sites): 

  Požadavky na nízkou dostupnost; a žádné nebo jedno alternativní DR pracoviště  

  Požadavky na střední nebo vysokou dostupnost; a žádné nebo jedno alternativní DR 
 pracoviště  

  Požadavky na vysokou dostupnost (např. 24/7 služby); a několik alternativních DR 
 pracovišť nebo datových center 

Prokázání výkonu ISMS: 

  Organizace již certifikována 

 Organizace necertifikována, ale plně implementovaný ISMS přes několik auditů a cyklů 
 zlepšení, vč. dokumentovaných interních auditů, přezkoumání vedením a účinného 
 systému neustálého zlepšování   

  ISMS je nový a není plně ustaven (např. nevyzrálé postupy neustálého zlepšování, 
 vykonávání procesů ad hoc) 

V případě Recertifikačního auditu:  

Množství a šíře relevantních změn:  

  Žádné změny od posledního recertifikačního auditu 

 Menší změny v rozsahu nebo PoA z ISMS, např. určité politiky, dokumenty, atd. 

 Významné změny v rozsahu nebo PoA z ISMS, např. nové postupy, nové obchodní 
 jednotky, oblasti, metodika na řízení posuzování rizik, dokumentace a ošetření rizik 

 

V       dne       

 ………………………………………. 
 zástupce organizace – žadatele 

Dotazník přezkoumal Ing. Lubomír Kolek: Dne: 
 


