
 

 

 

Vážení zákazníci/vážení obchodní partneři, 

 

rádi bychom vám touto cestou oznámili, že mezinárodní organizace ISO a IEC publikovaly v říjnu 2013 

druhé vydání normy pro systémy řízení bezpečnosti informací: ISO/IEC 27001:2013 Informační 

technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Nyní 

vyšla i česká verze, a to v září 2014 jako ČSN ISO/IEC 27001:2014. Druhé vydání zrušuje a nahrazuje 

první vydání z roku 2005.  

 

Druhé vydání má zcela novou strukturu, která odpovídá standardu ISO/IEC Directives, Part 1: 

„Consolidated ISO Supplement — Procedures specific to ISO“, Annex SL. K dalším změnám patří použití 

nových termínů a definic, z nichž některé jsou podstatné a mění pohled na systém řízení (např. kontext 

organizace, externí a interní aspekty systému řízení bezpečnosti informací), některé jsou pouze formálního 

charakteru (např. pojem dokumentované informace a jejich řízení, který nahradil dřívější dokumenty a 

záznamy).  

 

Vzhledem k tomu, že česká verze vyšla takřka rok po ISO/IEC 27001:2013, přišly české firmy o rok 

z dvouletého přechodného období, které bylo schváleno organizací IAF, a začalo běžet vydáním normy 

v originále. Nyní tedy zbývá pouze rok na to, aby změny související s revizí normy zapracovaly firmy, 

které mají certifikát shody s požadavky ČSN ISO/IEC 27001:2006.  

 

Od 1.10.2014 mohou akreditované certifikační orgány certifikovat pouze dle druhého vydání, tedy ČSN 

ISO/IEC 27001:2014.  

 

Certifikační orgán EURO CERT group bude uplatňovat v této souvislosti následující postup: 

 

 Jeden rok po vydání ISO/IEC 27001:2013 musí být prováděny všechny akreditované certifikace (nové 

certifikace nebo recertifikace) podle této normy. EURO CERT group tedy od 1.10.2014 certifikuje již 

podle ČSN ISO/IEC 27001:2014. 

 24 měsíců po vydání ISO/IEC 27001:2013 nesmí být platné žádné certifikáty podle ISO/IEC 

27001:2006. EURO CERT group tedy provede přeposouzení stávajících certifikovaných klientů v rámci 

individuálního programu dozorových činností tak, aby pokud možno všechny stávající certifikáty byly 

nahrazeny novými v rámci pravidelných dozorů případně recertifikací. 

 Po datu 1.10.2015 budou certifikáty dle normy ISO/IEC 27001:2006, které nebyly převedeny, 

prohlášeny za neplatné. 

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte, prosím, kontaktovat, rádi vám sdělíme další podrobnosti.  

 

Zároveň bychom vás rádi touto cestou pozvali na odborný seminář k tomuto tématu, kde také bude prostor 

pro další dotazy. Pozvánka a další informace jsou zveřejněny na www.eurocert.cz.  

 

         Ing.Monika Becková 

                      Manažer kvality EURO CERT group 
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