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Corrigendum 

Tato oprava ČSN ISO/IEC 27002:2014 je českou verzí opravy ISO/IEC 27002:2013/Cor.1:2014-09. Překlad byl 
zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN ISO/IEC 27002:2014 is the Czech version of the Corrigendum  
ISO/IEC 27002:2013/Cor.1:2014-09. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. 
It has the same status as the official version. 
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Technickou opravu 1 k ISO/IEC 27002:2013 vypracovala společná technická komise ISO/IEC JTC 1 Informační 
technologie, subkomise SC 27 IT bezpečnostní techniky. 

Článek 7.1.2 

Nahradí se 

Pokyny k implementaci 

….... 

c) odpovědností za klasifikaci informací a správu aktiv organizace spojených s informacemi, vybavením pro zpra-
cování informací a informačními službami vykonávané zaměstnancem nebo smluvní stranou (viz kapitola 8) 

textem 

Pokyny k implementaci 

….... 

c) odpovědností za klasifikaci informací a správu informací organizace, ostatní aktiva spojená s informacemi, 
vybavením pro zpracování informací a informačními službami vykonávané zaměstnancem nebo smluvní stranou 
(viz kapitola 8) 

Článek 8.1.1 

Nahradí se 

Opatření 

Aktiva související s informacemi a vybavením pro zpracování informací by měla být identifikována a měl by být 
sestaven a udržován seznam těchto aktiv. 

textem 

Opatření 

Informace, ostatní aktiva souvisící s informacemi a vybavením pro zpracování informací by měla být identifikována 
a měl by být sestaven a udržován seznam těchto aktiv. 

Článek 8.1.3 

Nahradí se 

Pokyny k implementaci 

Zaměstnanci a uživatelé z externích stran používající nebo mající přístup k aktivům organizace by měli být uvědoměni 
o požadavcích bezpečnosti informací na aktiva organizace spojené s informacemi a vybavením pro zpracování 
informací a zdroji. 

textem 

Pokyny k implementaci 

Zaměstnanci a uživatelé z externích stran používající nebo mající přístup k aktivům organizace by měli být uvě-
doměni o požadavcích bezpečnosti informací organizace, ostatní aktiva spojené s informacemi a vybavením pro 
zpracování informací a zdroji. 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
 
 
ČSN ISO/IEC 27002 OPRAVA 1 
 
 Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 
 Rok vydání 2017, 4 strany 
502539 Cenová skupina 998 

+!5J6BD5-acfdji! 


