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Corrigendum 

Tato oprava ČSN ISO/IEC 27002:2014 je českou verzí opravy ISO/IEC 27002:2013/Cor.2:2015-11. 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.2:2015-11. 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 2 k ISO/IEC 27002:2013 vypracovala společná technická komise ISO/IEC JTC 1 Informační 
technologie, subkomise SC 27 IT bezpečnostní techniky. 

Článek 14.2.8 

Nahradí se 

Pokyny k implementaci 

Nové a aktualizované systémy vyžadují důkladné testování a ověřování v průběhu vývojových procesů, včetně 
přípravy podrobného rozvrhu činností a vstupů testů a očekávaných výstupů v závislosti na řadě podmínek. V případě 
vnitropodnikového vývoje by takovéto testy měly být nejprve provedeny vývojovým týmem. Poté by mělo být 
podstoupeno nezávislé akceptační testování (jak pro vývoje vnitropodnikové, tak zajišťované pomocí vnějších 
zdrojů) k zajištění toho, že systém pracuje tak, jak bylo očekáváno, a pouze tak (viz 14.1.1 a 14.1.9). Rozsah 
testování by měl být úměrný důležitosti a povaze systému. 

textem 

Nové a aktualizované systémy vyžadují důkladné testování a ověřování v průběhu vývojových procesů, včetně 
přípravy podrobného rozvrhu činností a vstupů testů a očekávaných výstupů v závislosti na řadě podmínek. V případě 
vnitropodnikového vývoje by takovéto testy měly být nejprve provedeny vývojovým týmem. Poté by mělo být 
podstoupeno nezávislé akceptační testování (jak pro vývoje vnitropodnikové, tak zajišťované pomocí vnějších 
zdrojů) k zajištění toho, že systém pracuje tak, jak bylo očekáváno, a pouze tak (viz 14.1.1 a 14.2.9). Rozsah 
testování by měl být úměrný důležitosti a povaze systému. 

 



 

 

 

 

 

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. 
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