TISKOVÁ ZPRÁVA / Olomouc 11. 12. 2014

Společnost TESCO SW a.s. potvrdila systematický přístup
k řízení svých interních procesů, Bureau Veritas udělila první
certifikát podle nové normy ISO 27001:2014
Olomoucká IT společnost TESCO SW a.s. koncem listopadu úspěšně ukončila další certifikační
cyklus všech pěti norem – ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 20000-1 a ISO 10006. A jako jedna
z prvních v republice byla certifikována dle nové verze normy ČSN ISO/IEC 27001:2014.
„Působíme v oblasti poskytování IT služeb již více než 20 let a je pro nás důležité neustále
systematicky pracovat na zlepšování všech procesů spojených s dodávkou služeb našim zákazníkům.
Prostředkem pro tento rozvoj může být také důsledná aplikace všech požadavků mezinárodně
uznávaných standardů Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) na systémy managementu,
v našem případě kvality, environmentu, poskytování IT služeb zákazníkům a bezpečnosti informací,“
říká RNDr. Jiří Vaněček, MBA, ředitel úseku Integrovaný systém řízení společnosti TESCO SW a.s.
Společnost TESCOSW a.s. byla – jako jedna z prvních v republice – certifikována podle nové verze
(2014) normy bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27001:2014.
Certifikát systému managementu bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27001:2014 prokazuje, že
subjekt nakládá s elektronickými informacemi v souladu s mezinárodními normami a chrání je tak
před zneužitím i ztrátě. Tato zásadní a rozsáhlá změna normy zaručuje, že obecné požadavky systému
řízení jsou stejně formulovány ve všech souvisejících normách systému managementu. Bureau
Veritas získala akreditaci od Českého institutu pro akreditaci (ČIA) mezi prvními certifikačními orgány
v ČR pro udělování akreditovaných certifikátů podle nové normy. Tím pak firma TESCO SW získala
jako první tento prestižní certifikát. Zároveň certifikace splňuje požadavky na zavedení
bezpečnostních opatření podle připravovaného Zákona o kybernetické bezpečnosti (§29 prováděcí
vyhlášky).

„Požadavky nedávno aktualizovaného standardu ČSN/ISO 27001:2014 pro bezpečnost informací
přinášejí svou náročností řadu podstatných změn pro organizace, nicméně v konečném důsledku je
pak jejich naplnění větší zárukou jistoty pro zákazníky těchto organizací. Z našeho pohledu je pro
vedení i zaměstnance společnosti TESCO SW a.s. zajištění důvěrnosti, dostupnosti a integrity informací
jednou z priorit vycházející přímo z naší strategie,“ dodává RNDr. Jiří Vaněček, MBA.
„Nová verze normy ČSN ISO/IES 27001:2014 přináší organizaci řadu výhod, mezi něž patří požadavek
nového zákona o kybernetické bezpečnosti a základní příprava pro chystanou revizi všech
manažerských norem dle nových změn. U firmy TESCO SW se tak jedná o budoucí snadnější řízení
manažerských systémů podle ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 a ISO 20000-1. Na základě rozhodnutí
organizace ISO jsou všechny nové a revidované normy systému řízení v souladu s tzv. Strukturou
vysoké úrovně, se stejným obsahem (členění norem) a textem definovaným v příloze SL části 1 / IEC
Směrnic ISO.,“ vysvětluje ing. Stanislav Moučka, ředitel Divize Certifikace společnosti BUREAU
VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Společnost TESCO SW a.s. má implementován Integrovaný systém řízení jako nástroj pro úspěšné
řízení všech svých procesů, neustálé zvyšování jejich výkonnosti a tím posílení své
konkurenceschopnosti v oblasti poskytování svých služeb.

O společnosti TESCO SW a.s.
TESCO SW a.s. je jednou z nejvýznamnějších firem působících v oblasti informačních technologií v
České republice. Zaměřuje se na vývoj, výrobu a implementaci software a poskytování komplexních
služeb v oblasti IT. Posláním společnosti TESCO SW a.s. je poskytování přidané hodnoty zákazníkům
formou specializovaných IT řešení s velkou mírou věcného know-how a garancí vysokého standardu
kvality s nízkými náklady.

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí
mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje
komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního
prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá
zkušenost sahající až do roku 1828.
Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330
laboratoří. Téměř 62 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů.
Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100
profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému
managementu a výrobková certifikace, inspekce zemědělských komodit, technické inspekce v
průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení včetně BOZP, PO a životního prostředí,
kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční
sektor, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale
jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou
využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.
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