SOITRON NIS

I VAŠÍ SPOLEČNOSTI SE
TÝKÁ NOVÁ SMĚRNICE
EU O BEZPEČNOSTI SÍTÍ A
INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ!
JSTE PŘIPRAVENI?
Konzultační program, který vám usnadní orientaci v legislativě NIS
a v souladu s ní vám pomůže přijmout opatření, tak aby vaše firma
splňovala nové požadavky EU.

Co je to NIS?

Koho se NIS týká?

NIS (Network and Information Systems) je zkratka pro
směrnici EU 2016/1148, přijatou Evropským parlamentem
a Radou, o opatřeních na zajištění vysoké společné úrovně
bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii. Jde o první
celoevropskou legislativní úpravu kybernetické bezpečnosti.
Tato směrnice začne platit od 10. května 2018 a příslušné
instituce jsou povinny se sladit s jejími požadavky.

Směrnice NIS se týká provozovatelů základních služeb ve
specifických odvětvích. Proto pokud vaše společnost působí
v odvětví dopravy, bankovnictví, zdravotnictví, veřejné
správy, digitální infrastruktury, energetiky, infrastruktury
finančních trhů, případně dodává a distribuuje pitnou
vodu, problematika NIS je pro vás aktuální. Povinnost sladit
se s požadavky směrnice NIS a přijmout nezbytná opatření
mají také poskytovatelé digitálních služeb, například cloud
computingu, internetových vyhledávačů nebo online
tržiště.

Jaké hlavní povinnosti
vám z NIS vyplývají?
 řijmout vhodná opatření k řízení rizik souvisejících s
P
bezpečností sítí a informačních systémů, které využíváte ve
svém provozu

 oskytovat příslušným orgánům informace potřebné k
P
posouzení bezpečnosti svých sítí a informačních systémů
včetně zdokumentování bezpečnostních politik

 abránit a minimalizovat dopad incidentů, které ovlivňují
Z
bezpečnost sítí a informačních systémů

 oskytovat příslušným orgánům důkazy o účinném
P
provádění bezpečnostních politik, jako jsou výsledky
bezpečnostního auditu

 ezodkladně oznámit příslušnému orgánu nebo jednotce
B
CSIRT (Computer Security Incident Response Team - jednotka
pro řešení počítačových bezpečnostních incidentů) každý
incident, který má závažný vliv na kontinuitu poskytovaných
služeb

Náprava jakéhokoliv nesplnění požadavků směrnice NIS

SOITRON NIS

Kolik času vám zbývá?
Současnost - “Den 0”

Účinnost směrnice
EÚ o NIS
(8.8.2016)

Začátek
implementace
souladus NIS

Přijetí směrnice
EÚ 2016/1148
o NIS (6.7.2016)

Uplatňování
nařízení EU
(10.5.2018)

Konec 2. fáze
implementace
(před účinností
CZ zákona)

Konec 1. fáze
implementace
(těsně před přijetím
CZ zákona - odhad
09/2017)

Přijetí CZ zákona o
NIS (odhad 09/2017)

Účinnost CZ zákona
o NIS (těsně před
10.5.2018)

V čem vám může Soitron pomoci?
Máme profesionální konzultační tým, specializovaný na
zavádění NIS v Evropě. Díky našim bohatým zkušenostem v
oblasti IT bezpečnosti pomůžeme vaší společnosti efektivně
dosáhnout stanoveného cíle v souladu se směrnicí NIS.

 avrhneme vám interní strategii pro reakci na
N
bezpečnostní incidenty.

Příklad činností, které poskytujeme svým klientům na
podporu zavedení NIS:

Přehodnotíme interní bezpečnostní procesy.

 osoudíme a pomůžeme vám při uplatňování minimální
P
úrovně bezpečnosti.
 áme vám doporučení při výběru technologií, které vám
D
usnadní plnění požadavků směrnice NIS.

Posoudíme rizika související s požadavky NIS.

 udeme vám nápomocni při implementování systému
B
včasného hlášení incidentů.

Přehodnotíme strategie pro sladění se směrnicí NIS.

Fakta a čísla
<12 mes.
20 mil. €
do působnosti
směrnice EU
o NIS

pouze

44%

<12 mes.
firem používá
penetrační
testy

23%
nárůst firem, které
vnímají kybernetické
hrozby jako závažné

Kontaktujte nás
Pokud máte zájem vědět více o tématu NIS, nevíte si s NIS rady
nebo byste potřebovali jen nezávaznou konzultaci, neváhejte
se obrátit na našeho experta z oddělení IT poradenství.
David Dvořák, CISA, CISM, CRISC, ITIL
IT Advisory Manager
M +421 907 472 110
E nis@soitron.com

Soitron již 26 let nabízí svým klientům řešení a služby v oblasti IT
infrastruktury, komunikačních řešení, aplikací, bezpečnosti, cloud
řešení, IT služeb a outsourcingu či IT poradenství. Soitron je členem
skupiny Soitron Group SE, ve které pracuje 800 mezinárodních
odborníků na Slovensku, v České republice, Rumunsku, Turecku,
Bulharsku, Velké Británii a Polsku.

