
  

 
 

POLITIKA BEZPEČNOSTI INFORMACÍ 
 

Prohlášení managementu 

Vedení společnosti I&C Energo a.s. si je vědomo důležité role informací v současném světě 
podnikání, v pracovním a v soukromém životě. Informační a komunikační technologie se staly 
neoddělitelnou součástí našich životů.  

Vedení společnosti podporuje budování a neustálé rozvíjení systému řízení bezpečnosti 
informací, tak aby byla chráněna informační aktiva společnosti I&C Energo a.s. a aby svým 
zákazníkům a partnerům poskytlo odpovídající míru jistoty. Bezpečnost informací je dána 
především zachováním důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací.  

Vedení společnosti Politikou bezpečnosti informací vyjadřuje svoji strategii trvalého zajišťování 
bezpečnosti informací jako nedílnou součást řídících procesů společnosti. 

Cíle bezpečnosti informací 

Zajištění dostupnosti informací jen oprávněným osobám, správnosti a kompletnosti informací, 
důvěrnosti a bezpečnosti jejich zpracování a ochrany informací proti náhodnému nebo 
neoprávněnému zničení nebo náhodné ztrátě, proti neoprávněnému přístupu, změnám nebo 
šíření, a to v souladu se zákony a jinými právními předpisy ČR. 

Zajištění relevantní ochrany infomačních aktiv v souladu se zákony a jinými právními předpisy 
i v případě, kdy odpovědnost za zpracování informací je přenesena na naše dodavatele. 

Zásady a principy bezpečnosti informací 

 Dodržovat a naplňovat relevantní legislativní požadavky  

 Řídit procesy a činnosti tak, aby byla zajištěna jejich kontinuita  

 Zajišťovat dostupnost informací v čase a místě dle potřeby společnosti s ohledem na 
důvěrnost informací dle stanovených kategorií – veřejné, interní, důvěrné, osobní 

 Řídit integritu a životní cyklus informací 

 Rozvíjet povědomí zaměstnanců v oblasti informační bezpečnosti 

 Porušení pravidel informační bezpečnosti je považováno za hrubé porušení pracovní 
kázně, interních předpisů a smluvních vztahů 

 Přijímat bezpečnostní opatření na základě závažnosti hrozeb, rizik, jejich dopadu včetně 
zvážení ekonomické náročnosti 

 Zvyšovat účinnost ISMS společnosti a tím zajistit trvalé zlepšování pravidelným 
monitorováním, hodnocením rizik, řízením bezpečnostním událostí a incidentů, 
prostřednictvím stanovení vhodných rozhodnutí, cílů, opatření 

Tato bezpečnostní politika se vztahuje na všechna relevantní pracoviště a podnikatelské aktivity 
společnosti I&C Energo a.s. 


