
 

 

 

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO, ŘEDITELSTVÍ, ŠTEFÁNIKOVA 43, 602 00 BRNO 

 

POLITIKA ISMS MĚSTSKÉ POLICIE BRNO 

Zájmem vedení Městské policie Brno (MP Brno) je nerušené plnění úkolů, při zabezpečování 

místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo 

zvláštního zákona na katastrálním území statutárního města Brna a na území obcí, se kterými 

statutární město Brno uzavřelo veřejnoprávní smlouvu podle zákona o obecní policii. Vedení MP 

Brno chápe zajištění bezpečnosti informací jako důležitý nástroj podporující tyto aktivity. 

Proto bylo vedením MP Brno rozhodnuto o zavedení systému řízení bezpečnosti informací (ISMS), 

v souladu s požadavky standardu ČSN EN ISO/IEC 27001, na prováděné činnosti MP Brno.  

Úroveň bezpečnosti informací je nastavována přiměřeně bezpečnostním rizikům a významu 

zajišťovaných informačních aktiv s ohledem na zachování jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti. 

Proces řízení rizik je pro MP Brno jedním se základních nástrojů při řízení bezpečnosti informací. 

Bezpečnost informací je realizována tak, aby nebránila a neomezovala MP Brno ve výkonu její 

činnosti a zároveň aby náklady na ni byly přiměřené. 

Vedení MP Brno určilo následující hlavní cíle bezpečnosti informací:  

a) zabezpečení výkonu činností MP Brno, 

b) ochrana informačních aktiv MP Brno, včetně ochrany osobních údajů, 

c) schopnost zvládání nežádoucích událostí a incidentů, včetně zajištění kontinuity činností, 

d) prosazování odpovědnosti zaměstnanců při zajišťování bezpečnosti informací, 

e) zajištění trvalého souladu s platnou legislativou v oblasti bezpečnosti informací. 

Vedení MP Brno si je vědomo nezbytnosti a prospěšnosti péče o bezpečnost informací. Systematicky 

podporuje procesy využívání a rozvoje systému řízení bezpečnosti informací, které jsou zakotveny 

v dokumentaci bezpečnosti informací a dalších interních normativních aktech, závazných 

pro všechny zaměstnance. Od všech vedoucích i ostatních zaměstnanců důsledně vyžaduje aktivní 

přístup k bezpečnosti informací a dodržování stanovených pravidel.  

Bezpečnost informací řídí a koordinuje Řídící výbor bezpečnosti MP Brno. Pro zajištění výkonu 

bezpečnostních funkcí jsou stanoveny bezpečnostní role. Role jsou vykonávány zaměstnanci MP 

Brno, nebo jsou zajištěny službami externích subjektů. 

Vedení MP Brno se zavázalo systém řízení bezpečnosti informací neustále zlepšovat, zvyšováním 

bezpečnostního povědomí zaměstnanců a příjímáním opatření v rámci přezkoumání účinnosti 

systému bezpečnosti informací. 

MP Brno má systém řízení bezpečnosti informací zavedený již od roku 2009 a dodržování 

nastavených pravidel bezpečnosti informací je ověřováno nezávislým certifikačním orgánem, 

společností Lloyd´s Register EMEA v rámci pravidelného tříletého cyklu certifikace systémů. 

V Brně dne 5. 12. 2019 


