
Infrastruktura – fyzické a virtuální zdroje podporující  
IT prostředí, které používáte k dodání Vašich služeb

Software – aplikační a systémový software, který  
používáte ke zpracování dat 

Lidé – osoby, které jsou zodpovědné  za dodání  
služeb klientovi 

Data – data a dávková zpracování, která jsou 
zpracovávána systémy organizace a jejich databáze

Postupy a procesy – automatické a manuální procesy  
týkající se dodávky služeb

Servisní organizace
(společnosti nabízející IT služby jako např. 
aplikační management, job management/

processing, monitoring síťových služeb,  
a další IT outsourcované aktitivy)

Poskytovatelé služeb
datových center

Poskytovatelé 
cloudových

služeb

SOC 2

Obraťte se na nás a zjistěte, jaké máte možnosti  
získání SOC 2 reportu pro Vaší společnost.

Jste-li servisní organizace v oblasti IT, jistě na Vás klienti kladou 
velké nároky na bezpečnosti jejich dat. SOC 2 report poskytne 
ujištění v následujících oblastech:

SOC 2 report je vhodný pro různé druhy  
IT dodavatelů

SOC 2 
Řízení rizik Deloitte
 
Jsou informace a data Vašich klientů v bezpečí? A jak se  
o tom přesvědčíte?  Dvě velmi důležité otázky, na které byste  
měli znát jasnou odpověď, pokud nabízíte svým klientům  
služby v oblasti IT.
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Jaké jsou benefity SOC 2 pro Vás jako dodavatele 
IT služeb?

SOC 2 report je mezinárodně uznávaný standard, 
který Vám umožní snížit počet prováděných auditů a 
zjednodušit jejich průběh

Možnosti integrace s ostatními kontrolními rámci  
v oblasti IT kontrol, např. COBIT a ISO/IEC 27001

Zaměstnanci získají větší povědomí o rizicích, 
interních IT kontrolách a governance

Nezávislé ujištění o kvalitě kontrol servisní organizace 
– svého dodavatele

Detailní report popisující procesy a kontroly své 
servisní organizace

Jasně a jednoznačně popsané kontroly, které musí být 
provedeny k dosažení efektivní spolupráce se svojí 
servisní organizací

Vhled do případných nedostatků v kontrolách 

Jaké jsou benefity SOC2 pro Vašeho klienta?

Proč s námi spolupracovat? 

Deloitte je uznávaný jako jeden z lídrů na trhu se službami 
interního auditu, security a privacy. Disponujeme dedikova-
nými experty v oblasti rizika a kontrol s hlubokým zamě-
řením na toto odvětví a bohatými zkušenostmi. Vyjádření 
společnosti Deloitte o správném fungování Vašeho kontrol-
ního prostředí v souladu se SOC 2 standardy Vám jistě zajistí 
prohloubení důvěry Vašich klientů.

Flexibilní přístup spolu se strukturovanými procedurami 
zajistí hladký průběh auditu ušitý na míru vnitřním pro-
cesům Vaší organizace. Snažíme co nejméně zatěžovat 
zúčastněné osoby a jasně specifikovat naše požadavky, aby 
měli zaměstnanci co nejlepší přehled o tom, jaká kritéria 
je potřebné splnit pro získání SOC 2 reportu. Disponujeme 
vlastními vzorovými dokumenty a procesy, které nám umož-
ňují řídit efektivně každou část projektu.

Certifikace získaná od uznávaného lídra v tomto oboru Ovědčená metodologie

Naším výstupem je report, kterým se jednoduše naviguje  
a je přizpůsobený specifikům Vaší organizace. Nechybí 
manažerské shrnutí hlavních bodů, které bude zajímat 
Vašeho klienta ze všeho nejvíce. Samozřejmostí je struktura 
podle tematických celků, díky které lze cokoliv velmi rychle 
dohledat. To vše s ohledem na pravidla a pokyny, které 
report musí splňovat, aby byl všeobecně uznáván.

Budete spolupracovat s pečlivě vybraným týmem profesi-
onálů s bohatými zkušenostmi v oblasti auditu i ve Vašem 
odvětví. Deloitte Česká republika je součástí seskupení firem 
Deloitte ze středí a východní Evropy což umožňuje širokou 
spolupráci skrze region. Výsledkem je dodání inovativních  
a vysoce kvalitních služeb.

Jasně strukturovaný report Zkušení profesionalové


