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hlavní druh činnosti

main activities

Společnost ATS-TELCOM PRAHA a.s. se specializuje na:
– Implementaci bezpečnostních technologií a ochranu informací
dle ZoKB;
– Implementaci komplexní ochrany utajovaných informací podle
zákona č. 412/2005 Sb. a dodávky kryptografických prostředků
pro vybrané orgány ČR;
– Budování centrálních míst pro poskytování ICT služeb v oblasti
integrované centrální správy, provozního managementu
a monitoringu služeb;
– Poskytování služeb bezpečnostního monitoringu SIEM – IBM
Qradar a správy bezpečnostních událostí v souladu s požadavky
ZoKB, hloubková analýza provozu se zaměřením na včasnou
detekci škodlivého kódu;
– Poskytování služeb a implementace nástrojů se zaměřením
na kontrolu činností vrcholové bezpečnostní a provozní
administrace a kritické obranné infrastruktury státu.

ATS-TELCOM PRAHA a.s. specializes in:
– Implementation of security technologies and information
protection in accordance with ZoKB;
– Implementation of comprehensive protection of classified
information, pursuant to Act No. 412/2005 Coll. and delivery
of cryptographic devices for selected Czech authorities;
– Building central locations for providing ICT services in
integrated central administration, operational management
and service monitoring;
– Provision of SIEM security monitoring services - IBM Qradar
and security events management in accordance with ZoKB
requirements, In-depth traffic analysis with a focus on early
detection of malicious code;
– Providing services and implementation of tools, focusing on
controlling the activities of the top security and operational
administration of the critical defence infrastructure of the state.

ekonomické ukazatele

economic indicators

typ společnosti:
		
počet zaměstnanců:
rok založení:
obrat:
základní kapitál:

type of company:
		
number of employees:
year of foundation:
turnover:
basic capital:

akciová společnost založená
bez zahraničního kapitálu
44
1994
330 mil. Kč
1 mil. Kč

joint stock company established
without foreign funds
44
1994
CZK apx. 330 mil.
CZK 1 mil.

– systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2016,
ČSN EN ISO 1006:2019, ČSN EN ISO 14001:2016,
ČSN ISO/IEC 15504-4:2006, ČSN OHSAS 18001:2008,
ČSN ISO/IEC 2000-1:2012, ČSN EN ISO/IEC 27001:2014,
NATO AQAP 2110 ED.D
– Osvědčení podnikatele číslo: 002418 „TAJNÉ“
– Certifikát bezpečnostní způsobilosti číslo: 000205

– ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 1006:2019,
ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO/IEC 15504-4:2006,
ČSN OHSAS 18001:2008,ČSN ISO/IEC 2000-1:2012,
ČSN EN ISO/IEC 27001:2014, NATO AQAP 2110 ED.D
– the National Security Authority security certification
on level “SECRET”
– Facility Security Clearence Certificate number: 000205

obchodní nabídka

business portfolio

– Implementace a audit bezpečnostních technologií
a ochrany informací
– Odborná příprava uživatelů kryptografických systémů,
podpora uživatelů při projektování
– Poskytování a rozvoj profesionálních odborných ICT služeb,
v oblasti bezpečnosti informací
– Ruční laserový rychloměr LTI 20/20 TruCAM II k měření
rychlosti vozidel
– Implementace, údržba a servis telekomunikačních zařízení

– Implementation and audit of security technologies
and information
– Training of users of cryptographic systems, supporting
users in designing
– Providing and developing professional ICT services in
the field of information security
– Handheld laser speed gun LTI 20/20 TruCAM II designed
for traffic enforcement
– Implementation, maintenance and servicing
of telecommunication equipment

74

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

