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a informační bezpečnost

Odvětví 
Veřejná správa

Místo  
Praha

Počet zaměstnanců 

Přibližně 40 odborných 
pracovníků 

Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost ČR spolupracuje se společností 
Cisco na vyšší bezpečnosti
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) uzavřel v prosinci 
2017 se společností Cisco dohodu, která představuje základ pro dlouhodobou budoucí 
spolupráci. Ta předpokládá výměnu informací o aktuálních bezpečnostních trendech, 
výzkumech kybernetických hrozeb, postupech „best practice“ a společná školení.
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Spojenectví proti sofistikovanému zločinu
Sofistikovanost hrozeb v kybernetickém prostoru dnes 
dosahuje dříve nepředstavitelné úrovně. Útočníci v současnosti 
nevyužívají pouze pokročilé technologie, ale stále častěji se 
také specializují na techniky využívající sociálního inženýrství. 
I proto hraje výměna aktuálních poznatků a informací 
o trendech v oblasti kyberbezpečnosti klíčovou roli. Aby mohl 
lépe zajistit ochranu kyberprostoru České republiky, uzavřel 
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
se společností Cisco memorandum o porozumění. NÚKIB 
je totiž ústředním správním orgánem České republiky pro 
kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných 
informací v oblasti informačních a komunikačních systémů 
a kryptografické ochrany.  

Budoucnost patří připraveným
Memorandum tak bude dlouhodobě hrát důležitou roli 
v rozvoji ochrany kyberprostoru České republiky a aktivity 
popsané v podepsaném dokumentu pomohou minimalizovat 
riziko narušení kyberbezpečnosti státu. „Pro společnost 
Cisco patří efektivní spolupráce s veřejným sektorem, 
regulátory, technologickými společnostmi a akademickou 
sférou mezi nejvyšší priority. Je pro nás velmi důležité, 
že se můžeme s Národním úřadem pro kybernetickou 
a informační bezpečnost podílet nejen na zvyšování povědomí 
o kyberbezpečnosti, ale zároveň aktivně bojovat proti 
kyberzločinu,“ říká Michal Stachník, generální ředitel Cisco ČR.
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„Význam kybernetické bezpečnosti 
neustále strmě roste. Spolupráce 
s firmami ze soukromého sektoru, 
které se kyberbezpečnosti intenzivně 
věnují, je pro naše fungování 
velmi důležitá. A Cisco patří mezi 
nejdůležitější hráče na tomto poli. 
Proto jsme se rozhodli spojit své síly.“

Dušan Navrátil
Ředitel Národního úřadu pro kybernetickou  
a informační bezpečnost

Ochrana českého 
kyberprostoru
Podepsané Memorandum 
o porozumění předpokládá 
několik typů aktivit:

Společná školení
Díky kterým získají státní 
zaměstnanci důležité dovednosti 
a správné bezpečnostní návyky.

Výměna informací 
Aktuální trendy a výzkumy v oblasti 
kybernetických hrozeb jsou 
důležité pro připravenost i reakci 
na incidenty. Mohou tak zajistit 
maximální ochranu organizací, 
uživatelů i státu.

Sdílení osvědčených postupů
Využítím vzájemného know-how 
mohou zefektivnit procesy svého 
fungování.


