
Prípadová štúdia NÚKIB

Profil  
zákazníka
Meno 
Národný úrad pre 
kybernetickú a informačnú 
bezpečnosť

Odvetvie 
Verejná správa

Miesto  
Praha

Počet zamestnancov 
Približne 40 odborných 
pracovníkov 

Národný úrad pre kybernetickú a informačnú 
bezpečnosť ČR spolupracuje so spoločnosťou 
Cisco na vyššej bezpečnosti
Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB) uzatvoril v decembri 
2017 so spoločnosťou Cisco dohodu, ktorá predstavuje základ pre dlhodobú budúcu 
spoluprácu. Tá predpokladá výmenu informácií o aktuálnych bezpečnostných trendoch, 
výskumoch kybernetických hrozieb, postupoch „best practice“ a spoločné školenia.
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Prípadová štúdia NÚKIB

Spojenectvo proti sofistikovanému zločinu
Sofistikovanosť hrozieb v kybernetickom priestore dnes dosahuje 
dosiaľ nepredstaviteľnú úroveň. Útočníci v súčasnosti nevyužívajú 
len pokročilé technológie, ale stále častejšie sa špecializujú 
na techniky využívajúce sociálne inžinierstvo. Aj preto hrá 
výmena aktuálnych poznatkov a informácií o trendoch v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti kľúčovú rolu. Aby mohol lepšie zaistiť 
ochranu kyberpriestoru Českej republiky, uzavrel Národný úrad 
pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť so spoločnosťou 
Cisco memorandum o porozumení. NÚKIB je totiž ústredným 
správnym orgánom Českej republiky pre kybernetickú bezpečnosť 
vrátane ochrany utajovaných informácií v oblasti informačných 
a komunikačných systémov a kryptografickej ochrany.  

Budúcnosť patrí pripraveným
Memorandum tak bude dlhodobo hrať dôležitú úlohu v rozvoji 
ochrany kyberpriestoru Českej republiky a aktivity, popísané 
v podpísanom dokumente, pomôžu minimalizovať riziko narušenia 
kyberbezpečnosti štátu. „Pre spoločnosť Cisco patrí efektívna 
spolupráca s verejným sektorom, regulátormi, technologickými 
spoločnosťami a akademickou sférou medzi najvyššie priority. 
Je pre nás veľmi dôležité, že sa môžeme s Národným úradom 
pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť podieľať nielen na 
zvyšovaní povedomia o kybernetickej bezpečnosti, ale zároveň 
aktívne bojovať proti kyberzločinu,“ hovorí Michal Stachník, 
generálny riaditeľ Cisco ČR.
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„Význam kybernetickej bezpečnosti 
neustále strmo rastie. Spolupráca 
s firmami zo súkromného sektora, 
ktoré sa kybernetickej bezpečnosti 
intenzívne venujú, je pre naše 
fungovanie veľmi dôležitá. A Cisco 
patrí medzi najdôležitejších hráčov 
na tomto poli. Preto sme sa rozhodli 
spojiť svoje sily.“

Dušan Navrátil
riaditeľ Národného úradu pre kybernetickú  
a informačnú bezpečnosť

Ochrana českého 
kyberpriestoru
Podpísané Memorandum 
o porozumení predpokladá 
niekoľko typov aktivít:

Spoločné školenia
Vďaka ktorým získajú štátni 
zamestnanci dôležité zručnosti 
a správne bezpečnostné návyky.

Výmena informácií
Aktuálne trendy a výskumy 
v oblasti kybernetických hrozieb sú 
dôležité pre pripravenosť i reakciu 
na incidenty. Môžu tak zaistiť 
maximálnu ochranu organizácií, 
používateľov i štátu.

Zdieľanie osvedčených postupov
Využitím vzájomného know-how 
môžu zefektívniť procesy svojho 
fungovania.


