Česká republika je v čele mezi 25 zeměmi v indexu porovnávajícím
připravenost státu na kybernetické hrozby a kybernetickou kriminalitu.
V Praze 31. 5. 2017
Asociace EUCYBSEC se začátkem roku 2017 připojila k aktivitě estonské e-Governance Academy
(http://www.ega.ee/) – Národnímu Indexu Kybernetické Bezpečnosti (NCSI). Jedná se o globální
nástroj měření připravenosti států bránit se kybernetickým útokům a schopnosti zvládat kybernetické
incidenty, rozsáhlé kybernetické hrozby a kriminálně motivované činy. Zároveň se jedná o přehlednou
globální databázi národních dokumentů s vazbou na kybernetickou bezpečnost. V neposlední řadě
může NSCI napomáhat při budování kapacit státu při obraně kybernetického prostoru.
Výbor EUCYBSEC rozhodl o zahájení spolupráce s eGA začátkem roku 2017, kdy začal expertní team
shromažďovat podklady zadání dostupných lokáních dokumentů do databáze NSCI. V minulém týdnu
bylo úsilí našich odborníků dovršeno zprávou eGA o průběžném prvenství v pořadí zemí zapojených do
NCSI (http://ncsi.ega.ee/czech-republic-takes-the-lead-in-ncsi/). V první desítce z celkem 25 již
publikovaných zemí se dále nachází například Austrálie na čtvrtém, Kanada na šestém nebo Německo
na osmém místě. „Česká republika umístěním v čele žebříčku rozhodně potvrzuje vysoký standard
v přístupu ke kybernetické bezpečnosti a obraně. Prvenství však nelze chápat jako zisk poháru vítězů.
Naopak se jedná o dynamický rating, kdy se všechny země snaží prokázat svoji připravenost v oblastech
daných metodikou NSCI. Toto předpokládá kontinuální práci na prokazování aktuální připravenosti a
zúčastněné státy se takto nepřetržitě motivují ke zlepšování přístupu ke kybernetickým hrozbám.“, říká
Michal Slezák, výkonný ředitel EUCYBSEC.
EUCYBSEC se připojuje k NCSI (http://ncsi.ega.ee/ncsi-index/) a stává se garantem zastoupení České
republiky v pořadí zúčastněných zemí také příštích letech. Zároveň bychom chtěli naše kapacity
nabídnout vládním institucím pro možnost mezinárodního porovnání na základě použitých standardů,
benchmarků a metodiky eGA. Jsme připraveni iniciovat a rozvinout platformu vedoucí ke
kontinuálnímu sledování budování kapacit státu v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany.

EUCYBSEC, z. s.
je otevřené sdružení firem i jednotlivých odborníků aktivně vytvářející prostor pro sdílení nejnovějších
poznatků v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany, jehož cílem je kontinuálně soustřeďovat odborný
potenciál v této oblasti a být prostředníkem při zajišťování nejvyšších možných standardů kybernetické
bezpečnosti a obrany.
Kontakt: Hana Petříková, hana.petrikova@eucybsec.com, 720 458 202

European Cyber Security Excellence Center, z. s.
Kolbenova 805/32
190 00 Praha 9 – Vysočany

tel.: +420 244 444 052
info@eucybsec.com
www.eucybsec.com

IČ: 05131391
DIČ:05131391

spolkový rejstřík, Městský soud Praha,
v oddílu L, vložce číslo 65864

Introduction
Population: 10 553 948 Area: 78 866 km² GDP (PPP) per capita: $ 34 849
Internet penetration (Internet Society online):
74.1 %
Rank in the ICT Development Index (2016):
32
Rank in the Networked Readiness Index (2016):
36
Rank in the Global Cybersecurity Index (2014): 12 3 countries have the same rank
NlCSI data sources: (1) Public survey (2) Cooperation partner
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