
Sekce kybernetické a informační bezpečnosti 

Po delší odmlce, způsobené pracovním odchodem bývalého předsedy této sekce do zahraniční, se 
činnost sekce obnovili na jaře letošního roku. Novým předsedou sekce byl zvolen Ing. Vladimír Lazecký 
ze společnosti VIAVIS. Záměrem sekce je rozšířit svůj záběr nejen na kybernetickou bezpečnost, ale 
šířeji i na bezpečnost informační. Sekce zároveň uvítá i nové členy. Další zasedání sekce je plánováno 
do konce června a na něm by mělo proběhnout schválení náplně práce sekce a naplánování konkrétních 
kroků na období do konce roku 2016. Nově navržené pojetí práce sekce z následující struktury:  

1) Podpora businessu pro členy AOBP 
a. Podpora projektů řešení kybernetické a informační bezpečnosti v ČR i zahraničí tak, aby 

preferovanými řešiteli byli členové AOBP 
b. Sdílení kapacit a zdrojů mezi členy v AOBP, tvorba seskupení k řešení bezpečnostních 

projektů 
c. Společný návrh integrovaných řešení pro veřejnou správu, armádu, ale i soukromé 

společnosti, jejich propagace a PR 
d. Výcvikový program specialistů na kybernetickou a informační bezpečnost 

 
2) Efektivní odborná pomoc členům AOBP – cílem je nabídnout řešení členům AOBP tak, aby byli 

členové zvýhodněni – podstatně nižšími náklady, zapojením do projektů 
a. Využití výsledků z bodu 1 členy pro sebe členy za podstatně zvýhodněných podmínek 
b. Definice interních standardů v oblasti kyber a informační bezpečnosti 
c. Informační služba o incidentech, návrhy řešení 
d. Zajištění interní informační a kyber bezpečnosti – sdílení drahých a nedostatkových odborníků 
e. Databáze zdrojů a řešení pro vzájemné sdílení členy AOBP 

 
3) Věda a výzkum 

a. Společné výzkumné a vývojové projekty – spolupráce s VŠ, armádou, zahraničím, využití 
výzkumných projektů 

b. Výchova odborníků 
c. Sdílení vývojových kapacit 

 
4) Spolupráce na přípravě zákonů a standardů 

Pokračovat v započatém a rozšířit záběr i na informační bezpečnost - aktivně se podílet v procesu 
přípravy národní obecně platné právní úpravy v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti. 
Zavádění povinných standardů do IS nejen veřejné správy a strategické infrastruktury státu ale i 
soukromého sektoru. Díky renomé AOBP a vysokým bezpečnostním standardům je pomáhat 
implementovat všude tam, kde má smysl se zabývat informační a kybernetickou bezpečností. 

5) Podpora účasti na vládních projektech a exportu do zahraničí 
Vytváření příležitostí pro účast členů AOBP v projektech veřejné správy v rámci ochrany 
kybernetického prostoru ČR a NATO. Pozitivní využívání výsledků těchto projektů při vytváření 
exportních příležitostí pro členy AOBP, a to jak do vládních projektů jiných zemí tak export pro 
nejrůznější konzumenty bezpečnostních procesů a prostředků ochrany kybernetického prostoru. 

 

Zpracoval předseda SKIB RŘ ing. Vladimír Lazecký 


