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Země spojily síly při příležitosti Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), DG CONNECT Evropské komise a partneři 
1. října 2014 oficiálně zahájí Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (ECSM). ECSM je kampaň EU 
propagující kybernetickou bezpečnost mezi občany, která obhajuje změnu vnímání kybernetických 
hrozeb tím, že podporuje bezpečnost dat a informací, vzdělávání, sdílení osvědčených postupů a 
soutěže. 

Oficiální zahájení 

Tento rok se oficiální zahájení ECSM koná spolu s významnou událostí agentury ENISA – „10 let 

zajišťování evropské kybernetické bezpečnosti... a ještě mnohem více!“ v prostorách reprezentace 

Svobodného státu Bavorsko při Evropské unii v Bruselu.  

Na této významné akci se ECSM zaměří na otázku „zapojení občanů“ se zástupci z Evropského týdne 
programování (European Code Week), Koalice pro zaměstnanost a odbornou přípravu v digitální 
oblasti (Grand Coalition for Digital Jobs) a s evropskými a americkými partnery. Bude následovat 
diskuze moderovaná Françoisim Thillem z lucemburského (LU) koordinačního týmu ECSM. 

Komisař Kroes se k ECSM vyjádřil takto: „Internet a s ním spojené služby přinášejí naší společnosti 
mnoho výhod: nejen výrazný nárůst naší ekonomiky a miliony pracovních míst. Ale pokud chceme 
mít tyto výhody skutečně k dispozici, musíme vytvářet a obnovit důvěru. V oblasti kybernetické 
bezpečnosti je naším společným zájmem více reagovat na kybernetické hrozby a být vůči nim 
odolnější. Agentura ENISA může hrát jak operativní, tak strategickou roli a ve spolupráci s veřejnými 
a soukromými subjekty zajistit, aby byla Evropa na tuto výzvu připravena. Každý z nás musí plnit svou 
roli při boji v oblasti kybernetické bezpečnosti: každý občan, každý podnik, každá vláda. A proto 
doufám, že Evropský týden kybernetické bezpečnosti zvýší toto povědomí – ať se o tom mluví!“  
 

Výkonný ředitel agentury ENISA, profesor Udo Helmbrecht, prohlásil o ECSM: „Rychle se blíží éra 

internetu, kdy bude každé elektronické zařízení unikátně přístupné a identifikovatelné přes internet. 

To má zásadní vliv na všechny aspekty běžného života občanů, protože elektronické služby jsou nyní 

zcela závislé na otevřeném, bezpečném a zabezpečeném kybernetickém prostoru. Dnes vznikají tyto 

technologie, které budou poskytovat služby budoucnosti. 

Proto je důležité, aby se občané aktivně podíleli na zlepšování bezpečnosti informací, aby agentura 

ENISA zajišťovala procesy vedoucí k zlepšení a aby členské státy zajistily, aby bezpečnostní politika 

podporovala ekonomiku založenou na internetu, kterou očekáváme v Evropě v roce 2020,. Rok od 

roku posilujeme toto partnerství založené na důvěře při Měsíci kybernetické bezpečnosti a je mi ctí 

sledovat vysokou míru nasazení ze strany partnerů. Jménem celého mého týmu všem děkuji!“ 

Akce! Co se koná v říjnu na místní úrovni? Na říjen sestavila komunita program následujících 

týdenních témat z oblasti bezpečnosti sítí a informací:  

 1. týden: školení zaměstnanců, zaměření na veřejné a soukromé organizace; 
 2. týden: ochrana a aktualizace bezpečnosti počítačů a mobilních zařízení, zaměření na 

všechny digitální uživatele; 

http://www.facebook.com/ENISAEUAGENCY
https://twitter.com/enisa_eu
http://www.linkedin.com/company/european-network-and-information-security-agency-enisa-
https://www.youtube.com/user/ENISAvideos
http://www.enisa.europa.eu/front-page/RSS
http://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/dg-connect
http://cybersecuritymonth.eu/partners
https://cybersecuritymonth.eu/
https://www.enisa.europa.eu/events/enisa-events/enisa-high-level-event-2014-and-ecsm-launch
https://www.enisa.europa.eu/events/enisa-events/enisa-high-level-event-2014-and-ecsm-launch
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 3. týden: programování, zaměření na studenty; 
 4. týden: cvičení kybernetické bezpečnosti, zaměření na technické odborníky; 
 5. týden: e-soukromí, zaměření na všechny digitální uživatele. 

Úplný seznam aktivit spojených s ECSM a konajících se po celé Evropě najdete v pravidelně 
aktualizované části „Events“ (Akce) na příslušných webových stránkách. Týká se jak online, tak offline 
aktivit. 

Po skončení ECSM bude následovat vyhodnocovací setkání a sestavení zprávy o ECSM. 

Úplný seznam spolupracujících partnerů v roce 2014 najdete zde: 
http://cybersecuritymonth.eu/partners 

Online materiály dostupné pro digitální uživatele  

V průběhu října bude agentura ENISA publikovat každý týden nové materiály. Sledujte její webové 
stránky! 

Dnes zveřejníme první materiály, včetně 7 informačních zpráv s doporučeními z oblasti kybernetické 
bezpečnosti, a to v několika jazycích EU. K doporučením patří tipy pro bezpečnost sítí a informací pro 
pracovníky ve vzdělávání a pro zaměstnance, rizika spojená s používáním neaktuálního softwaru 
nebo neaktuální ochrany proti malware, bezpečnost spojená s oblíbenými cloudovými službami (jako 
jsou sociální média), práva na ochranu online dat a porozumění dosavadním osvědčeným postupům 
díky zprostředkováváním celoevropských kybernetických cvičení se zapojením veřejného a 
soukromého sektoru.  

Pomáhejte šířit informace!  

Zveme všechny aktivní zainteresované strany v oboru kybernetické bezpečnosti k účasti na letošní 
kampani ECSM. Sledujte vyhrazený účet na Twitteru (@CyberSecMonth) a zapojte se do aktivit 
#OctoberNIS Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti. Chcete-li se s námi spojit přímo, pošlete 
e-mail na adresu stakeholderrelations [zavináč] enisa.europa.eu  k rukám: Daria Catalui. 

Kybernetická bezpečnost je společnou odpovědností. ZASTAVTE SE. ZAMYSLETE SE. PŘIPOJTE SE.  

http://www.facebook.com/ENISAEUAGENCY
https://twitter.com/enisa_eu
http://www.linkedin.com/company/european-network-and-information-security-agency-enisa-
https://www.youtube.com/user/ENISAvideos
http://www.enisa.europa.eu/front-page/RSS
http://cybersecuritymonth.eu/events
http://cybersecuritymonth.eu/partners
https://www.enisa.europa.eu/
https://www.enisa.europa.eu/
https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cyber-crisis-cooperation/cce/cyber-exercises

