Ve
edení NAKIITu po
osílili špičk
koví o
odborníci
na
a kybe
ernetickou bezpečnos
st a o
obchod
Tisková zp
práva
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2
– V
Vedení sttátního podniku
p
Národní agentu
ury
pro
o komuniikační a informa
ační tech
hnologie (NAKIT)) posílili odborníci
Vlad
dimír Ro
ohel a Pe
etr Mlejns
ský.
V
Vladimír Rohel
R
do NAKITu
N
přřichází z po
ozice náro
odního kooordinátora kyberneticcké
bezp
pečnosti a bývalého
o ředitele N
Národního
o centra ky
ybernetickéé bezpečn
nosti. “Jse
em
opra
avdu rád, že
ž si Vladiimír pro svvé budoucíí působeníí vybral NA
AKIT. Bud
de zde mít na
staro
osti řízení agendy kybernetick
k
ké, informa
ační a fyziické bezpeečnosti vče
etně ochra
any
utajo
ovaných in
nformací,” říká výko
onný ředite
el NAKITu Alan Ilczzyszyn. Vla
adimír Roh
hel
dříve
e pracovall například
d na Ministterstvu zah
hraničních věcí ČR, kde se ak
ktivně podílel
na vvízovém projektu
p
prro Českou
u republiku
u. V Bruse
elu pozdějii působil jako
j
správvce
náro
odních sítí pro NATO
O a staral se i o síttě českých
h ambasádd ve státec
ch Beneluxxu.
Vysttudoval Pe
edagogicko
ou fakultu U
Univerzity Karlovy v oboru
o
mateematika – chemie.
Další posilou NAKIT
Tu je Petr Mlejnský, který přišel ze spollečnosti So
oftware ON
NE
Czecch Republic a bude se věnova
at obchodu
u a Busines
ss Developpmentu. Je
eho kariéra
av
obla
asti informa
ačních tech
hnologií je pestrá. Začínal v Oracle ČR a zkušeno
osti získáva
al i
v Silicon Valle
ey. Praco
oval pro velké spo
olečnosti jako
j
Siem
mens nebo Microso
oft.
V po
osledních letech se Petr
P Mlejnsský věnova
al předevš
ším realizaaci obchodních scéná
ářů
v rám
mci Středn
ní a Výcho
odní Evrop
py se zam
měřením na
a cloudovéé služby. “Petr
“
se díky
d
svým
m zkušeno
ostem bude
e ve veden
ní NAKITu
u soustředit hlavně naa rozvíjení obchodníích
vztahů se zákkazníky a partnery vvčetně rozvoje souča
asných pro
roduktů,” doplňuje Allan
Ilczyyszyn.
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Mich
haela Pohů
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oddě
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O sp
polečnosti
Národ
dní agentura pro komunik
kační a inform
mační technologie, s. p. (N
NAKIT) je státnní podnik, kterrý vznikl na
základ
dě usnesení Vlády
V
ČR ze dne 21. prosincce 2015 č. 106
65. Jeho úkole
em je zajistit ppro Ministerstv
vo vnitra ČR
dlouhodobý a koncepční rozvoj in
nformační a ko
komunikační in
nfrastruktury ve vlastnictví st
státu tak, aby veškeré
v
budou
ucí
blasti byly podřízeny jednotn
né strategii.
investtice do této ob
www.nakit.cz
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