ZPRAVODAJ ČP AFCEA č. 1/2019

Vážení členové a přátelé České pobočky AFCEA,
letošní zima se vyznačovala se nejen pestrým počasím, způsobeným slábnoucím jet streamem, ale i řadou zajímavých událostí,
které se udály na politické a bezpečnostní scéně. Měli jsme příležitost zamyslet se nad kybernetickými hrozbami plynoucími
z dodavatelského řetězce. Důležitým ekonomickým a bezpečnostním tématem se stává otevření severní námořní cesty z Asie do
Evropy. Během setkání amerického prezidenta s českým premiérem hrálo téma bezpečnosti klíčovou roli, a je příjemné vidět, že
nás náš klíčový partner vnímá jako silnou a bezpečnou zemi. Snad na tom máme také svůj podíl.
Ani Česká pobočka AFCEA v zimě samozřejmě nezahálela. V lednu se uskutečnily semináře pracovních skupin k problematice
eGovernment Cloudu a k problematice podpory rozhodování. Ve vojenském prostoru Libavá se uskutečnila konference Spojovacího
vojsko 2019.
V letošním roce nás čeká ještě celá řada zajímavých aktivit na domácí i světové scéně. Těšíme se na spolupráci s Vámi během jejich
příprav i na viděnou během samotných akcí!
Rada České pobočky AFCEA

Stalo se
• 16. 1. uspořádala pracovní skupina Kybernetická bezpečnost
ČP AFCEA ve spolupráci s fakultou bezpečnostního
managementu Policejní akademie ČR v Praze za aktivní
účasti projektového vedení MV ČR osvětový seminář
„eGovernment Cloud“. Semináře se zúčastnilo více než 120
zástupců státní správy, soukromých firem a akademické
sféry. Více informací na internetu.

• Česká pobočka asociace AFCEA zorganizovala v pondělí
11. 3 v Domě armády Praha diskuzi o kybernetické obraně,
kterou na základě rozhodnutí vlády bude zajišťovat Vojenské
zpravodajství. Hlavním tématem bylo projednání návrhu
novely zákona o Vojenském zpravodajství, který mu svěřuje
kompetence v oblasti kybernetické obrany. Více informací na
internetu.

• 17. 1. uspořádala Pracovní skupina Inteligence ČP AFCEA ve
spolupráci s fakultou bezpečnostního managementu Policejní
akademie ČR v Praze seminář „Od dat ke znalostem I.“,
semináře se zúčastnilo více než 80 specialistů z bezpečnostní
a zpravodajské komunity.

• 13.–14. 3. se uskutečnila ve vojenském prostoru Libavá
konference Spojovacího vojsko 2019. Atmosféra podobná
podmínkám, ve kterých operují složky Armády České
republiky, byla ideálním prostředím pro diskusi o současných
technologických řešeních Spojovacího vojska, o jejich
budoucím vývoji a o technologických i bezpečnostních
trendech. Konference se zúčastnilo více než 150 zástupců
armády, průmyslu a akademické sféry. Více informací na
internetu.

• 26.–27. 2. se v Berlíně konalo 3. Evropské Geoinformační
Symposium s podtitulem „S.M.A.R.T. GeoInfoSupport - Now
and Tomorrow“, více informací na internetu.

Stane se
• 17.
4. se uskuteční bezpečnostní seminář „Security
Automation (Security 4.0)“ na Policejní akademii ČR v Praze.
Hlavními tématy jsou aktuální bezpečnostní hrozby, Security
Automation, Supply Chain Security. Více informací na
internetu.
• 25. 4. se uskuteční na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
národní finále Středoškolské soutěže ČR v kybernetické
bezpečnosti. Do finále se probojovalo 34 středoškolských
studentů, které doplní 5 vysokoškoláků. Součástí finále bude
opět osvětově-odborný doprovodný program. Doplňkové
soutěže pro návštěvníky, zejména studenty a učitele ZŠ, SŠ
a VŠ z Ústeckého kraje a středních škol, které se do soutěže
zapojili. Na finále jsou pozvány i významné osobnosti, garanti
soutěže a zástupci organizací, které poskytly soutěži svou
záštitu. Více na www.afcea.cz a www.kybersoutez.cz.
• 14.–16. 5. se v USA koná Baltimore TechNet Cyber 2019 (dříve
Defensive Cyber Operations Symposium). Zástupci armády,
průmyslu a akademické sféry zde budou diskutovat novou
strategii budování odolnosti a ochrany sítí. Více informací na
internetu.
• 20.–22. 5. se uskuteční v norském Oslu mezinárodní
konference NITEC 2019, kterou organizuje AFCEA
International a agentura NCIA. V tomto roce se zaměří na
rozvoj technologických řešení a obchodních praktik s cílem
posílit operace NATO od jihu až za severní polární kruh. Více
informací na internetu.

• V květnu se na Policejní akademii ČR uskuteční kulatý stůl na
téma „Krizová komunikace“.
• 4. 6. Slovenská pobočka AFCEA pořádá konferenci na
téma AKTUÁLNE VÝZVY KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
(v podmienkach bezpečnostných zložiek). Místo konání:
Akademia Policajného sboru Bratislava.
• V červnu se na Policejní akademii ČR uskuteční bezpečnostní
semináře na téma „Dvoufázová autorizace“ a „Hlídání
administrátorů.
• V září bude zahájen již 4. ročník Středoškolské soutěže pro
střední školy. Více na www.kybersoutez.cz.
• 26. 9. se na Policejní akademii ČR uskuteční bezpečnostní
seminář Kybernetická bezpečnost VII. Hlavními tématy budou
„Bezpečnost dodavatelského řetězce“ a „Umělá inteligence“.
• 23.–24. 10. pořádá v Bratislavě Slovenská pobočka AFCEA
Technet Europe pod záštitou Ministerstva obrany SR. Jedná
se o druhé nejvýznamnější setkání AFCEA Europe. Hlavními
tématy budou aktuální operační výzvy a technologické
inovace v NATO a členských zemích EU, se zaměřením na
interoperabilitu.
• 4.–5. 11. se hotelu DAP v Praze uskuteční konference
SCADA 2019. Hlavními tématy budou bezpečnostní aspekty
průmyslu 4.0 a automatizace dopravy.
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