
ZPRAVODAJ ČP AFCEA  č. 4/2019

Vážení členové a přátelé České pobočky AFCEA. 

Stalo se

Je tomu právě 20 let, kdy svět začal vnímat první celosvětové nebezpečí kybernetického světa – problém Y2K. Pamětníci mohou 
zavzpomínat, jak veliké panovaly obavy, co se může 1. ledna 2000 stát s mnohými počítačovými programy. Katastrofické scénáře 
mluvily i o možných výpadcích či dokonce haváriích elektráren, pozemního i leteckého provozu apod.. Z dnešního pohledu se jedná  
o ICT pravěk, je to však jen 20 let…

V mezičase nám vyrostla zcela nová generace – tzv. generace Z. Zatímco předchozí generace kybernetický prostor tvořily, generace 
Z se do tohoto prostoru již narodila. A právě především pro ní již čtvrtým rokem pořádáme středoškolskou soutěž v kybernetické 
bezpečnosti. 

Generace Z je možná jiná od generace Y, podobně jako je tato generace odlišná od generace X. Domníváme se však, že je třeba, 
přes generační rozdílnosti, odborníky především spojovat, propojovat a sbližovat v jednu spolupracující kompaktní komunitu, která je 
bude schopna čelit stále sofistikovanějším hrozbám moderního světa. Dle našeho názoru jen tudy vede cesta a touto cestou se i nadále 
budeme vydávat.

Platforma AFCEA poskytuje prostor pro spolupráci odborníků různých generací, přispívá k výměně zkušeností, poznatků či znalostí 
prostřednictvím kulatých stolů, seminářů, workshopů a konferencí. I v příštím roce nás čeká celá řada zajímavých akcí, z nichž některé 
zmiňuje toto číslo Zpravodaje. Budeme se moc těšit na spolupráci s Vámi během jejich příprav!

Nastává čas svátků vánočních a konce roku…Dovolte nám při této příležitosti, abychom Vám popřáli krásné období adventu, příjemné  
a klidné svátky vánoční a do nového roku jen to nejlepší Vám i všem Vašim blízkým! 

Rada České pobočky AFCEA

• Od 9. září do 30. října 2019 proběhlo první „OSVĚTOVÉ“ 
kolo čtvrtého ročníku středoškolské soutěže v kybernetické 
bezpečnosti. Výsledky prvního kola soutěže byly 
vyhodnoceny. Do druhého kola postupuje více než 1.500 
studentů ve třech kategoriích (středoškoláci, junioři, 
vysokoškoláci). Druhé kolo soutěže začne 21. 12. 2019 ve 
12:00 hod.! Více na www.kybersoutez.cz.

• Dne 26. září 2019 pracovní skupina AFCEA Kybernetická 
bezpečnost ve spolupráci s Národním úřadem pro 
kybernetickou a informační bezpečnost ČR a s Policejní 
akademií ČR v Praze seminář Kybernetická bezpečnost VII. 
Více informací naleznete na www.afcea.cz.

• 1. října 2019 se na Policejní akademii ČR v Praze uskutečnil 
první 5G workshop ze série workshopů, který se bude věnovat 
moderním komunikačním systémům – 5G a kybernetické 
bezpečnosti. Více informací naleznete na www.afcea.cz.

• Ve dnech 23. října 2019 - 24. října 2019 se v Bratislavě 
uskutečnila konference TechNet EUROPE Bratislava 2019 
organizovaný AFCEA Europe. Více informací najdete na: 
eu.eventscloud.com.

• Ve dnech 4. – 5. listopadu 2019 se v hotelu DAP v Praze 
uskutečnila mezinárodní bezpečnostní konferenci SCADA 
Security. AFCEA byla programovým a odborným garantem 
této akce. Závěrečná zpráva je dostupná na www.future-
forces-forum.org, fotografie z akce jsou dostupné zde.

• Česká pobočka AFCEA (Armed Forces Communications 
& Electronic Association) uspořádala v pondělí 4. listopadu 
Kulatý stůl SCADA Security. Diskuze byla zaměřená na 
možností nastavení funkční spolupráce instituce zodpovědné 
za kybernetickou obranu státu se společnostmi provozující 
SCADA systémy prvků kritické informační infrastruktury  
a také privátním sektorem, který dodává produkty, řešení  

https://www.kybersoutez.cz/
https://www.afcea.cz/akce/kb7/
https://www.afcea.cz/akce/5g-workshop/
https://eu.eventscloud.com/ehome/200190114/TNE19Foreword/
http://www.future-forces-forum.org/download/scadaZZ2019.pdf
http://www.future-forces-forum.org/download/scadaZZ2019.pdf
http://www.future-forces-forum.org/useful/photo?param=25&lang=cs


i související služby, více na stránkách www.vzcr.cz.

• Česká pobočka AFCEA se zapojila do aktivity „Paris call for 
trust and security in cyberspace“, deklarace, která volá po 
spolupráci veřejného sektoru, soukromého sektoru a všech 
občanů...více informací naleznete na www.afcea.cz.

• Dne 28. listopadu 2019 zorganizovala AFCEA pracovní 
skupina Inteligence ve spolupráci s fakultou bezpečnostního 
managementu Policejní akademie ČR seminář OD DAT KE 
ZNALOSTEM II. s podtitulem Analýza síťového toku. Více 
informací naleznete na stránkách www.afcea.cz.

Stane se

• Během 1Q 2020 se uskuteční první jednání nově vznikající 
AFCEA pracovní skupiny pracovně nazvané „Komunikační 
systémy pro spojovacího vojsko“. Termín a místo jednání 
bude rozesláno členům ČP AFCEA během prvních týdnů roku 
2020.

• Do 20. ledna 2020 probíhá druhé „VÝBĚROVÉ“ kolo čtvrtého 
ročníku Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti. 
Dne 23. dubna 2020 se uskuteční v Mladé Boleslavi třetí 
„FINÁLOVÉ“ kolo čtvrtého ročníku Středoškolské soutěže  
v kybernetické bezpečnosti. Sledujte www.kybersoutez.cz.

• Dne 21. ledna 2020 se v budově Senátu ČR uskuteční 
odborný seminář „Aktuální otázky vnější a vnitřní bezpečnosti 
ČR“. Česká pobočka AFCEA bude mít na semináři odborný 
příspěvek na téma aktuálních kybernetických hrozeb.

• V březnu bude pracovní skupina Kybernetická bezpečnost 
pořádat bezpečnostní seminář na téma „Krizové řízení“.

• V květnu 2020 bude pracovní skupina Inteligence pořádat  
v pořadí již třetí seminář na téma „Od dat ke znalostem“.

• V 2Q 2020 se uskuteční výroční valná hromada ČP AFCEA. 

• Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva 
obrany České republiky ve spolupráci s Českou pobočkou 
AFCEA za odborné podpory Vojenského technického ústavu, 
s.p., který je zároveň generálním partnerem celé akce, pořádá 
ve dnech 28. - 29. května 2020 v pořadí již IV. konferenci 
Spojovacího vojska Armády České republiky. Konference 
má podtitul Cesta k federalizaci systému C2 AČR – i nové 
technologie – nadhledy a rozhledy a proběhne v areálu 
Lipníku nad Bečvou a přilehlých lokalitách.

• V září 2020 se uskuteční již 8. ročník semináře Kybernetická 
bezpečnost, který tradičně Česká pobočka AFCEA, její 
pracovní skupina Kybernetická bezpečnost pořádá ve 
spolupráci s Národním úřadem kybernetické a informační 
bezpečnosti.

• Na září 2020 plánuje AFCEA pracovní skupina Ochrana 
obyvatelstva ve spolupráci s Policejní akademií ČR v Praze 
a Komorou podniků komerční bezpečnosti ČR konferenci 
na téma Ochrana měkkých cílů. Pracovní skupina Ochrana 
obyvatelstva nyní hledá svého předsedu. Prosím případné 
zájemce o tuto roli, ať se ozvou na email prezident@afcea.cz.

• Ve dnech 21. až 23. října 2020 se uskuteční Future Forces 
Exhibition, mezinárodní výstava a fórum představující 
nejnovější technologie a přístupy k zajištění obrany  
a bezpečnosti na národní i mezinárodní úrovni. Česká pobočka 
AFCEA a její pracovní skupiny nyní připravují finální koncept 
spolupráce, o kterém Vás budeme informovat v rámci dalších 
Zpravodajů či na www.afcea.cz.

• Ve dnech 3. až 7. listopadu 2020 se ve Vídni v Rakousku 
uskuteční evropské finále středoškolské soutěže  
v kybernetické bezpečnosti ECSC 2020. Národní tým České 
republiky bude nominován na základě výsledků finále 
Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti a letních 
soustředění, které požádá Česká pobočka AFCEA.

Sledujte pravidelné informace na www.afcea.cz

AFCEA - Česká pobočka AFCEA 
Dolnoměcholupská 1418/12, 
102 00 Praha 10 

Kontaktní osoba:
Tomáš Müller, 
tel.: 724 600 670, email: prezident@afcea.cz
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