
ZPRAVODAJ ČP AFCEA  č. 1/2020

Vážení členové a přátelé České pobočky AFCEA. 

Stalo se

Navzdory jarnímu času, kdy by se chtělo vyrazit do přírody, užívat si jejího probouzení, těšit se na vše a ze všeho kolem nás, prožíváme 
bohužel temnější období našich životů. Pandemie COVID-19 ovládla svět. 

Česká pobočka AFCEA zrušila do konce dubna všechny své akce – semináře, národní finále Středo-školské soutěže v kybernetické 
bezpečnosti; a posouvá se také svoji výroční valnou hromadu. 

Navzdory všemu výše uvedenému se život pobočky nezastavil. Ba naopak. Shodli jsme se, že vzájemná podpora je nyní zásadní, 
a proto jsme začali propagovat na našich webových stránkách www.afcea.cz nejen vlastní webináře, ale i webináře všech našich 
individuálních a kolektivních členů. Řada odborných webinářů, z nichž některé směřují svoji pozornost na obec středoškolskou – 
studenty a pedagogy a jiné cílí na odbornou i laickou ICT veřejnost, se začíná rozbíhat.

Věříme, že i v této složité době je možné se posouvat, usilovně na sobě pracovat, pozitivně působit na své okolí a pomáhat překlenout 
současné omezení i napětí. Zároveň si však můžeme uvědomovat nové poznatky i současné nedostatky tak, abychom následně mohli 
provést Restart do bezpečnějšího světa. Věříme, že se povede a pevně věříme, že bude co nejlépe. Společně to zvládneme!

Dovolujeme si Vám poslat nový Zpravodaj České pobočky AFCEA - Jaro 2020, který přináší aktuality z dění ČP AFCEA.

Přejeme Vám všem a všem Vašim blízkým především pevné zdraví! 

Rada České pobočky AFCEA

• Od 21. prosince do 20. ledna 2020 proběhlo druhé, 
„VÝBĚROVÉ“ kolo čtvrtého ročníku Středoškolské soutěže 
v kybernetické bezpečnosti. Třetí, „FINÁLOVÉ“ kolo 
čtvrtého ročníku soutěže, které se mělo uskutečnit v Mladé 
Boleslavi, bylo zrušeno. Všichni finalisté postupují do letního 
soustředění, ze kterého vzejde nominace národního týmu pro 
evropské finále. Sledujte https://www.kybersoutez.cz.

• Dne 21. ledna 2020 se v budově Senátu ČR uskutečnil 
odborný seminář Aktuální otázky vnější a vnitřní bezpečnosti 
ČR. Předseda Pracovní skupiny Kybernetická bezpečnost ČP 
AFCEA, Petr Jirásek, přednesl odborný příspěvek na téma 
aktuálních kybernetických hrozeb.

• Dne 4. 2. 2020 se uskutečnil již 60. bezpečnostní seminář 
Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti AFCEA. Seminář 
se věnoval aktuálním otázkám eGovernment Cloudu, 
legislativě, technickým detailům. Semináře se zúčastnilo více 
než 70 odborníků, nejen ze státní a veřejné správy.

• Dne 6. 2. 2020 se od 14 hodin, v klubové restauraci hotelu 
DAP na Vítězném náměstí v Praze 6, konala Mimořádná valná 
hromada ČP AFCEA. Jejím cílem bylo projednat a hlasovat  

o záměru realizace Evropského finále soutěže v kybernetické 
bezpečnosti 2021 a dále o založení zapsaného ústavu, který 
by rozvíjel činnosti Středoškolské soutěže v kybernetické 
bezpečnosti. Valná hromada České pobočky AFCEA oba 
záměry schválila. Elektronickou verzi usnesení z Valné 
hromady je možné vyžádat na adrese prezident@afcea.cz.

• Plánovaný bezpečnostní seminář na téma krizového řízení 
byl posunut, o náhradním termínu vás budeme informovat 
přímo a na našich webových stránkách.

• Společně s Národním úřadem pro kybernetickou a informační 
bezpečnost se Česká pobočka AFCEA  aktivně zapojila do 
kampaně Chraňte svůj domov proti hackerům. Více zde 
https://afcea.cz/chrante-svuj-domov-proti-hackerum/.

• Závěrem bychom Vás také rádi informovali, že společnost 
TATE International, se kterou Česká pobočka AFCEA řadu let 
spolupracuje, uvolňuje exklusivně zdarma nové číslo časopisu 
DSM. V časopise naleznete rovněž rubriku věnovanou naší 
pobočce AFCEA. Více informací naleznete zde: https://afcea.
cz/nove-cislo-casopisu-dsm/.
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Ocenění členů pobočky

Stane se

• Je mi velkým potěšením Vám oznámit, že dlouholetý člen 
rady ředitelů, Vladimír Rohel, obdrží AFCEA International 
Regional Meritorious Service Award. Ocenění získává 
za vzornou práci v radě, za propagaci témat z oblasti 

kybernetické bezpečnosti i za usilovnou práci v soutěžním 
výboru středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti.  
 
Gratulujeme!

• Dovolte mi Vás informovat, že Česká pobočka AFCEA 
připravuje konferenci Restart do bezpečnějšího světa. Sledujte 
proto naše webové stránky www.afcea.cz, o termínu a místě 
konání Vás budeme informovat, jakmile nám současná 
situace v zemi umožní konferenci uspořádat.

• Výroční valná hromada ČP AFCEA je plánována na červen 
2020. O přesném termínu a místě konání Vás budeme 
neprodleně informovat.

• Jak jsme již uvedli v úvodu, ČP AFCEA v období COVID-19 bude 
realizovat vlastní, odborné webináře a a také bude propagovat 
odborné webináře svých členů. Vše bude zveřejňováno na 
webu pobočky. Neboť Společně to zvládneme!

• Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva 
obrany České republiky, ve spolupráci s Českou pobočkou 
AFCEA a 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.

• Dne 23. září 2020 se uskuteční 8. ročník semináře 
Kybernetická bezpečnost který, ve spolupráci s Národním 
úřadem kybernetické a informační bezpečnosti, tradičně 
pořádá Pracovní skupina Kybernetické bezpečnosti ČP 
AFCEA.

• Na září 2020 plánuje Pracovní skupina Ochrana obyvatelstva 
ČP AFCEA, ve spolupráci s Policejní akademií ČR v Praze  
a Komorou podniků komerční bezpečnosti ČR, konferenci 
na téma Ochrana měkkých cílů. Při této příležitosti bych rád 
zmínil, že Pracovní skupina Ochrana obyvatelstva aktuálně 
hledá svého předsedu. Prosím případné zájemce, ať se mi 
ozvou na email prezident@afcea.cz. Děkuji.

• Ve dnech 21. až 23. října 2020 se uskuteční „Future Forces 
Exhibition“, mezinárodní fórum a výstava, představující 
nejnovější technologie a přístupy k zajištění obrany a 
bezpečnosti a to jak na národní, tak 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 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, 
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