ZPRAVODAJ ČP AFCEA č. 2/2020

Vážení členové a přátelé České pobočky AFCEA.
Žijeme ve zvláštní době plné nových výzev. Naše moderní společnosti závislé na informačních a komunikačních technologiích
a systémech se ze dne na den takřka přesunuly do digitálního světa. Česká pobočka AFCEA a její členové se moderním informačním
a komunikačním technologiím, bezpečnosti a krizovému řízení věnují nejméně tři desetiletí. I to nám poskytlo jistou výhodu reagovat
na nové výzvy pozitivně a rychle.
Přesto, že jsme museli přeplánovat naše prezenční aktivity, tak se naše činnost nikterak nezastavila. Uspořádali jsme téměř
50 odborných webinářů, více než 30 virtuálních setkání, vydali jsme několik publikací, zapojili se společně s NÚKIB, MO ČR a EUROPOL
EC3 do několika osvětových kampaní a postupně začali připravovat naše budoucí akce a aktivity.
Naše společnost se postupně dostává do režimu rozvolňování. Zkrátka postupně restartujeme. A to nejen obrazně. V průběhu období
COVID-19 se několikrát svolala Rada ředitelů, aby diskutovala, jak by měl nejen obrazný, ale především faktický restart naší společnosti
vypadat nebo jak ho může naše pobočka a naši členové ovlivnit. Výsledkem bylo rozhodnutí, že se pokusíme přispět řadou aktivit,
které spojíme pod společný název „Restart do bezpečnějšího světa“. Jsme přesvědčeni, že by nemělo zůstat jenom u národních aktivit.
O projektu „Restart do bezpečnějšího světa“ nyní hovoříme jako o celoevropském projektu. A domníváme se, že velice potřebném.
V mezičase spustila Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti další národní soutěž zaměřenou na mladou generaci s názvem
CYBER COVID ESEJ. Věříme, že je velice přínosné znát názory mladé generace na současnou situaci a na další možné krizové scénáře,
které mohou nastat. I proto je tato aktivita jedním z pilířů projektu Restart do bezpečnějšího světa.
Změn nastalo za poslední dobu více. Dovolujeme si Vám poslat nový Zpravodaj České pobočky AFCEA - Léto 2020, který Vám
přinese aktuální termíny akcí a aktuální informace z dění v České pobočce AFCEA.
Přejeme Vám všem a všem Vašim blízkým příjemně prožité léto!
Rada České pobočky AFCEA

Stalo se
ČP AFCEA v období COVID-19 realizovala i podporovala řadu
odborných webinářů. Webináře lze shlédnout ze záznamu
na https://afcea.cz/COVID-19/. Děkujeme všem, kteří vzniku
webinářů pomohli.
Česká pobočka AFCEA byla přispěvovatelem do projektu
„Bezpečná práce z domova“. Kompletní informace lze přečíst
v PDF na stránkách AFCEA.

Česká pobočka AFCEA se stala partnerem akce „Chraňte svůj
domov proti hackerům“. Bližší informace lze získat na webu
https://afcea.cz/chrante-svuj-domov-proti-hackerum/.

Stane se
• Navzdory tomu, že se letos evropské finále středoškolské
soutěže v kybernetické bezpečnosti (ECSC 2020) neuskuteční,
proběhne řada aktivit, kterých se studenti národního týmu
budou účastnit.
• Dne 1. září 2020 bude zahájeno 1. kolo 5. ročníku Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti. Bližší informace
o soutěži naleznete: https://www.kybersoutez.cz.
• 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 9. - 10. září 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 ve vojenském
areálu Lipníku nad Bečvou a přilehlých lokalitách. Prosíme
zájemce o partnerství, aby se co nejdříve ozvali na adresu
prezident@afcea.cz.
• Dne 23. září 2020 se uskuteční již 8. ročník semináře
Kybernetická bezpečnost – KB8, který tradičně Česká
pobočka AFCEA, její pracovní skupina Kybernetická
bezpečnost pořádá ve spolupráci s Národním úřadem
kybernetické a informační bezpečnosti.

• Na základě Stanov České pobočky AFCEA nám dovolte Vás
pozvat na Výroční valnou hromadu pobočky, která se bude
konat dne 23. 9. 2020 od 16 hodin. O místu a programu
Vás budeme, v souladu s platnými stanovami naší pobočky,
informovat. Konání Výroční valné hromady je nyní netypicky
a mimořádně svoláno až na třetí čtvrtletí, neboť s ohledem
na přijetí vládních opatření reagujících na krizovou situaci
spojenou s epidemií COVID-19, nebylo možné dostát
předpokládanému termínu zakotvenému ve Stanovách České
pobočky AFCEA. Věřím, že odložení Výroční valné hromady
bude z Vaší strany považováno za jedno z nejmírnějších
dopadů této krize, která nás všechny společně lidsky
i profesně zasáhla.
• Dne 30. 9. 2020 plánuje AFCEA pracovní skupina Ochrana
obyvatelstva ve spolupráci s Komorou podniků komerční
bezpečnosti ČR konferenci na téma Ochrana měkkých cílů.
Koná se pod záštitou rektora ČVUT, pana doc. RNDr. Vojtěcha
Petráčka, CSc. a náměstka ministra vnitra pro řízení sekce
informačních a komunikačních technologií, pana JUDr.
Jaroslav Strouhala. Více informací na www.afcea.cz. Prosíme
zájemce o partnerství, aby se co nejdříve ozvali na adresu
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.
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