
ZPRAVODAJ ČP AFCEA  č. 2/2021

Vážení členové a přátelé České pobočky AFCEA, 

Stalo se

úvodem dovolte Vás všechny pozdravit. Přesto, že jsou prázdniny, posíláme Vám informace o dění v naší pobočce AFCEA.

Největší akcí letošního roku je  příprava Evropského finále soutěže v kybernetické bezpečnosti – ECSC 2021 v Praze, kterou organizuje 
Česká pobočka AFCEA společně s řadou institucí v čele s MO ČR a VZ ČR, NÚKIB a státními podniky NAKIT a SPCSS. Slavnostní 
zahájení této významné evropské akce proběhne dne 28. 9. 2021 v Kongresovém centru Praha. K 1. 7. se již přihlásilo 19 zahraničních 
týmů, mezi přihlášenými je i tým Kanady, který se akce zúčastní v roli pozorovatele. 

V rámci ECSC 2021 v Praze proběhne 1. 10. 2021 další významná evropská událost – zahájení Evropského měsíce kybernetické 
bezpečnosti (ECSM). ECSM pořádá Evropská agentura pro kybernetickou bezpečnost ENISA. Cílem aktivity je zvyšovat povědomí  
o problematice kybernetické bezpečnosti. V rámci této události  proběhne řada akcí ve všech státech EU a EFTA.

V rámci ECSC 2021 rovněž proběhne odborná konference Má mozek ještě šanci?, která je zaměřena na bezpečnostní aspekty umělé 
inteligence (AI). Do konference budou zapojeni i soutěžící ECSC formou soutěže o nejlepší esej na téma: How will AI change the Cyber 
Battlespace? 

Do příprav evropského finále ECSC 2021 v Praze je možné se stále zapojit a tuto významnou akci podpořit. Partnerské podmínky 
jsou na vyžádání k dispozici, prosím kontaktujte email prezident@afcea.cz.

Kromě tohoto evropského finále v Praze je v plánu řada dalších akcí, o kterých Vám přináší informace aktuální číslo Zpravodaje.

Přejeme Vám všem a Vašim blízkým krásné prožití léta a na akcích ČP AFCEA se těšíme na viděnou!

Rada České pobočky AFCEA

• V březnu 2021 rezignoval na pozici viceprezidenta pro 
členské záležitosti ČP AFCEA pan Rostislav Jirkal. Dne 7. 4.  
Rada ředitelů ČP AFCEA kooptovala na tuto pozici pana 
Tomáše Přibyla, více zde: https://afcea.cz/vymena-na-pozici-
viceprezidenta-pro-clenske-zalezitosti-cp-afcea/

• Dne 28. 4. 2021 Česká pobočka AFCEA uspořádala kulatý 
stůl, jehož tématem byla novela zákona o Vojenském 
zpravodajství, která se týká kybernetické obrany a která 
vešla v účinnost 1. 7. 2021. Kulatého stolu se vedle zástupců 
ČP AFCEA a Vojenského zpravodajství účastnili zástupci 

státních institucí, akademické sféry i soukromého sektoru. 
Více zde: https://afcea.cz/afcea-usporadala-kulaty-stul-ke-
kyberneticke-obrane/

• Dne 29. 4. 2021 proběhl e-workshop s velvyslancem České 
republiky v Afghánistánu, panem Ing. Jiřím Balounem, Ph.D., 
MSc., na téma Mýty versus fakta, současné a budoucí výzvy 
Afghánistánu 21. století. Více informací naleznete zde: https://
afcea.cz/akce/myty-versus-fakta-soucasne-a-budouci-
vyzvy-afghanistanu-21-stoleti/
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• Dne 12. 4. 2021 byla podepsána zakládací listina Centra 
kybernetické bezpečnosti. ČP AFCEA, dle závěrů z Mimořádné 
valné hromady 2020, iniciovala vznik tohoto ústavu. Následně 
byl 30. 4. 2021 zapsán do rejstříku ústavů. Vedením Centra 
kybernetické bezpečnosti, z.ú. byla pověřena správní rada 
ve složení Jaroslav Burčík, Miroslav Nečas a Daniel Kočí. 
Ředitelem Centra kybernetické bezpečnosti, z.ú. se stal Josef 
Strelec.
K založení Centra kybernetické bezpečnosti, z.ú. (dále 
Kybercentrum) vedla ČP AFCEA potřeba výrazným způsobem 
rozšířit a profesionalizovat dosavadní aktivity AFCEA ve 
vyhledávání, motivování a přípravě mladých lidí se zájmem  
o kybernetickou bezpečnost a kybernetickou obranu. 
K hlavním cílů Kybercentra patří zejména:
• vyhledávání mladých talentů a lidí se zájmem o obranu 

a bezpečnost země v oblasti kybernetické a informační 
bezpečnosti,

• zvyšování povědomí mladé generace a tím i celé populace 
o hrozbách, zranitelnostech a rizicích kybernetického pro-
storu,  a to formou soutěží, zejména pro studenty, docílení  
aktivního zapojení nejen středoškolských a vysokoškol-
ských studentů, ale i žáků základních škol a jejich pedagogů 
do tohoto procesu,

• poskytování informační podpory školám všech stupňů 
a jejich pedagogům v oblasti kybernetické a informační 
bezpečnosti,

• svými aktivitami podpořit celoživotní vzdělávání odborné 
i laické veřejnosti v oblasti kybernetické a informační 
bezpečnosti,

• všeobecná osvěta v oblasti kybernetické bezpečnosti  
a kybernetické obrany;

• vzájemná, široká spolupráce mezi neziskovými 
organizacemi, veřejnou správou, podnikatelskými subjekty 
a akademickou sférou.

Česká pobočka AFCEA založením Kybercentra a tedy 
institucionalizací některých svých aktivit ( jako např. národní 
soutěž v kybernetické bezpečnosti) rovněž vyjadřuje, jak velký 
význam připravenosti budoucí generace IT bezpečnostních 
specialistů pro ČR přiřazuje. Kybercentrum se po svém vzniku 
ihned zapojilo do některých aktivit, jako např. doprovodný 
program (on-line studio) národního finále letošního ročníku 
SSKB, Letní škola SSKB, vystoupení na konferencích, atd. 
Další podrobnosti lze nalézt na www.kybercentrum.cz.

• Dne 20. 5. 2021 se uskutečnilo online finále Národní 
(středoškolské) soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti. 
Celý den zároveň probíhalo živé vysílání z finálového studia, 
které zahrnovalo osvětově-odborné diskuse, interview  
s odborníky, workshopy s autory soutěžních úloh, reportáže 
z probíhajícího finále a další program. Odkaz na tiskovou 
zprávu naleznete zde: https://kybersoutez.cz/2020/zpravy/
SSKB2020-21_TZ_Finale.pdf

• Dne 9. 6. 2021 proběhl webinář na téma Obchodní příležitosti 
pro české firmy v rámci NATO CIA (více zde: https://afcea.
cz/webinar-na-tema-obchodni-prilezitosti-pro-ceske-firmy-
v-ramci-nato-ncia/). Webinář organizovaly asociace AOBP  
a ČP AFCEA za podpory MO ČR. V případě zájmu o prezentaci  
z akce  prosím kontaktujte prezident@afcea.cz. Na akci naváže 
aktivita v rámci IDET 2021. O ní Vás budeme informovat.

• Ve dnech 16.–17. 6. 2021 zorganizovala Agentura 
komunikačních a informačních systémů ve spolupráci  
s Českou pobočkou AFCEA a pod záštitou Sekce 
komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany 
konferenci Spojovací vojsko AČR 2021. Více zde https://
afcea.cz/v-konference-spojovaciho-vojska-armady-ceske-
republiky/

• Webináře konané v období podzim/zima 2020-2021 jsou ke 
zhlédnutí zde: https://afcea.cz/eakce/

• Členové pracovní skupiny Kybernetická bezpečnost se 
podíleli na zpracování řady doporučení v oblasti bezpečnosti. 
Ve spolupráci s MŠMT, NAKIT a NÚKIB vytvořili bezpečnostní 
doporučení pro základní a střední školy. Ve spolupráci  
s MV ČR, NAKIT a dalšími partnery se podíleli na vytvoření 
Doporučení pro bezpečné nakládání s e-identitou. Více zde: 
https://nakit.cz/pruvodce-svetem-elektronicke-identity/. 
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Stane se
• Od 1. 7. do 31. 8. 2021 probíhá letní soutěž KYBER ŘÍKANKY, 

která je organizována jako součást Národní soutěže ČR  
v kybernetické bezpečnosti. Cílem soutěže je oslovit mladé 
kreativní lidi a zapojit je do vytvoření krátkých básniček, 
říkánek zaměřených na osvětu kybernetické bezpečnosti, 
kybernetickou výchovu mezi dětmi ve věku od čtyř let. 
Soutěž je především určena pro studenty a mladé lidi ve 
věku do 26 let. Nicméně se očekává zapojení i osob nad 26 
let v mimosoutěžní kategorii. Více informací zde: https://
kybersoutez.cz/kyber_rikanka.html.

• 10. 9. 2021 bude zahájen 6. ročník Národní soutěže 
ČR v kybernetické bezpečnosti. Více zde: https://www.
kybersoutez.cz/. 

• 13. 9. 2021 /v 15 hodin/ zveme všechny členy ČP AFCEA na 
výroční valnou hromadu České pobočky AFCEA. Bude se 
konat  v klubové restauraci hotelu DAP, Praha 6. Více zde: 
https://afcea.cz/oznameni-o-konani-valne-hromady-2021/.

• Na konci září letošního roku se v Praze uskuteční evropské 
finále ECSC 2021 - European Cyber Security Challenge. ECSC 
2021 je významná mezinárodní akce rozvíjející nadnárodní 
spolupráci v rámci vládní strategie „The Country for the 
Future“. Jedním hlavních cílů akce je prezentovat Českou 
republiku inovativními nápady a zviditelnit ji v evropském 
prostoru. Více informací naleznete zde: www.ecsc2021.cz .

• Dne 30. 9. 2021 proběhne v Kongresovém centru Praha 
mezinárodní konference Má mozek ještě šanci? Konference 
je odbornou doprovodnou akcí  evropského finále. Více zde: 
https://mamozekjestesanci.cz/cs.html

• Dne 7. 10. 2021 se uskuteční 9. ročník konference Kyberne-
tická bezpečnost, kterou připravuje Pracovní skupina KB ve 
spolupráci s NÚKIB, Policejní akademií ČR v Praze a partnery. 
Konference se uskuteční v Brně v rámci veletrhu IDET 2021 
jako součást aktivit evropského měsíce kybernetické bez-
pečnosti (ECSM) https://afcea.cz/akce/kb9/.

• Dne 14. 10. 2021 pořádá Česká pobočka AFCEA, Komora 
podniků komerční bezpečnosti České republiky ve spolupráci 
s Českým vysokým učením technickým v Praze odbornou 
konferenci Ochrana měkkých cílů II. 2021. Více informací 
zde: https://afcea.cz/akce/omc2020/. Partnerské podmínky 
jsou na vyžádání na emailu prezident@afcea.cz. Hledáme 
členy ČP AFCEA, kteří se chtějí zapojit do příprav akce a chtějí 
být v organizačním / programovém výboru akce, hledáme též 
předsedu výboru. Zájemci se mohou hlásit též na uvedený 
email prezidenta.

• Na podzim 2021 připravují pracovní skupiny České pobočky 
AFCEA sérii odborných akcí. Pracovní skupina Kybernetická 
bezpečnost připravuje v termínu 10. - 11. listopadu v rámci 
Future Forces Forum hybridní setkání u diskusních kulatých 
stolů včetně přednášek na témata KB/KO/AI pod názvem 
Future Cyber Defence 2021. Pracovní skupina Ochrana 
obyvatelstva připravuje webináře volně navazující na seriál 
Bezpečnostní a společenské výzvy v době pandemické. 
Sledujte www.afcea.cz.

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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