Tisková zpráva o konferenci Měkké cíle 2022
9. června 2022 se v Kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze konala tradiční konference na
aktuální bezpečnostní témata s názvem „Ochrana měkkých cílů 2022".
Jednalo se o největší pravidelně pořádanou konferenci s tímto zaměřením v České republice.
Jejím pravidelným pořadatelem je Komora podniků komerční bezpečnosti ČR, z.s., Česká
pobočka AFCEA a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT.
Konference se zúčastnily téměř dvě stovky zástupců odborné veřejnosti, mezi nimiž byli např.
bezpečnostní ředitelé z veřejné i státní správy, soukromých firem, nemocnic i vzdělávacích
institucí.
Cílem konference bylo sjednocení pohledů státních a soukromých aktérů bezpečnostního
systému České republiky na ochranu takzvaných měkkých cílů a zajištění jejich kybernetické,
fyzické a personální odolnosti před potenciálními útoky.
Zazněla zde vystoupení zaměřená do oblasti kybernetické a personální bezpečnosti,
uprchlické krize, vzdělávání bezpečnostní komunity, využití dronů a možností antidronové
ochrany a na další zajímavá témat.
Přednášejícími byli profesionálové a uznávaní odborníci jak z oblasti státních institucí a
školství, tak ze soukromého sektoru. Nosným motivem konference bylo propojení veřejného a
soukromého sektoru při zajišťování bezpečnosti měkkých cílů, což je téma, kterému se
dlouhodobě aktivně věnujeme.
Konference ukázala, že ochrana měkkých cílů a další témata spojená s bezpečností České
republiky velmi rychle nabývají na aktuálnosti.
Českou republiku čeká předsednictví v EU a na zajišťování bezpečnosti zúčastněných osob
a probíhajících akcí budou muset spolupracovat nejen bezpečnostní složky státu, ale bude
zapotřebí také zapojení soukromých bezpečnostních služeb a nasazení moderních technologií,
například v souvislosti s eliminací rizik spojených se stále masivnějším používáním
komerčních dronů. Je otázka, nakolik jsme na to jako stát připraveni.
Česká republika se i za současné složité mezinárodní situace stále drží mezi deseti
nejbezpečnějšími státy světa. Eskalace konfliktu na Ukrajině, neustálé zdražování základních
potravin, astronomický nárůst cen energií a pohonných hmot se přímo odráží na snižující se
životní úrovni obyvatel a zvyšujícím se sociálním napětí, odchody zkušených policistů a
nárůst dalších rizikových faktorů však mohou tuto skutečnost velmi rychle změnit a my
bychom se mohli začít v žebříčku bezpečnosti státu velmi rychle propadat.
Za organizátory akce bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na organizaci této konference
podíleli
–
organizačnímu
výboru,
přednášejícím,
moderátorce
akce
doc. PhDr. Barboře Vegrichtové, PhD., účastníkům a především partnerům – společnostem
DATASENSE s.r.o., Trusted Network Solutions, PCS spol. s.r.o., Auto Jíša, s.r.o.,
České Poště Security s.r.o., Mezinárodnímu bezpečnostnímu institutu, GATUM Advisory

s.r.o., HIKVISION CZECH s.r.o., NAM systém a.s., ARBATAX s.r.o., TRIVIS, SYBENAM,
MASADA security solutions a časopisu Bezpečnost s profesionály.
Věříme, že všichni zúčastnění byli spokojeni jak s prostředím, tak s odbornou úrovní
konference, že se jim podařilo setkat se s kolegy z oboru bezpečnosti a navázat i nové
kontakty a také, že získané informace jim dobře poslouží v jejich práci.

Těšíme se také na příští společná setkání na dalších konferencích a odborných akcích.
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