
ZPRAVODAJ ČP AFCEA č. 1/2022

Vážení členové a přátelé České pobočky AFCEA, 

Stalo se

v novém čísle Zpravodaje si Vás dovolujeme podrobněji informovat o akcích, které Rada ředitelů a pracovní skupiny České pobočky 
připravují na rok 2022.

Úvodem nám dovolte pozvat všechny členy České pobočky AFCEA na výroční valnou hromadu, která se uskuteční 26. 4. 2022  
v klubové restauraci hotelu DAP v Praze 6.

Kromě příprav na valnou hromadu pobočky se naplno rozjely přípravy na finále Národní soutěže v kybernetické bezpečnosti, dále na 
konferenci Ochrana měkkých cílů 2022 a konferenci Spojovací vojsko 2022. Zároveň vrcholí přípravy jarních seminářů – tentokrát již 
jistě s fyzickou účastí.

O těch a dalších akcích přinášíme podrobnosti.

Těšíme se na setkání!

Vzhledem ke stále rostoucímu rozsahu aktivit naší pobočky připomínáme, že uvítáme každého aktivního člena, který se má zájem 
připojit do organizačních či programových výborů akcí. Každý aktivní člen, každá členská aktivita je vítána.

Rada České pobočky AFCEA

• Ve dnech od 23. 12. 2021 do 30. 1. 2022 proběhlo druhé 
„VÝBĚROVÉ“ kolo Národní soutěže v kybernetické 
bezpečnosti. Více informací naleznete zde https://www.
kybersoutez.cz/ks_soutez.html

• V únoru byla zahájena práce přípravného výboru akce 
Technet Europe 2022 v Praze. Podrobnosti o akci budou 
postupně zveřejňovány zde https://eu.eventscloud.com/
website/7027

• Dne 8. 3. 2022 se uskutečnil bezpečnostní seminář 
věnovaný aktuálním tématům z oblasti CLOUD SECURITY.  
Více informací naleznete zde https://afcea.cz/akce/
bezpecnostni-seminar-cloud-security

• Dne 24. 3. 2022 se uskutečnil bezpečnostní seminář 
věnovaný aktuálním tématům z oblasti CRYPTO 2022.  
Více informací naleznete zde https://afcea.cz/akce/
bezpecnostni-seminar-crypto-2022

Stane se
• Dne 21. 4. 2022 se na Policejní akademii uskuteční seminář 

PS 07 „VYUŽÍVÁNÍ UMĚLÉ INTELIGENCE (AI) v oblasti 
manipulace lidského vědomí“. Více informací naleznete zde 
https://afcea.cz/akce/vyuzivani-ai

• Dne 26. 4. 2022, od 15 hodin se v budově DAP Praha 
uskuteční Výroční valná hromada České pobočky AFCEA. 
Na ní se zhodnotí uplynulé období, projedná programové 
zaměření pobočky na období 2022/2023. Proběhne též 
jednání a volba nových členů rady České pobočky AFCEA na 
další funkční období. 

• Dne 10. 5. 2022 proběhne hybridní formou konference na 
téma Krizové řízení v kybernetické bezpečnosti. Formou 
kulatého stolu se v dopolední části, procesně zaměřené, a 
v odpolední části zaměřené technicky bude diskutovat, jak 
jsme připraveni na kybernetické hrozby, např. v čem může 
pomoci stát a v čem umíme my pomoci státu. Prezenčně 
setkání proběhne v Next zone centru Smíchovské střední 
průmyslové školy, kam se lze zdarma registrovat. Více 
informací naleznete zde: http://www.future-forces-forum.
org/events/default/90_future-of-cyber-konference-future-
cyber-defence?lang=cs 
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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

• Dne 12. 5. 2022 se v budově DAP Praha uskuteční seminář 
PS 07 „VYUŽÍVÁNÍ UMĚLÉ INTELIGENCE v oblasti 
velení, řízení a digitálního bojiště“. Bližší informace o akci 
naleznete zde: https://afcea.cz/akce/ui-v-oblasti-veleni-
rizeni-a-digitalniho-bojiste/

• Dne 19. 5. 2022 v Plzni se uskuteční národní finále Národní 
soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti za podpory města 
Plzeň a SIT Port. Akce bude doplněna o řadu osvětových a 
odborných aktivit. Více informací zde  
https://www.kybersoutez.cz 

• 28. 5. 2022 se uskuteční ARMY DEN, který opět podpoří 
členové Pracovní skupiny KB a Soutěžního výboru NSKB 
zorganizováním soutěžní aktivity nazvané CYBERTHLON, 
která propojuje sport a kryptografii. Akce je určena zejména 
pro děti a mládež a opět se uskuteční v Praze na Floře.

• Dne 9. 6. 2022 se v prostorech Kaiserštejnského paláce 
uskuteční konference Ochrana měkkých cílů 2022. 
Informace, jak se zapojit v rámci konference jako partner, 
dále informace o registraci naleznete zde https://afcea.cz/
akce/konference-ochrana-mekkych-cilu-2022

• Ve dnech 15. až 16. 6. 2022 se uskuteční v pořadí již  
VI. ročník konference Spojovacího vojska. Bližší 
informace naleznete zde https://afcea.cz/akce/konference-
spojovaciho-vojska-2022

• Dne 27. 9. 2022 se uskuteční již desátý ročník naší tradiční 
bezpečnostní konference Kybernetická bezpečnost X. 
Konference se bude věnovat aktuálním tématům a trendům 
z oblasti kybernetické bezpečnosti. Bližší informace 
naleznete zde https://afcea.cz/akce/kyberneticka-
bezpecnost-x/

• Ve dnech 17. až 18. 10. 2022 se v Praze uskuteční 
konference AFCEA Technet Europe 2022 s podtitulem 
„Umělá inteligence pro podporu plánování a vedení 
vojenských a záchranných operací v hybridním prostředí“. 
Bližší informace o akci naleznete zde   
https://eu.eventscloud.com/website/7027

• Dne 18. 10. 2022 proběhne slavnostní večer u příležitosti 
105. výročí Spojovacího vojska Armády České republiky  
a 30 let od první AFCEA akce na území České republiky.  
O akci, kterou bude možné partnersky podpořit, vás budeme 
dále blíže informovat.

• V následujících dnech od 19. do 21. 10. 2022 proběhne 
na PVA Expo Letňany konference Future of Cyber se 
zaměřením na téma Future Cyber Defence. Součástí 
mezinárodní výstavy bude rovněž Cyber pavilon včetně 
tzv. Live Hacking Zóny. Třídenní program tvoří soubor 
bezpečnostních panelových diskusí, workshopů a dalších 
doprovodných akcí jako oficiální součást mezinárodního 
projektu Future Forces Forum, umožňujícího setkávání 
odborníků a představitelů veřejné správy, akademické sféry, 
bezpečnostních a ozbrojených složek. Bližší informace o 
akci naleznete zde: http://www.future-forces-forum.org/
events/default/74_future-of-cyber-konference-future-cyber-
defence?lang=cs
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