
Základní informace k partnerským podmínkám oslav 100. výročí Spojovacího vojska AČR

Česká pobočka AFCEA se stala hlavním spoluorganizátorem oslav 100. výročí Spojovacího vojska AČR, které 
vyvrcholí v říjnu 2017. Do oslav tohoto výročí bylo zařazeno několik významných akcí mezi něž patří odborná 
konference Spojovacího vojska AČR, která bude věnována komunikačním a informačním systémům, účast na 
IDET 2017,  den Spojovacího vojska, který bude určen pro veřejnost, a slavnostní shromáždění, které bude 
vyvrcholení celého výročí.

Termín akce

Březen - říjen 2017

Partneři

Účast partnerů je omezena, a to následovně:
1x Diamond / Generální partner (proběhne výběrové řízení - viz. níže)
max. 5x Platinum partner
max. 10x Gold Partner
max. 10x Silver Partner
max. 20x Bronze Partner (10 x Bronze, 10 x Bronze II.)
Celkově max. 25 partnerů

Oslovení partneři

V červnu 2016 jsou osloveni všichni členové a partneři AFCEA. V září 2016 budou osloveni i další firmy v ČR.

Termín pro přihlášení partnerů

Závazný zájem do 31.8.2016
Přihláška do výběrového řízení na Diamond / generálního partnera nejpozději do 20.8.2016 (podmínky viz. níže).

Výběrové řízení na Diamond / generálního partnera

Zájemci o Diamond / generálního partnera musí doručit nejpozději do 20.8.2016 včetně na adresu prezidenta 
České pobočky AFCEA (viz. Kontaktní údaje) zalepenou obálku s dopisem podepsaným osobou oprávněnou 
jednat za zájemce, v němž bude uveden závazný zájem o statut generálního partnera a nabízená cena za toto 
partnerství (v Kč bez DPH). Obálka bude označena textem: "Neotevírat - 100. výročí SV". Nabídka musí být 
minimálně 300.000 Kč bez DPH. Zájemci rovněž zašlou na e-mail prezident@afcea.cz informaci (bez uvedení 
ceny), že mají zájem o generálního partnera a uvedou, pokud se nestanou generálním partnerem, mají-li závazný 
zájem o hlavní partnerství.
Obálky budou veřejně otevřeny a řízení vyhodnocena na jednání AFCEA dne 8. září 2016. Místo a čas bude 
oznámeno později (na email zájemce).
Způsob vyhodnocení výběrového řízení:
1. Vítězí nejvyšší nabídka
2. Při shodnosti nabídek vítězí čas zaslání emailu na adresu prezident@afcea.cz (rozhoduje čas na straně 
adresáta)
3. Veškeré spory ve výběrovém řízení řešení Rada České pobočky AFCEA v den otvírání obálek. Pro rozhodnutí 
není odvolání/dovolání.

Základní smluvní podmínky pro partnery

1. Splatnost faktury 14 dní po podpisu smlouvy (je možné dojednat výjimku)
2. AFCEA nevystavuje zálohové faktury
3. Předpokládá se uzavření smlouvy o propagaci obchodní značky
4. AFCEA je plátcem DPH

Kontaktní údaje
Ing. Tomáš Müller
AFCEA Česká pobočka
Dolnoměcholupská 12
102 00 Praha 10
Česká republika
www.afcea.cz

email: prezident@afcea.cz



Setkání partnerů oslav ke 100. výročí 
spojovacího vojska AČR 2017



Program setkání
• 10:00 Zahájení

• 10:05   Úvodní slovo 

• 10:15  Představení konceptu oslav (cíl, aktivity)

• 10:40  Představení partnerských podmínek 

• 11:00 Diskuze

• 11:30           Závěr



Cíl
• Reprezentativně a důstojně oslavit 100. výročí 

spojovacího vojska Armády České republiky

• Seznámit odbornou a širokou veřejnost s historií a 
budoucností spojovacího vojska Armády České republiky

• Ocenit bývalé i současné významné pracovníky 
spojovacího vojska Armády České republiky a jeho 
podporovatele



Aktivity
• Konference „Spojovací vojsko AČR 2017“

• Aktivní účast na IDET 2017

• Dětský den – 100. výročí spojovacího vojska AČR

• Slavnostní shromáždění



Konference „Spojovací vojsko AČR 2017“

• 22.-23.března 2017, DAP

• Záštita konference: Ministr obrany

• VIP blok + čtyři odborné tematické okruhy

– VIP blok garant : ředitel AKIS

– Trendy v ICT a požadavky na KIS garant: ředitel OKIS

– Rozvoj KIS MO garant: plk. Hubálek

– Výstavba a využití SV AČR garant: plk. Zikmund

– Informační bezpečnost garant: pplk. Hrabovský

• Společenský večer



IDET 2017

• Prezentace v části „Cyber polygon“ - pavilonu živých 
ukázek řešení pro spojovací vojsko 21. století

• 31.5. – 2.6.2017, Brno

• Tematicky může navazovat na vystoupení na konferenci 
„Spojovací vojsko AČR 2017“



Dětský den – den spojovacího vojska AČR

• Akce organizovaná především pro děti  mládež (očekává 
se více než 2000 dětí, celkem cca 7000 návštěvníků)

• V rámci akce bude představena moderní i historická 
technika nejen spojovacího vojska

• Do soutěžních aktivit je možné zapojit partnery

• Propagace partnerů v rámci propagace akce (cca 500-
1000 plakátů)



Slavnostní shromáždění

• Závěrečná akce k oslavám 100. výročí Spojovacího 
vojska AČR

• Ocenění bývalým a současným představitelům 
spojovacího vojska

• Předání pamětních listů partnerům

• Společenský večer, který završí oslavy 100. výročí 
Spojovacího vojska.



Další aktivity
• Kniha ke 100. výročí spojovacího vojska AČR

• Slavnostní otevření a výstava k 100. výročí spojovacího 
vojska



Kontakty
Česká pobočka AFCEA
Dolnoměcholupská 1418/12
102 00 Praha 10
www.afcea.cz
E-mail: prezident@afcea.cz



Setkání partnerů oslav 
k 100. výročí spojovacího vojska AČR 

2017

Česká pobočka AFCEA



…reprezentativně a důstojně oslavit 100. výročí 
spojovacího vojska Armády České republiky…





…seznámit odbornou a širokou veřejnost s historií 
a budoucností spojovacího vojska Armády České 

republiky…





…ocenit bývalé i současné významné pracovníky 
spojovacího vojska Armády České republiky a 

jeho podporovatele…





Harmonogram

Konference
• Termín: 22.-23.3. 2017

IDET 2017
• Termín: 31.5. – 2.6.2017

Den SV
• T: 23.9.2017

Slavnostní shromáždění
• T: říjen 2017



Kontakty

Česká pobočka AFCEA
Dolnoměcholupská 1418/12

102 00 Praha 10
www.afcea.cz

E-mail: prezident@afcea.cz 
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