
ZPRAVODAJ ČP AFCEA  č. 3/2020

Vážení členové a přátelé České pobočky AFCEA. 

Stalo se

dovolte nám Vás pozdravit po prázdninách, po období dovolených a na začátku nového školního roku.

Je patrné, že i poprázdninové období letošního roku bude pravděpodobně odlišné od let minulých. Jak hodně bude odlišné, to ukáže 
teprve čas. Nebude v tom hrát jedinou úlohu pandemie COVID-19. Záleží i na tom, jak si v tomto náročném období uděláme čas na 
AFCEA, na její programová témata, na vzdělávací aktivity, na problematiku ICT řešení v oblasti obrany a bezpečnosti. 

Dle našeho názoru dnes, více než kdy jindy, jsou výše uvedená témata důležitá; dnes, více než kdy jindy, je třeba být aktivní. 

Česká pobočka plánuje na podzim řadu aktivit týkající se ICT témat v oblasti vnitřní i vnější bezpečnosti prostoru fyzického  
i kybernetického. Jsme připraveni pořádat klasické semináře i webináře, web-konference či web-panelové diskuze. Zapojte se do dění 
AFCEA.

Přejeme Vám všem a všem vašim blízkým klidný podzim a těšíme se na společných akcích na viděnou!

Rada České pobočky AFCEA

V srpnu proběhla v Plzni 2. část naší letní školy v rámci 
dobíhajícího 4. ročníku Středoškolské soutěže ČR v kybernetické 
bezpečnosti. Ohlasy byly velice příznivé, v médiích se objevila 
řada příspěvků:

Dne 1. září 2020 bylo zahájeno 1. kolo 5. ročníku Středoškolské 
soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti. Bližší informace  
o soutěži naleznete zde https://www.kybersoutez.cz.

Byla spuštěna první verze webu evropského finále  
v kybernetické bezpečnosti ECSC2021 (EUROPEAN CYBER 
SECURITY CHALLENGE ) https://ecsc2021.cz.

https://www.kybersoutez.cz
https://ecsc2021.cz
https://tn.nova.cz/clanek/souboj-hackeru-v-plzni-chystaji-se-na-specialni-mistrovstvi-evropy.html
https://plzenska.drbna.cz/zpravy/vzdelani/2886-eticti-hackeri-z-cele-cr-pomerili-svoje-schopnosti-v-oblasti-kyberneticke-bezpecnosti.html


Stane se
• 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. Více o akci  
i o partnerech akce naleznete na 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 Policejní akademií ČR 
v Praze a Národním úřadem kybernetické a informační 
bezpečnosti (NÚKIB). Více informací na afcea.cz. 

• V rámci semináře KB8 proběhne i slavnostní vyhlášení naší 
letní soutěže pro mládež ve věku do 26 let CYBER COVID 
ESEJ. Do soutěže se přihlásilo téměř 50 soutěžících ve třech 
soutěžních kategoriích, přičemž nejmladším účastníkovi je 
12 let. Více informací na kybersoutez.cz. 

• Dne 30. září. 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, doc. RNDr. Vojtěcha 
Petráčka, CSc. a náměstka ministra vnitra pro řízení sekce 
informačních a komunikačních technologií, JUDr. Jaroslava 
Strouhala. Prosíme zájemce o partnerství, aby se co nejdříve 
ozvali na adresu prezident@afcea.cz. Více o akci naleznete 
na 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.

Sledujte pravidelné informace na www.afcea.cz

AFCEA - Česká pobočka AFCEA 
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