
ZPRAVODAJ ČP AFCEA  č. 4/2020

Vážení členové a přátelé České pobočky AFCEA. 

Stalo se

dovolte nám Vás pozdravit v letos posledním, čtvrtém čísle našeho zpravodaje. Vzhledem k druhé vlně pandemie COVID-19 jsme 
museli pozměnit naše podzimní a zimní plány. Abychom byli sladěni informačně, a mohli společně, navzdory podmínkám, pokračovat 
v naší práci, posíláme náš Zpravodaj o něco dříve.

Na jaře jsme vás informovali o řetězci aktivit, zastřešených pod názvem Restart do bezpečnějšího světa. V době vzniku této myšlenky 
jsme netušili, jak dlouhá cesta k restartu povede. I letošní podzim je  a zima bude nepochybně jiná.

Z epidemiologických důvodů jsme byli nucení se opět přemístit do e-prostoru a zahájit plánování a realizaci seminářů do podoby 
webinářů.

Mnohokrát jsme diskutovali současnou situaci v rámci vedení AFCEA i pracovních skupin. Asi všichni cítíme, že naše bezpečnostní 
komunita se nadále potřebuje rozvíjet, potřebujeme se nadále posouvat, potřebujeme spolu komunikovat, nic na tom nesmí změnit 
pandemie COVID-19. Bezpečnostní hrozby nezmizely, jen se o nich tolik nehovoří. O to je důležitější pořádání e-setkání různých podob, 
a to navzdory všem dalším složitostem, které současná doba přináší.

Sledujte nadále naše stránky www.afcea.cz, účastněte se našich webinářů. Zapojte se do naší činnosti!

Na závěr nám dovolte popřát mnoho zdaru a především pak pevné zdraví vám a všem vašim blízkým. K blížícím se svátkům vánočním 
pak přejeme mnoho klidu a pohody a do nového roku pak vše dobré,  a to jak v pracovním, tak i rodinném životě! V neposlední řadě si 
přejme alespoň trochu toho potřebného klidu a radosti v naší společné práci ve prospěch obrany a bezpečnosti ČR.

Rada České pobočky AFCEA

Ve dnech 9. - 10. září 2020  Sekce komunikačních a informačních 
systémů Ministerstva obrany České republiky ve spolupráci 
s Českou pobočkou AFCEA za odborné podpory Vojenského 
technického ústavu, s.p., který byl zároveň generálním 
partnerem celé akce, uspořádala v pořadí již IV. konferenci 
Spojovacího vojska Armády České republiky. Konference 
měla podtitul Cesta k federalizaci systému C2 AČR – i nové 
technologie – nadhledy a rozhledy a proběhla ve vojenském 
areálu Lipníku nad Bečvou a přilehlých lokalitách. Více o akci  
i o partnerech akce naleznete zde.

Dne 23. září 2020 se uskutečnil již 8. ročník semináře (v tomto 
roce webinář) Kybernetická bezpečnost – KB8, který tradičně 
Česká pobočka AFCEA, její pracovní skupina Kybernetick 
bezpečnost uspořádala ve spolupráci s Policejní akademií 
ČR v Praze a Národním úřadem kybernetické a informační 
bezpečnosti (NÚKIB). Prezentace lze nalézt zde. 

Na léto 2020 připravila pracovní skupina Kybernetická 
bezpečnost AFCEA ve spolupráci s řadou významných 
státních a akademických institucí soutěž nazvanou „CYBER 
COVID ESEJ“. Více informací naleznete zde.

První kolo soutěže v kybernetické bezpečnosti - ročník 2020/21 
bylo ukončeno. Vyhodnocujeme výsledky, které budou 
zveřejněny nejpozději do 30. listopadu 2020. Sledujte https://
www.kybersoutez.cz/

Na základě hlasování členské základny České pobočky AFCEA 
se Výroční valná hromada 2020 ruší. Více informací naleznete 
zde https://afcea.cz/vyrocni-valna-hromada-2020-se-rusi/
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Stane se

Změna termínů akcí

Bezpečnostní webináře podzim-zima 2020/2021

• Dne 16. 12. 2020 se uskuteční e-cafe k akci Evropské finále 
středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti 2021  
v Praze! Staňte se podporovatelem akce! Žádosti o pozvánky 
posílejte na adresu prezident@afcea.cz.

• Konference Ochrana měkkých cílů II.  (Původní termín dne 
30. 9. 2020) posunuta na termín 10.6.2021. z důvodu aktuální 
epidemiologické situace v ČR a očekávaným pandemicko-
hygienickým opatřením Ministerstva zdravotnictví a 
doporučení státních a veřejných organizací k omezení 
návštěv hromadných akcí pro jejich zaměstnance 

• Mezinárodní zbrojní výstava, odborné panely a networking 
v rámci FUTURE FORCES FORUM 2020/14. ročník (původně 
plánované na termín 21. - 23. října) posunuta na termín 28. - 30. 
dubna 2021 , z důvodu negativního vývoje epidemiologické 
situace neuskuteční. Česká pobočka AFCEA plánované akce 
FFF bude realizovat v tomto náhradním termínu.

• Pro období podzim – zima 2020/2021 připravujeme 
bezpečnostní webináře pracovních skupin České pobočky 
AFCEA – Kybernetická bezpečnost, Inteligence a Ochrana 
obyvatelstva. Souhrnný seznam webinářů bude v průběhu 
období postupně aktualizován zde https://afcea.cz/akce-2/.

Nejbližší webináře:

• Dne 3.12.2020 pořádá pracovní skupina Inteligence webinář 
Od dat ke znalostem III, 1. část, bližší informace naleznete 
zde https://afcea.cz/akce/webinar-od-dat-ke-znalostem-iii-
1-cast/

• Dne 17.12.2020 pořádá pracovní skupina Inteligence webinář 
Od dat ke znalostem III, 2. část, bližší informace naleznete 
zde https://afcea.cz/akce/webinar-od-dat-ke-znalostem-iii-
2-cast/

Proběhlé semináře můžete shlédnout zde https://afcea.cz/
eakce/:

• Dne 5. 11. 2020 AFCEA pracovní skupina Ochrana obyvatelstva 
zorganizovala první díl série webinářů Bezpečnostní a 
společenské výzvy v době pandemické. Více o webináři 
naleznete zde  https://afcea.cz/akce/webinar-bezpecnostni-
a-spolecenske-vyzvy-v-dobe-pandemicke-i-dil/

• Dne 19. 11. 2020 pořádala pracovní skupina Kybernetická 
bezpečnost webinář Aktuální trendy v oblasti kybernetické 
bezpečnosti. Bližší informace naleznete zde  https://afcea.
cz/akce/webinar-aktualni-trendy-v-oblasti-kyberneticke-
bezpecnosti/

• Dne 26. 11. 2020 pořádala pracovní skupina Ochrana 
obyvatelstva webinář Bezpečnostní a společenské výzvy 
v době pandemické – II. díl. Bližší informace naleznete 
zde https://afcea.cz/akce/webinar-bezpecnostni-a-
spolecenske-vyzvy-v-dobe-pandemicke-ii-dil/

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

Děkujeme partnerům webinářů ČP AFCEA v období podzim-zima 2020/2021!
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