
ZPRAVODAJ ČP AFCEA č. 1/2023

Vážení členové a přátelé České pobočky AFCEA, 

Stalo se mimo jiné v roce 2022

nejprve nám dovolte popřát vše dobré v novém roce 2023, především hodně zdraví a štěstí, a to jak Vám tak Vašim rodinám a blízkým. 
Rovněž si společně popřejme, ať náš další společný AFCEA rok je též plný zajímavých aktivit ve prospěch obrany a bezpečnosti České 
republiky.

Přinášíme vám malé poohlédnutí za minulým rokem 2022. Dále vám chceme představit klíčové akce a aktivity, které plánujeme a které 
nás snad neminou v roce 2023. 

Rádi bychom úvodem připomněli, že letos oslavíme 30 let od ustavující schůze České pobočky AFCEA, které se tehdy zúčastnila řada 
významných zástupců ministerstva obrany ČR, armádních i civilních specialistů a řada zahraničních hostů v čele s manažerem AFCEA 
Europe, gen. Greindlem a představitelem Bonnské pobočky Eberhardem Mullerem von der Bank.

Rok 2023 bude rokem kampaně Spojař nové generace. Rádi bychom touto cestou vyzvali individuální i kolektivní členy České pobočky 
AFCEA, aby se zapojili do kampaně a pomohli přilákat do spojařské komunity nové členy! Na začátku února vás obešleme s instrukcemi, 
jak tuto akci aktivně podpořit.

Vše dobré a vzhůru do roku 2023! 
Těšíme se na akcích ČP AFCEA na viděnou.

Rada České pobočky AFCEA

• Uskutečnil se 6. ročník Národní soutěže v kybernetické bezpečnosti. 

• 8. 3. 2022 se uskutečnil bezpečnostní seminář věnovaný aktuálním tématům z oblasti CLOUD SECURITY. 

• 24. 3. 2022 se uskutečnil bezpečnostní seminář věnovaný aktuálním tématům z oblasti CRYPTO 2022. 

• 21. 4. 2022 se na Policejní akademii uskutečnil seminář PS 07 Využívání umělé inteligence (AI) v oblasti manipulace lidského 
vědomí.

• 26. 4. 2022 se uskutečnila Výroční valná hromada České pobočky AFCEA. 

• 10. 5. 2022 proběhla hybridní formou konference na téma Krizové řízení v kybernetické bezpečnosti.

• 12. 5. 2022 se uskutečnil seminář  PS 07 Využívání umělé inteligence v oblasti velení, řízení a digitálního bojiště. 

• 19. 5. 2022 v Plzni se uskutečnilo národní finále Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti za podpory města Plzeň  
a SIT Port.

• 28. 5. 2022 se uskutečnil ARMY DEN, který opět podpořili členové Pracovní skupiny KB a Soutěžního výboru NSKB 
zorganizováním soutěžní aktivity nazvané CYBERTHLON, která propojuje sport a kryptografii.

• 15. – 16. 6. 2022 se v Lipníku nad Bečvou uskutečnila v pořadí již 6. konference Spojovacího vojska Armády ČR. 

• 5. 9. 2022 Centrum kybernetické bezpečnosti vydalo v nákladu 1 200 ks knihu Kyberpohádek. Kniha je určena pro výchovu 
dětí ve věku 5-7 let v oblasti kybernetické bezpečnosti.

• 10. 9. 2022 byl zahájen v pořadí již 7. ročník Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti. 

• 13. až 17. 9. 2022 proběhlo ve Vídni Evropské finále středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti ECSC 2022, za účasti 
národního týmu ČR. Český národní tým se umístil na 7. místě v náročném konkurenčním prostředí 28 nejlepších evropských 
týmů a 5 mimoevropských týmů. 

https://kariera.army.cz/spojar-nove-generace-0
https://www.kybersoutez.cz
https://afcea.cz/akce/bezpecnostni-seminar-cloud-security/
https://afcea.cz/akce/bezpecnostni-seminar-crypto-2022/
https://afcea.cz/akce/vyuzivani-ai/
https://afcea.cz/akce/vyuzivani-ai/
https://afcea.cz/akce/fcd-online-jaro-krizove-rizeni-v-kyberneticke-bezpecnosti/
https://afcea.cz/akce/ui-v-oblasti-veleni-rizeni-a-digitalniho-bojiste/
https://www.kybersoutez.cz
https://afcea.cz/akce/konference-spojovaciho-vojska-2022/
www.kyberpohadky.cz
https://www.kybersoutez.cz/
https://ecsc.eu/


• 27. 9. 2022 se na Policejní akademii ČR v Praze uskutečnil již 10. ročník významné bezpečnostní konference KB10.

• V říjnu jsme uskutečnili a podpořili řadu akcí a aktivit v rámci kampaně k Evropskému měsíci kybernetické bezpečnosti 
(ECSM). Mimo jiné jsme vydali již 5. rozšířené a doplněné vydání Výkladového slovníku kybernetické bezpečnosti. Členové 
pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti se aktivně zapojili do Festivalu bezpečnějšího internetu (FBI Fest), který připravil 
NÚKIB a do akcí Digikoalice a NPI. Na sociálních sítích proběhla osvětová kampaň, která oslovila více než 15.000 osob.

• 4. 10. 2022 se uskutečnil křest knihy Kyberpohádky. Volně ke stažení jsou i v audioverzích.

• 13. 10. 2022 pořádala pracovní skupina Intelligence na Policejní akademii České republiky uzavřený seminář Cognitive 
Warefare.

• 17. až 18. 10. 2022 se v Praze uskutečnila konference AFCEA Technet Europe 2022 s podtitulem Umělá inteligence pro 
podporu plánování a vedení vojenských a záchranných operací v hybridním prostředí. 

• 18. 10. 2022 se uskutečnil slavnostní večer u příležitosti výročí ČP AFCEA, Spojovacího vojska a konference AFCEA Technet 
Europe 2022 v Praze. 

• 19. až 21. 10. 2022 proběhly na PVA Expo Letňany následující akce organizované a podporované Českou pobočkou AFCEA: 
AFCEA C4ISTAR pavilon, konference Future of Cyber, Live Hacking Zone.

• 3. 11. 2022 se uskutečnil již 67. bezpečnostní seminář Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti. Téma: Bezpečnostní 
dohledová centra (SOC).

Stane se v roce 2023
V roce 2023 pro vás Česká pobočka AFCEA připravuje následující akce. Podrobnější informace budeme zveřejňovat v dalších 
číslech Zpravodaje a najtete je také na našich pravidelně aktualizovaných webových stránkách www.afcea.cz.

Datum konání Název akce
07. 02. 2023 BW68 – Bezpečnostní workshop: DDOS & Biometrie

podrobnější informace a registrace: https://afcea.cz/akce/bw68/
09. 02. 2023 Druhý kulatý stůl na téma „Cognitive Warfare“ se zástupci širší bezpečnostní komunity

23. 02. 2023 Projekty zabývající se hybridní válkou a bojem s desinformacemi

23. 03. 2023 SOCINT state of the art

12. 04. 2023 BS69 – Bezpečnostní seminář: Bezpečnost dodavatelských řetězců & Digitální transformace státu

20. 04. 2023 OSINT state of the art

27. 04. 2023 SCADA konference

27. 04. 2023 Konference pro učitele: RVP Nová informatika – bezpečnost

27. 04. 2023 Národní finále 7. ročníku soutěže v kybernetické bezpečnosti

11. 05. 2023 Seminář pracovní skupiny Spojovací vojsko a pracovní skupiny Inteligence: Využívání umělé 
inteligence v oblasti velení, řízení a digitálního bojiště II.

01. 06. 2023 BS70 – Bezpečnostní seminář: Kybernetická bezpečnost & umělá inteligence

01. 06. 2023 BS71 – Bezpečnostní seminář: NIS2

07. 06. - 08. 06. 2023 Konference Spojovací vojsko 2023

08. 06. - 09. 06. 2023 Konference Ochrana měkkých cílů 2023

15. 06. 2023 Využití technologií VR a AI k podpoře lepšího poznávání reality a rozhodování

21. 09. 2023 Využívání AI a Bayesovských analytických metod pro podporu rozhodování v bezpečnostní  
a zpravodajské komunitě

04. 10. 2023 Konference Kybernetická bezpečnost XI

18. 10. 2023 BS72 – Bezpečnostní seminář: Kvantová a poskvantová kryptografie

26. 10. 2023 Konference k tématu „Cognitive Warfare“ a ideathon na dané téma

23. 11. 2023 Třetí kulatý stůl na téma „Cognitive Warfare“

Konání akcí bez záruky, vyhrazujeme si právo na provedení změn.

https://afcea.cz/akce/kyberneticka-bezpecnost-x
https://www.cybersecurity.cz/glossary.html
www.kyberpohadky.cz
https://eu.eventscloud.com/website/7027/
https://future-forces-forum.org/events/74_future-of-cyber-fcd?lang=cs
https://afcea.cz/akce/bs67/
https://www.afcea.cz/akce-2/
https://afcea.cz/akce/bw68/


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

Každý seminář bude mít své partnerské podmínky, které budou zveřejňovány před akcí. Nabízíme ale i dlouhodobější či celoroční 
partnerství našich seminářů (akce pracovních skupin vyjma konferencí). Nabídka je v následující tabulce:

Pro bližší informace prosím kontaktujte prezident@afcea.cz.

Podpořte naše akce v roce 2023

Typ partnerství Popis Cena

Partner seminářů 2023  
pracovní skupiny ČP AFCEA

Partnerství typu Partner  
na všech seminářích dané pracovní skupiny v roce 2023

30 000 Kč

Hlavní partner seminářů 2023  
pracovní skupiny ČP AFCEA

Partnerství typu Hlavní Partner  
na všech seminářích dané pracovní skupiny v roce 2023

50 000 Kč

Generální partner seminářů 2023 
pracovních skupin ČP AFCEA

Partnerství typu Hlavní Partner  
na všech seminářích všech pracovních skupin v roce 2023

95 000 Kč

http://www.afcea.cz
mailto: prezident@afcea.cz

