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   V lednu 2016 Česká pobočka AFCEA uzavřela me-
morandum o spolupráci s Mezinárodním koordinačním 
centrem Future Forces Forum za účelem prohloubení 
vzájemné spolupráce během příprav a realizací vybra-
ných národních i mezinárodních seminářů, workshopů 
a konferencí. Členové AFCEA tímto získávají nejen  
zvýhodněné partnerské podmínky pro účast na jednot-
livých akcích, ale mohou se aktivně zapojit do odbor-
ných příprav jednotlivých akcí.

   28. ledna 2016 se v hotelu DAP uskutečnila Plánova-
cí konference české pobočky AFCEA, na které byly  
shrnuty aktivity a akce v roce 2015 a podán programový 
návrh české pobočky na rok 2016. Diskusní příspěvky 
během večera budou zapracovány do finálního návr-
hu programového zaměření, které bude předloženo ke 
schválení v dubnu 2016 na valné hromadě.  

   Dne 24. února pracovní skupina PS 05 – Kybernetická 
bezpečnost uspořádala výjezdní zasedání v Brně. Na 
programu, kromě samotného jednání, byl i křest nové 
knihy „Kybernetická bezpečnost – teorie a praxe“, náv-
štěva KYPO – MU/CERIT a diskuse s NCM Cluster. Na 
závěr účastníci navštívili i Národní centrum kybernetic-

ké bezpečnosti, kde proběhla prohlídka a diskuze nad  
aktuálními tématy kybernetické bezpečnosti.

   Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA ve 
spolupráci s UK Trade & Investment uspořádala dne 
2. března 2016 neformální diskusní fórum, které se  
věnovalo představení projektu UK CYBER ESSEN-
TIALS. Akce se uskutečnila na britském velvyslanectví 
v Praze za účasti Richarda Bacha z UK Government 
office.

   Česká pobočka AFCEA se rozhodla přispět do Vojen-
ského fondu solidarity částkou 50 000,- Kč.  Vojenský 
fond vznikl v roce 2015 s cílem vybudování důvěryhod-
né, stabilní a prospěšné platformy pro vojáky, kteří se 
mohou ocitnout v nouzi, případně pro jejich rodiny.

   Česko-anglický výkladový slovník kybernetické bezpeč-
nosti autorů P. Jiráska, L. Nováka a J. Požára, jehož vy-
davatelem je Policejní akademie ČR a Česká pobočka 
AFCEA získal Cenu poroty Jednoty tlumočníků a překla-
datelů za výkladový slovník 2016. Více na internetu  
AFCEA. 

Dostává se Vám ke čtení březnové vydání Zpravodaje ČP AFCEA. Rok 2016 bude z pohledu aktivit české pobočky 
velmi bohatý, proto Vám v rámci tohoto čísla předkládáme souhrn klíčových aktivit připravovaných na celý letošní rok.

A vzhledem k tomu, že se pomalu blíží svátky jara, dovolte nám popřát Vám pohodově strávené jarní dny a krásné 
Velikonoce.

         Rada české pobočky AFCEA 

http://afcea.cz/vykladovy-slovnik-kyberneticke-bezpecnosti-ziskal-cenu-poroty/
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   Asociace AFCEA (Armed Forces Communications 
and Electronics Association) letos slaví 70. výročí své-
ho vzniku. Od roku 1946 se asociace, která poskytuje  
unikátní fórum pro spolupráci mezi armádou, univerzitní 
sférou a průmyslem, rozrostla do dnešní podoby, kte-
rá čítá 32246 individuálních členů, 149 
poboček a 1575 společností převáž-
ně působících v oblasti ICT. V České  
republice působí česká pobočka od 
roku 1993. 

   Dne 21. 4. 2016 se od 16 hodin v hotelu DAP usku-
teční výroční valná hromada české pobočky AFCEA, na 
které se bude volit nové složení rady ředitelů. Na val-
né hromadě se dále představí ke schválení finální návrh 
programového zaměření české pobočky AFCEA na rok 
2016. 

   AFCEA International ve spolupráci s agenturou NCI 
pořádá ve dnech 7-9. června 2016 v estonském Talli-
nu průmyslovou konferenci NITEC‘16 - NCI Agency In-
dustry Conference & AFCEA Europe TechNet Internatio-
nal. Jedná se o nejdůležitější mezinárodní akci AFCEA 
na evropském kontinentu v roce 2016. Klíčovou úlohou 
konference bude odborná diskuze mezi zástupci armád 
NATO, průmyslem a univerzitní sférou nad klíčovými té-
maty NCI pro následující období. Více na http://www.
nitec.nato.int/ 

   Dne 21. června 2016 se na půdě Policejní akademie ČR 
v Praze uskuteční v pořadí již 48. bezpečnostní seminář 
AFCEA, který bude tentokrát věnovaný problematice 
softwarově definovaných sítí. Bližší informace sleduj-

te na stránkách http://afcea.cz/akce/48-bezpecnost-
ni-seminar-afcea-software-defined-networks-sdn/ 

   Kybernetická bezpečnost IV, již tradiční každoroční se-
minář pořádaný ve spolupráci s NBÚ a Policejní akade-
mií ČR, se tento rok uskuteční dne 14. září 2016. Bližší 
informace sledujte na stránkách http://afcea.cz/akce/
kyberneticka-bezpecnost-iv/ 

   Ve dnech 3. - 5. října 2016 se v Rotterdamu uskuteč-
ní, pod patronací ministerstva obrany Nizozemí, Tech-
net Europe 2016. Konference a výstava je zaměřena 
na téma: „Changing the Game in Security - Key Role 
for C4ISR“. AFCEA Europe organizuje tuto akci ve spo-
lupráci s asociacemi NIDV (Netherlands Industries for 
Defence & Security) a VID (Defence IT Experts Asso-
ciation).

   Ve dnech 20. - 21. října 2016 proběhne v Praze, v rámci 
širšího projektu Future Forces Forum, mezinárodní ky-
bernetická konference Future of Cyber na téma CYBER 
TRENDS, organizovaná v těsné spolupráci s AFCEA, 
NBÚ, NCKB a dalšími partnery. Konference je zaměře-
na na aktuální problematiku hybridních válek, možných 
budoucích kybernetických hrozeb a obranu proti nim s 
využitím nových technologií, vzdělávání, krizového říze-
ní. Svoji sekci má i problematika národní strategie cloud 
computingu v ČR. Akce bude doplněna o praktické 
ukázky a workshopy. Více informací na www.future-for-
ces-forum.org

Sledujte pravidelné informace na www.afcea.cz
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