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   Za příkladnou a spolehlivou práci pro AFCEA obdr-
žela Iveta Francová od AFCEA International ocenění  
„AFCEAN of the Month“ za měsíc leden 2017. Jde  
o prestižní cenu uznávanou v rámci mezinárodní komu-
nity AFCEA.

   2. 3. 2017 proběhl v hotelu DAP odborný kulatý stůl ke 
změně zákona o Vojenského zpravodajství. Česká po-
bočka AFCEA byla moderátorem této akce jako nezá-

vislý odborný subjekt, více informací najdete na  strán-
kách Vojenského zpravodajství a Ministerstva obrany.

   28. 03. 2017 proběhl na půdě Policejní akademie ČR 
seminář „Ochrana osobních údajů v EU a v ČR“, který 
se zabýval dopadem nařízení GDPR Evropské unie na 
legislativu ČR a na podnikatelské prostředí.

28. ledna jsme vstoupili do roku Ohnivého Kohouta. Tento rok prý přinese úspěch všem, kteří napnou své úsilí  
k dotažení a zužitkování příležitostí z předcházejícího roku. Tak se těšíme, že věci započaté v loňském roce se nám  
v letošním roce povede zdárně dokončit. Jedná se například o aktivity spojené s oslavami 100. výročí spojovacího 
vojska AČR, nebo o náročnou agendu Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti. Vedle toho běží řada činností 
a seminářů pracovních skupin Kybernetická bezpečnost a Ochrana obyvatelstva, kterým je potřeba věnovat nemenší 
úsilí. V roce 2017 nás rovněž čeká řada mezinárodních akcí AFCEA International, AFCEA Europe a aktivit souvisejících 
s 15. výročím založení Slovenské pobočky AFCEA.

Na následujících řádcích Vám přinášíme stručné informace o plánovaných akcích, na kterých Vás rádi uvítáme jako 
účastníky. Ještě raději ovšem budeme, pokud se do nich rozhodnete aktivně zapojit, v takovém případě se neváhejte 
obrátit na program@afcea.cz. 

Přejeme i Vám, ať zužitkujete všechny zajímavé příležitosti z loňského roku a dotáhnete je do zdárného konce. 

S přátelským pozdravem

 Rada České pobočky AFCEA

http://www.vzcr.cz/cs/uvod/article/afcea-pozvala-odbornou-verejnost-k-diskuzi-o-kyberneticke-obrane
http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/afcea-pozvala-odbornou-verejnost-k-diskuzi-o-kyberneticke-obrane-131435/


Stane se…
   24. 4. – 26. 4. 2017 se v Otavě (CAN) koná konference 
NITEC (NATO Industry Conference and TechNet Inter-
national), hlavním tématem tohoto mezinárodního fóra 
je spolupráce mezi NATO a průmyslem. 

   26. 4 – 27. 4. 2017 se v Bonnu uskuteční 31. AFCEA 
Fachausstellung výstava a konference na téma: „Vnější 
a vnitřní bezpečnost 4.0 – klíče k digitální suverenitě“. 

   17. 5. 2017 se od 17 hodin koná Výroční valná hroma-
da české pobočky AFCEA v klubové restauraci Vojen-
ského klubu Praha, Vítězné nám. 4, Praha 6. Na valné 
hromadě proběhne volba nové rady ředitelů na období 
2017/2018 i schválení nového programového zaměření 
pobočky.

   22. – 24. 5. 2017 se v Mnichově koná SPADE 2017 
(IBM+AFCEA+SAP) konference na téma „Defence in 
the Cognitive Era: Accelerating beyond the velocity of 
threats“. Na konferenci se podílí Německé Ministerstvo 
obrany, součástí je i návštěva IBM Watson IoT labora-
toří. 

   Ve dnech 24.-25. května 2017 se koná v Praze již 18 
ročník prestižní mezinárodní konference o informační 
bezpečnosti, více o konferenci najdete zde. Pro členy 
AFCEA platí zvýhodněné vstupné. V případě zájmu  
o účast nás prosím kontaktujte.

   31. 5. – 2. 6. 2017 se koná IDET 2017, kde Česká 

pobočka AFCEA, mimo jiné, organizuje stánek simulací 
kybernetických útoků v rámci Kybernetického pavilonu. 
Rovněž zde proběhne finále Kybernetické soutěže pro 
střední školy.

   V červnu 2017 připravuje pracovní skupina Kybernetic-
ká bezpečnost další bezpečnostní seminář. O tématu a 
přesném datu vás budeme informovat na webu www.
afcea.cz.

   V září 2017 připravuje pracovní skupina Kybernetická 
bezpečnost seminář „Kybernetická bezpečnost V“.

   4. 10. - 6. 10. 2017 pořádá Slovenská pobočka AFCEA 
mezinárodní konferenci KIT 2017 (Communication and 
Information Technologies) v Tatranských Zrubech.  

   9. 10. – 11. 10. 2017 se ve Stockholmu koná Tech-
Net Europe 2017 hlavním tématem budou kyberne-
tické schopnosti využitelné v hybridních konfliktech.  
Součástí bude Hackaton pro studenty a  AFCEA Lea-
dership meeting. 

   12. 10. – 13. 10. 2017 se v hotelu DAP v Praze koná pod 
záštitou České, Slovenské a Německé pobočky AFCEA 
koná první středoevropská SCADA bezpečnostní 
konference 2017 zaměřená na  aktuální témata  
v oblasti bezpečnosti průmyslových řídicích systémů 
(ICS). Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti  
AFCEA je odborným garantem témat konference.

Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti

   1. 3. – 14. 3. 2017 proběhlo druhé kolo Kybersoutěže, kterého se zúčastnilo 286 studentů z 566 postupujících 
do druhého kola. Úlohy byly natolik náročné, že někteří studenti s omluvou odstoupili. Test zcela dokončila 
méně než polovina soutěžících. Oficiální výsledky budou k dispozici na webu soutěže koncem března.

   31. 5. – 2. 6. 2017 proběhne v rámci IDET 2017 prezenční finále Kybersoutěže, do kterého postoupí 30-40 
nejlepších z druhého kola.

Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA je výkonným garantem Středoškolské soutěže v kybernetické 
bezpečnosti. Hlavními odbornými garanty „Kybersoutěže“ jsou Národní bezpečnostní úřad ČR a Národní Centrum 
Kybernetické Bezpečnosti. Mezi další odborné garanty patří státní instituce, vysoké školy a neziskové asociace, které se 
dlouhodobě zabývají kybernetickou bezpečností a obranou.

http://www.nitec.nato.int/
http://www.afcea.de/veranstaltungen/fachausstellung/fachausstellung-2017.html
http://www.afcea.de/veranstaltungen/fachausstellung/fachausstellung-2017.html
https://www-01.ibm.com/events/wwe/grp/grp308.nsf/Agenda.xsp?openform&seminar=QEQGTJES&locale=en_ZZ
https://tate.cz/is2
http://www.bvv.cz/idet/idet-2017/
http://www.afcea.cz
http://www.afcea.cz
http://kit2017.aos.sk/ocs/index.php/KIT2017/KIT2017
http://www.afcea.org/event/?q=TNE17
http://www.afcea.org/event/?q=TNE17
http://future-forces-forum.org/events/default/17_scada-conference?lang=cs
http://future-forces-forum.org/events/default/17_scada-conference?lang=cs
http://kybersoutez.cz/ks_vysledky.html
http://kybersoutez.cz/kybersoutez.html
http://kybersoutez.cz/kybersoutez.html


Sledujte pravidelné informace na www.afcea.cz

Česká pobočka AFCEA 
Dolnoměcholupská 1418/12, 
102 00 Praha 10 

Kontaktní osoby:
Tomáš Müller, tel.: 724 600 670, email: prezident@afcea.cz

Oslavy 100 let od založení Spojovacího vojska

   22. 3. - 23. 3. 2017 Konference KIS AČR / ITTE 2017 Hlavními tématy konference jsou trendy v ICT  
a požadavky na KIS; rozvoj KIS MO; výstavba a využití Spojovacího vojska AČR; informační bezpečnost. 

   31. 5. - 2. 6. 2017 IDET 2017 - prezentace živých ukázek a simulací pro Spojovací vojsko 21. století. 

   23. 9. 2017 Spojovací vojsko na Dětském dnu v Lešanech představí expozici moderní i historické techniky 
Spojovacího a Telegrafního vojska. 

   30. 10. 2017 Slavnostní zahájení výstavy ke Dni Spojovacího vojska

   9.11.2017 Slavnostní shromáždění, vyvrcholení oslav 100. výročí Spojovacího vojska AČR

Česká pobočka AFCEA je na základě memoranda o dlouhodobé spolupráci s AČR jedním z hlavních organizátorů oslav 
100. výročí Spojovacího vojska AČR, které vyvrcholí v říjnu 2017. V rámci oslav Spojovacího vojska proběhne řada 
odborných akcí, mezi které patří:

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

PARTNER

www.afcea.cz

