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Vážení členové a přátelé České pobočky AFCEA.
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   Ve dnech 3.–5. 10. se v Rotterdamu, pod patrona-
cí Ministerstva obrany Nizozemí, uskutečnila Technet  
Europe 2016. Konference a výstava byla zaměřena na 
téma: „Changing the Game in Security - Key Role for 
C4ISR“, více na afcea.org. Českou pobočku AFCEA 
mimo jiné reprezentovali dva zástupci studentského 
klubu Policejní akademie ČR v Praze.  

   Ve dnech 19.–21. 10. Česká pobočka AFCEA zorgani-
zovala, v rámci mezinárodní konference Future Forces 
Forum, stánek prezentací a simulací kybernetických 
útoků, tématicky zaměřený na kybernetické útoky na 
webové servery a scénáře pro jejich ochranu a ochrana 
proti Ransomware útokům. Stánek byl pořádán ve spo-
lupráci s Národním centrem kybernetické bezpečnosti 
ČR, Agenturou komunikačních a informačních systémů 
AČR, Ministerstvem vnitra a univerzitami resp. student-
skými kluby Policejní akademie ČR v Praze a Univerzity 
obrany.

   Dne 8. 11. od 14 hodin proběhl v hotelu DAP v Praze 6 
seminář  Cyber Café III. zaměřený na problematiku útoků 
typu DDoS. Seminář se specielně věnoval problematice 
ochrany před těmito útoky nejen z pohledu koncové 
sítě, ale i páteřní infrastruktury.

   Dne 15. 11. od 16 hodin v hotelu DAP proběhl seminář 
Cyber Café IV. pracovní skupiny AFCEA Kybernetická 
bezpečnost, který byl tentokrát zaměřen na problema-
tiku rozvoje lidských zdrojů a certifikace pro pracovníky 
působící v oblasti kybernetické bezpečnosti.  V rám-
ci semináře vystoupili i zástupci ambasády USA, kteří 
seznámili přítomné se systémem povinné certifikace 
státních zaměstnanců USA a s aspekty, které zavedení 
této certifikace provázelo.

   Dne 15. 11., v budově Generálního štábu AČR, podep-
sali zástupci České pobočky AFCEA dohodu o gene-
rálním partnerství s Asociací obranného a bezpečnost-
ního průmyslu České republiky (AOBP) k oslavám 100. 
výročí Spojovacího vojska AČR. Za AFCEA byli přítomni 
prezident České pobočky pan Tomáš Müller a vicepre-
zident pro programovou činnost paní Jitka Čapková, 
více na army.cz a na afcea.cz.

   28. 11. byla, po několikaměsíčním úsilí pracovní sku-
piny Kybernetické bezpečnosti AFCEA, spolupracují-
cích kolegů, partnerů a institucí, zahájena první česká 
soutěž středoškoláků v kybernetické bezpečnosti. Prv-
ní kolo bylo ukončeno 15. 12. 2016. Vše o aktuálním 
dění najdete na www.kybersoutez.cz., kde naleznete  
i odkazy na facebook a twitter soutěže.

A je tu opět předvánoční čas, konec roku 2016, který bude vystřídán rokem 2017. Ten se ponese, mimo jiné, v duchu 
oslav 100. výročí Spojovacího vojska Armády České republiky. Nejen aktivitám spojeným s oslavami 100. výročí se 
věnuje náš Zpravodaj.

Dovolte nám, při příležitosti konce roku, Vám co nejsrdečněji popřát krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový 
rok 2017, hlavně zdraví a pokud možno vyváženou pohodu jak v pracovním, tak i soukromém životě. Zároveň bychom 
chtěli poděkovat všem členům i podporovatelům České pobočky AFCEA za jejich práci v roce 2016.

Těšíme se na setkání v roce 2017!

 Rada České pobočky AFCEA

http://www.afcea.org/event/?q=TNE16
http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/spojovaci-vojsko-acr-oslavi-v-pristim-roce-100-let-128737/
http://afcea.cz/podepsani-dohody-o-generalnim-partnerstvi-s-aobp-k-oslava-100-vyroci-spojovaciho-vojska
http://www.kybersoutez.cz


Stane se…
   V únoru se uskuteční seminář pracovní skupiny AFCEA 
Kybernetická bezpečnost. Konkrétní termín, téma 
a možnosti registrace budou uveřejněny v lednu na 
stránkách www.afcea.cz.

   Ve dnech 24.–26. 4. 2017 se v kanadském městě 
Ottawa uskuteční konference NITEC‘17 – AFCEA 
TechNet International, která je společně organizována 
agenturou NCI  a AFCEA Europe. Program a detaily 
konference naleznete zde.

Harmonogram klíčových akcí oslav:

   Konference „Spojovací vojsko AČR 2017“: 22.–23. 3. 2017  
Akce pro cca 150 odborníků z oblasti AČR / MO ČR, univerzitní i komerční sféry

   IDET: 31. 5.–2. 6. 2017 
Kybernetický pavilon - pavilon živých ukázek řešení pro Spojovací vojsko 21. století

   Den Spojovacího vojska: 23. 9. 2017 
Akce organizovaná především pro děti a mládež (očekává se více než 2000 dětí a celkově až 7000 návštěvníků, 
se bude konat v Lešanech u Prahy)

   Slavnostní shromáždění: říjen 2017 
Závěrečná akce k oslavám 100. výročí Spojovacího vojska armády České republiky

Během celého příštího roku budou probíhat, pod záštitou ministra obrany České republiky, panem Martinem Stropnickým, 
akce spojené se 100. výročím Spojovacího vojska armády České republiky. Cílem oslav, které jsou společným projektem 
Agentury KIS armády České republiky a České pobočky AFCEA, je reprezentativní a důstojná oslava 100. výročí 
Spojovacího vojska, seznámení odborné a široké veřejnosti s historií a budoucností Spojovacího vojska, ale i ocenění 
bývalých i současných významných pracovníků Spojovacího vojska Armády České republiky a jeho podporovatele.

V případě zájmu o partnerství nás neváhejte kontaktovat.

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

AOBP, sekce C4ISTAR DIAMOND – generální partner

INTERLINK CS, spol. s r.o. PLATINUM – hlavní partner

net.pointers s.r.o. / Fidelis Cybersecurity PLATINUM  – hlavní partner

ALEF NULA, a.s. / Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o GOLD – partner

ATS - Telcom Praha, a.s. GOLD – partner

Simac Technik ČR, a.s.. GOLD – partner

TESLA, akciová společnost GOLD – partner

TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. GOLD – partner

Vojenský technický ústav, s.p. ODBORNÝ GARANT – partner

DELINFO, spol. s r.o. SILVER – partner

SITEL, spol. s r.o. BRONZE – partner

Partneři oslav 100. výročí:

https://www.ncia.nato.int/Events/Pages/160909_NITEC-17.aspx
www.afcea.cz

