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6. 10. 2021, středa 

 
9:00 – 19:00 

Environmentální účetnictví a reporting udržitelného rozvoje 

Místo konání: sál 103, Administrativní budova 

Organizátor: CEMC, student@cemc.cz 

 

Zaměřeno na aktuální otázky udržitelného rozvoje, dobrovolné aktivity, environmentální účetnictví a 

reporting, výsledky realizovaných projektů, případové studie a diskusi nad praktickými zkušenostmi i 

výzkumem. 

 

7. 10. 2021, čtvrtek 

 

10:00 – 15:00 

Zákon o soukromé bezpečnostní činnosti – aktuální stav a výhled do budoucna  

Místo konání: sál Morava, pavilon A 

Organizátor: Český klub bezpečnostních služeb, tajemnik@ckbs.cz 

 

Součástí programového prohlášení současné vlády byla regulace a zpřísnění oboru soukromých 
bezpečnostních služeb formou samostatného zákona, po vzoru většiny zemí EU. Návrh zákona se dostal 
do parlamentu, ale během devíti let prodělal řadu změn, přičemž zejména ty poslední lze označit za 
profesně problematické. Návrh zákona se aktuálně, i díky omezení legislativního procesu pandemií, 
nachází ve skupině návrhů, které již projednány nade vší pochybnost nebudou. Potřeba inovace 
podmínek na trhu soukromých bezpečnostních služeb však trvá a ČKBS nadále prosazuje legislativní 
úpravu, ale takovou, která bude pro poskytovatele, pro odběratele, zaměstnance i stát přínosná. ČKBS 
vždy prosazovala a prosazuje otevřenou tržní diskuzi a návrh, který by podpořil růst trhu co do kvality, 
stability, spolehlivosti, odpovědnosti, využitelnosti a velikosti. Setkání odborníků a zájemců o tuto 
problematiku v rámci doprovodného programu veletrhu ISET/IDET je příležitostí pro výměnu a prezentaci 
názorů k uvedenému tématu a věříme, že může přispět k nalezení společné cesty při prosazování zájmů 
oblasti soukromých bezpečnostních služeb.   
 

9:00 – 17:30 

Bezpečnostní konference Kybernetická bezpečnost KB9B Zákon o soukromé bezpečnostní činnosti 

– aktuální stav a výhled do budoucna 

Místo konání: sál P1, pavilon P 

Organizátor: AFCEA, petr.jirasek@cybersecurity.cz 

Vložné: 500,- Kč (bez DPH) 

 
9. ročník výroční konference kybernetická bezpečnost, zaměřený na aktuální trendy a hrozby v 

kybernetické bezpečnosti a stav kybernetické bezpečnosti a obrany v ČR. 

mailto:petr.jirasek@cybersecurity.cz
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Program: 
9:00 Přivítání 
Tomáš MÜLLER, Prezident, České pobočky AFCEA 
 
9:10 – 10:40 Úvodní sekce 
Úvodní slovo 
Zástupce NÚKIB (tbc) 
Zranitelný internet, aneb narůstající technologický dluh a s ním spojené hrozby 
Jan KOPŘIVA, ALEF NULA, a.s. 
 
10:40 – 11:10 Přestávka 
 
11:10 – 12:30 Sekce praktických příkladů a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti 
Bezpečnost tzv. legacy aplikací 
Pavel MINAŘÍK, Chief Technology Officer, Kemp Technologies (Flowmon Networks) 
 
PKI a multi-faktorová autentizace pro ochranu organizací 
Zástupce ProID/Monet+ 
 
12:30 – 13:15 Přestávka 
 
13:15 – 15:00 Sekce zkušenosti z krizového stavu I. 
Aktuální stav regulace kybernetické bezpečnosti v České republice 
Martin KLUMPAR, vedoucí oddělení regulace cloud computingu, NÚKIB ČR 
 
OSINT v analýze dezinformací 
Jindřich KARÁSEK, Trend Micro 
 
Jak zvládat volumetrické útoky 
Petr KADLEC, ComSource 
 
Analýza útoku na kritickou infrastrukturu 
Michal DROZD, Cyber Security Architect, spoluzakladatel GREYCORTEX 
 
15:00 – 15:20 Přestávka 
 
15:20 – 16:35 Sekce zkušenosti z krizového stavu II. 
DNS v rukou útočníka. Reálné příklady použití tohoto protokolu v útoku 
Jan RYNEŠ, Solutions Architect CEE, INFOBLOX 
 
Bezpečnostní doporučení pro e-identitu 
Vladimír ROHEL, NAKIT s.p. 
 
Vyškolení zaměstnanci jako součást kybernetické ochrany organizace 
Božetěch BRABLC, DATASENSE 
 
Budování dostupné kybernetické bezpečnosti 
Jindřich ŠAVEL, CEO, Novicom, s.r.o. 
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Závěrečné slovo 
Tomáš MÜLLER, Prezident, České pobočky AFCEA 
 
16:40 Neformální diskuse – číše vína 
 
17:30 Ukončení akce    

 

 

Stav ke dni 15.9.2021 


