FUTURE of CYBER

CALL for PAPERS

SMART CYBER

DEFENCE
WORKSHOPS

UDĚLEJME SI ŽIVOT SNAZŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ

17. – 19. října 2018, PVA EXPO PRAHA, Česká republika
Organizované v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti
Pod záštitou

Mediální partneři

Ve spolupráci s

Základní informace
Třídenní odborná akce – soubor bezpečnostních workshopů, jako oficiální
odborný doprovodný program mezinárodního projektu FUTURE FORCES FORUM
(dále jen „FFF“), umožňující setkání odborníků a představitelů veřejné sféry,
bezpečnostních a ozbrojených složek, diskutovat otázky v oblasti aktuálních
a budoucích hrozeb a trendů v oblasti informačních technologií, kybernetické
bezpečnosti a obrany.

Akce bude doplněna o Live Hacking Show v tak zvané Live Hacking Zone,
kde bude možné otestovat vybrané technologie partnerů v reálném testu
účastníků a řešit vybrané hackerské úlohy v rámci soutěže. Cílem odborné
akce je identifikovat výzvy pro státní, privátní i akademickou sféru v oblasti
bezpečnosti a vzájemné spolupráce i představit obchodní příležitosti v rámci
kybernetické bezpečnosti a ochrany kritické infrastruktury.

Programový výbor

Předpokládané auditorium

Předseda
Petr JIRÁSEK, Předseda, Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA

Odborníci z oblasti informační a kybernetické bezpečnosti;
Zástupci státní správy a institucí spravujících významné informační systémy;
Zástupci organizací spadajících do okruhu kritické informační infrastruktury;
Zástupci privátních podniků zvažující využití služeb cloudu a provozující své
vlastní informační systémy, zejména banky, telekomunikační společnosti,
velké průmyslové podniky apod.;
Odborníci z organizací, pro které je ochrana dat a informačních systémů
důležitou součástí jejich podnikání;
Představitelé akademické sféry.

Čestné předsednictvo
Dušan NAVRÁTIL, Ředitel, Národní úřad kybernetické a informační bezpečnosti ČR
Doc. Josef POŽÁR, Prorektor, Policejní akademie ČR v Praze
BGen. Prof. Bohuslav PŘIKRYL, Rektor, Univerzita obrany v Brně
Členové (v abecedním pořadí)
plk. v.z. Miroslav BRVNIŠŤAN, Prezident, Slovenská pobočka AFCEA
Jaroslav BURČÍK, Ředitel, ITU Centrum, FEL, ČVUT
BGen. Ľubomír GACKO, Ministerstvo obrany, Slovenská republika
pplk. Petr HRŮZA, Univerzita obrany v Brně
plk. v.v. Ladislav KOLLÁRIK, Vice-prezident, Slovenská pobočka AFCEA
Karel MACEK, Vedoucí oddělení kybernetická bezpečnosti, Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR
Tomáš MÜLLER, Prezident, Česká pobočka AFCEA
Jiří PALYZA, Národní centrum bezpečnějšího internetu
Jaroslav PEJČOCH, Člen, ICT Unie
Vladimír ROHEL, Ředitel, Sekce bezpečnosti, NAKIT
MGen. (Ret.) Erich STAUDACHER, Generální ředitel, AFCEA Europe
Jaroslav ŠMÍD, Náměstek ředitele, Národní úřad kybernetické a informační
bezpečnosti ČR
Miroslav TŮMA, Ředitel, Odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT,
Ministerstvo vnitra ČR

Tematické okruhy
Aktuální kybernetické hrozby
a trendy
Bezpečnost cloudových řešení
Budoucnost kybernetické obrany
Forenzní analýza

Krádeže dat a jejich ochrana
Nová generace IDS/IPS
Pokročilé kybernetické hrozby
Ransomware
Řízení přístupu a oprávnění

Důležité termíny
Zahájení registrací	
Předběžný program workshopů 
Konečný program workshopů 

1. dubna 2018
1. července 2018
1. října 2018

Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Petr JIRÁSEK /odborný program a řečníci/
E-mail: petr.jirasek@cybersecurity.cz
Tel.: +420 603 245 240		
www. future-forces-forum.org

brig. gen. v. v. Jaroslav DIENSTBIER /partneři a vystavovatelé/
E-mail: dienstbier@future-forces-forum.org
Tel.: +420 601 335 470
www. future-forces-forum.org
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