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Ve spolupráci s

Základní informace
V oblasti obecné autentizace lze již několik let pozorovat rozmach mnoha trendů,
a to především v oblasti biometrie. Nejčastějším trendem je propojování biometrie
s kryptografií, zavádění elektronických podpisů s biometrickými prvky a implementace
nových technologií založených na biometrických identifikátorech.

Cílem konference je nejen výměna zkušeností a informací o aktuálních trendech
v problematice biometrie a kryptografie, ale i široká veřejná diskuse nad budoucími
výzvami a iniciativami v této oblasti, zejména s ohledem na elektronickou identitu osob
a moderní informační a komunikační systémy nejen veřejné správy (e-government).

Třídenní mezinárodní odborná konference BIOMETRIE 2018 je zaměřena na moderní
trendy a technologie v oblasti biometrie, elektronické identifikace a kryptografie.
Konference je organizována jako oficiální odborný doprovodný program
mezinárodního projektu FUTURE FORCES FORUM (dále jen „FFF“), umožňující
setkání odborníků a představitelů veřejné sféry, bezpečnostních a ozbrojených sil
se zástupci privátního sektoru a akademické sféry.

Konference navazuje na několik odborných akcí organizovaných pracovní skupinou
kybernetické bezpečnosti AFCEA, Policejní akademií ČR, NÚKIB a Ministerstvem vnitra
ČR, které se v letech 2014-2017 věnovaly problematice kryptografie, elektronické
identity, eIDAS a biometrických technologií.

Programový výbor

Tematické okruhy konference

Předseda
Petr JIRÁSEK, Předseda, Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA

Aktuální trendy v oblasti biometrie
Elektronická identita
Forenzní analýza
Kryptografie

Členové (v abecedním pořadí)
Miroslav BRVNIŠŤAN, Prezident, Slovenská pobočka AFCEA
Jaroslav BURČÍK, Ředitel ITU Centra, FEL, ČVUT
Jan HAJNÝ, docent, FEKT, VUT Brno
Jozef Martin KOLLÁR, Katedra matematiky, Fakulta stavební, Slovenská technická
univerzita
Karel MACEK, Vedoucí oddělení kybernetické bezpečnosti, Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR
Tomáš MÜLLER, Prezident, Česká pobočka AFCEA
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
Pavel VONDRUŠKA, Bezpečnostní ředitel CETIN, MFF UK

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

Předpokládané auditorium
Předpokládá se účast až 200 odborníků z oblasti informační bezpečnosti,
zástupci státní správy a státních institucí, finančního a bankovního sektoru,
průmyslové sféry a představitelé akademické sféry.

Časový rámec konference
1. den (17. 10. 2018) 

13:00 – 17:00

2. den (18. 10. 2018) 

9:00 – 16:00

3. den (19. 10. 2018) 

9:00 – 13:00

Důležité termíny
Call for Papers

30. dubna 2018

Akceptace odborných příspěvků

30. června 2018

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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Čestné předsednictvo
Dušan NAVRÁTIL, Ředitel, Národní úřad kybernetické a informační bezpečnosti ČR
Josef PROKEŠ, Úřad pro ochranu osobních údajů
Miroslav TŮMA, Ředitel, Odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT, Ministerstvo
vnitra ČR

Moderní biometrické technologie
Krádeže dat a jejich ochrana
Pokročilé bezpečnostní hrozby
Řízení přístupu a oprávnění

