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HLAVNÍ TEMATICKÉ OKRUHY

Třídenní odborná akce – soubor bezpečnostních workshopů, panelových diskusí a Live
Hacking Show, jako oficiální odborný doprovodný program mezinárodního projektu
FUTURE FORCES FORUM (dále jen „FFF“), umožnující setkání odborníků a představitelů
veřejné sféry, bezpečnostních a ozbrojených složek, diskutovat otázky na téma aktuálních
i budoucích hrozeb a trendů v oblasti informačních technologií, kybernetické bezpečnosti
a obrany.

CYBER
KONFERENCE

Aktuální kybernetické hrozby a trendy
Forenzní analýza
Kryptografie & Kryptoanalýza
Platforma pro výuku kybernetické bezpečnosti
Nástroje a aktivity k podpoře osvěty v oblasti kybernetické bezpečnosti

CÍL




FUTURE OF




Nabídnout vysoce profesionální akci s aktuálními bezpečnostními tématy
Zprostředkovat setkání lidí se zájmem v oblasti kybernetické bezpečnosti
Identifikovat výzvy pro akademickou, státní a privátní sféru v
oblasti bezpečnosti a vzájemné spolupráce
Informovat o obchodních příležitostech v oblasti kybernetické
bezpečnosti a ochrany kritické informační infrastruktury
Zařadit akci mezi akce Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti (ECSM) organizované ENISA

PŘEDPOKLÁDANÉ AUDITORIUM

3x Future Cyber Defence panelová diskuse

10x Future Cyber
Defence workshop







Cyber Escape
Room
(CER)

Live Hacking
Zóna
(LHZ)







Future Forces
Exhibition
(FFE)

Konference Future of Cyber bude doplněna o Live Hacking Show v tak zvané Live Hacking
Zóně (LHZ), kde bude možné otestovat vybrané technologie partnerů v reálném testu
účastníků a řešit vybrané hackerské úlohy v rámci soutěže. Účastníci budou mít příležitost si
vyzkoušet také tzv. Cyber Escape Room (CER), která prakticky prověří jejich znalosti v oblasti
kybernetické bezpečnosti. Cílem odborné akce je identifikovat výzvy pro státní, privátní



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

DOPROVODNÝ PROGRAM





Vzdělávací přednášky - osvěta
Soutěže (CTF)
Kvízy
Hardwarové soutěže

i akademickou sféru v oblasti bezpečnosti a vzájemné spolupráce i představit obchodní
příležitosti v rámci kybernetické bezpečnosti a ochrany kritické infrastruktury.

Hlavní partner konference

pod záštitou

ve spolupráci s

Partner kybernetického pavilonu

Partneři workshopu

Partneři FFF pro vědu a výzkum

Partner FFF

Odborný a výkonný garant
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PROGRAMOVÝ VÝBOR
Petr JIRÁSEK
Předseda pracovní skupiny kybernetické
bezpečnosti, AFCEA, Česká republika

Vladimír DZURILLA
Vládní zmocněnec pro ICT,
Česká republika

Petr OČKO
Náměstek ministra, Ministerstvo
průmyslu a obchodu, Česká republika

předseda

čestný člen

čestný člen

BG Petr ŠNAJDÁREK
Náčelník Spojovacího vojska,
Armáda České republiky

brig. gen. Miroslav FEIX
Velitel, Velitelství kybernetických sil
a informační podpory,
Armáda České republiky

brig. gen. prof. RNDr.
Zuzana KROČOVÁ Ph.D.
Rektorka, Univerzita obrany
Česká republika

čestný člen

čestný člen

čestný člen

doc. Josef POŽÁR CSc.
Emeritní prorektor, Policejní akademie
České republiky v Praze,
Česká republika

prof. Boris ŠIMÁK
České vysoké učení technické v Praze,
Česká republika

genmjr. v zál.
Erich STAUDACHER, GEAF
Generální ředitel AFCEA Europe,
Německo

čestný člen

čestný člen

čestný člen

ČLENOVÉ
plk. v zál. Miroslav BRVNIŠŤAN – President, AFCEA Slovensko
Jan DIENSTBIER – Víceprezident, ČIMIB, Česká republika
plk. Petr HRŮZA – Člen pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti AFCEA, Prorektor pro vzdělání a záležitosti studentů, Univerzita obrany
plk. Zbyněk HUBÁLEK – J6, Armáda České republiky (TBC)
plk. v zál. Ladislav KOLLÁRIK – Vice-president, AFCEA Slovensko
Tomáš MÜLLER – Prezident, Česká pobočka AFCEA
Jaroslav PEJČOCH – Člen, ICT Unie
Tomáš PŘIBYL – Člen pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti, AFCEA, Česká republika
Vladimír ROHEL – Bezpečnostní ředitel, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, Česká republika
Jaroslav ŠMÍD – Náměstek, Sekce informační bezpečnosti, Národní úřad kybernetické a informační bezpečnosti ČR
Zástupce GŘ HZS (TBC)

KONTAKT
Kontakt pro partnery a účastníky
DANIEL KOČÍ
Email: dan@future-forces-forum.org
Tel.: +420 778 540 862

