
Kritická informační infrastruktura tvoří páteř moderní společnosti. 
S  rostoucím počtem a  závažností kybernetických bezpečnostních 
incidentů rostou i  nároky na ochranu informací. Průmyslové řídicí 
systémy (ICS) jsou důležitou součástí kritické infrastruktury, bohužel 
však na ně zatím není kladen patřičný důraz, a to i přesto, že v po-
sledních letech byla řada kyberútoků vedena právě proti ICS.

Kybernetická bezpečnost hraje významnou roli i v oblasti Internetu 
věcí (IoT), tedy v síti fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů 
a dalších zařízeními, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, 
senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje 
těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data.

Půldenní odborná konference se zaměří hlavně na aktuální témata 
v oblasti bezpečnosti ICS, na bezpečnost Internetu věcí a na další 
související témata. Konference naváže na předchozí bezpečnostní 
akce organizované v rámci projektu FFF a vytvoří jedinečné fórum 
pro partnery a účastníky k diskusi a k výměně informací a zkuše-
ností z  oblasti ICS a  kybernetické bezpečnosti, bude hledat alter-
nativní řešení nastolených problémů, a to zejména prostřednictvím 
zapojení světově uznávaných odborníků v oblasti bezpečnosti a ICS 
systémů.

Zabezpečení informačních systémů, nastavení procesů pro ochranu 
dat, předcházení kybernetickým incidentům a událostem. A rychlé 
řešení těch incidentů, kterým se organizace přeci jenom nevyhne.

Počet organizací, které budou muset informační bezpečnost řešit 
komplexně, jako systém, výrazně vzroste po přijetí nové EU směr-
nice o kybernetické bezpečnosti, tzv. NIS2. To se bude týkat rovněž 
nastavení pravidel a postupů pro předcházení a  řízení kybernetic-
kých bezpečnostních incidentů.

Publikum konference
Konference je zaměřena především na bezpečnostní, provozní a IT 
komunitu kritické infrastruktury, na veřejný sektor, bezpečnostní 
složky a soukromý sektor spolupracující na projektech ochrany kri-
tické informační infrastruktury, se zvláštním zřetelem na aktuální 
témata z oblasti kybernetické bezpečnosti. Konference se speciálně 
zaměří na nové povinné subjekty s ohledem na NIS2.

Bezpečnostní konference

27. dubna 2023 • Muzeum Škoda Auto

Hlavní témata:

• Aktuální a budoucí kybernetické hrozby a jejich řešení
• Nové technologické trendy v oblasti bezpečnosti ICS
• Connected Cars a Internet věcí
• Lidský faktor a související témata
• Nová evropská a národní legislativa (NIS-2, nový zákon 

o kybernetické bezpečnosti) a povinnosti nových 
povinných subjektů

Konference je součástí FUTURE FORCES FORUM
a odborného doprovodného programu Národního finále ČR v kybernetické bezpečnosti

www.future-forces-forum.org

Hlavní partner konference

Partneři konference



www.future-forces-forum.org

Programový výbor konference
Předseda:

 � Petr Jirásek, předseda pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti

Čestný předseda:
 � doc. Josef Požár, emeritní prorektor Policejní akademie ČR v Praze

Členové:
 � Jan Dienstbier, viceprezident, ČIMIB
 � Plk. doc. Petr Hrůza, prorektor, Univerzita obrany
 � Jaroslav Pejčoch, člen představenstva, ICT Unie
 � Tomáš Přibyl, místopředseda pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti
 � Vladimír Rohel, bezpečnostní ředitel, Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT)
 � Tomáš Trávníček, FIG/2 Řízení informační bezpečnosti, ŠKODA AUTO a.s.
 � Bohuslav Zůbek, oddělení kybernetické bezpečnosti, Ministerstvo vnitra ČR

Partnerské podmínky
Hlavní partner – 100.000 Kč

 � Pouze jeden exklusivní partner s tímto statutem
 � Vystoupení v rozsahu 30 minut
 � Veřejné uvedení partnera
 � Jedna strana inzerce v oficiálním konferenčním katalogu
 � Jedna strana PR v oficiálním konferenčním katalogu
 � 3x standardní vstup na konferenci
 � Logo na všech konferenčních materiálech
 � Logo na internetových stránkách s uvedením statutu partnera
 � Logo na internetových stránkách registrace konference s 

uvedením statutu partnera
 � Logo na účastnických registračních dokumentech
 � Logo na projekci před, v přestávkách a po konferenci
 � Webový banner na konferenčních internetových stránkách
 � Webový banner na konferenčním e-zpravodaji
 � Firemní roll-up v konferenčním sále
 � Možnost distribuce firemních materiálů každému účastníkovi 

konference

Coffee break partner s vystoupením – 70.000 Kč
 � Vystoupení v rozsahu 30 minut
 � Veřejné uvedení partnera
 � ½ strany inzerce v oficiálním konferenčním katalogu
 � ½ strany PR v oficiálním konferenčním katalogu
 � 2x standardní vstup na konferenci
 � Firemní roll-up v místě podávání coffee breaku
 � Logo na všech konferenčních materiálech
 � Logo na internetových stránkách s uvedením statutu partnera
 � Logo na internetových stránkách registrace konference s 

uvedením statutu partnera
 � Logo na projekci před, v přestávkách a po konferenci
 � Firemní roll-up v konferenčním sále
 � Možnost distribuce firemních materiálů každému účastníkovi 

konference

Partner s vystoupením – 50.000 Kč
 � Vystoupení v rozsahu 25 minut
 � ½ strany inzerce v oficiálním konferenčním katalogu
 � ½ strany PR v oficiálním konferenčním katalogu
 � 3x standardní vstup na konferenci
 � Logo na všech konferenčních materiálech
 � Logo na internetových stránkách s uvedením statutu partnera
 � Logo na internetových stránkách registrace konference s 

uvedením statutu partnera
 � Logo na projekci před, v přestávkách a po konferenci
 � Firemní roll-up v konferenčním sále
 � Možnost distribuce firemních materiálů každému účastníkovi 

konference

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Záštita a odborná garance:


