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Mezinárodní bezpečnostní konference

12. – 13. října 2017 • Hotel DAP, Praha, Česká republika

Pořadatel konference usiluje o profesionální příspěvky v oblasti kybernetické 
bezpečnosti, ochrany kritické informační infrastruktury a bezpečnosti ICS, se 
zvláštním zaměřením na budoucí hrozby, výzvy a cíle.

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoliv příspěvek, který se nezaměřuje 
na témata konference či očekávanou programovou strukturu, případně jakýkoli 
příspěvek bez dalšího vysvětlení na základně svého svobodného rozhodnutí.

Call for Papers

Důležité termíny

Uzávěrka pro zasílání abstraktů, včetně  
profesního životopisu a fotografie:                        15. 06. 2017

Informace pro autory po přijetí příspěvku  
a zařazení do programu konference:     10. 07. 2017

Zaslání finální verze přednášky:   20. 09. 2017

Požadované informace

Zájemci o vystoupení v programu konference se přihlásí prostřednictvím  
e-mailového kontaktu na níže uvedené adresy do 15. června 2017. 
 
Žádost musí obsahovat:
• Název přednášky
• Jméno autora(ů)
• Abstrakt v angličtině (nebo v češtině a v angličtině) v rozsahu 100-300 slov
• Stručný profesní životopis autora, nanejvýš 200 slov 
• Fotografie autora(ů) ve formátu JPEG v minimálním rozlišení 300 dpi

Finální verzi přednášky čleňte v následující struktuře:

• Nadpis příspěvku (přednášky)
• Jméno a příjmení autora(ů)
• Název organizace/společnosti, adresa, země, e-mailové adresy
• Anotace přednášky/abstrakt
• Klíčová slova
• Text přednášky
• Použitá literatura 
Všechny výše uvedené příspěvky zasílejte v elektronické podobě ve formátu PDF 
nebo Word DOC, PowerPoint 2003 (nebo vyšší), prezentace s maximálně 30 snímky 
v angličtině.

Konference se zaměří na následující témata:

• Aktuální a budoucí kybernetické hrozby a jejich řešení
• Nové technologické trendy v oblasti bezpečnosti ICS
• Kybernetická bezpečnost jako investice do ochrany vlastní firmy a celé 

společnosti
• Průmysl 4.0 (internet věcí) ve vztahu na bezpečnost ICS 
• Lidský faktor a související témata
• Obchodní příležitosti v oblasti kybernetické bezpečnosti 

www.future-forces-forum.org

Konference je pořádána pod záštitou:

 Konference je součástí Evropského  
měsíce kybernetické bezpečnosti

Konference je pořádána pod odbornou záštitou 
European Cyber Security Excellence Center

Partneři konference

TableTop partneři



Další informace pro přednášející:

• Finální příspěvek může být nahrazen prezentací v PowerPoint
• Název příspěvku, shrnutí, jména autorů a fotografie budou zveřejněny na oficiálních stránkách Future Forces Forum, pracovní skupiny SCADA  

(EUCYBSEC) a na internetových stránkách Cybersecurity.cz.
• V případě, že finální obsah přednášky nebo prezentace PowerPoint nemůže být zveřejněna na konferenčním CD, pak ji, prosím, neposílejte..
• Všechny požadované informace zašlete elektronickou poštou na adresu petr.jirasek@cybersecurity.cz, nejpozději do 20. 09. 2017.

Programový výbor konference

Členové

Petr JIRÁSEK
Člen mezinárodní komise  
kybernetické bezpečnosti 
Česká republika 
Předseda

Prof. Boris ŠIMÁK
České vysoké učení  
technické v Praze 
Česká republika
Čestný předseda

plk. v zál. Miroslav BRVNIŠŤAN, 
Prezident 
AFCEA Slovensko 
Slovensko

Andrej HRADŇANSKÝ
Člen 
European Cyber Security Excellence 
Center, Česká republika

Vladimír ONDROVIČ
Prezident 
Zväz elektrotechnické priemyslu 
Slovensko

João Miguel ÃNNES
Specialista kyber bezpečnosti  
Rady ředitelů AFCEA Portugalsko 
Portugalsko

Jaroslav BURČÍK
Ředitel ITC Centra 
České vysoké učení  
technické v Praze 
Česká republika

Tomáš MÜLLER
Prezident
Česká pobočka AFCEA 
Česká republika

Vladimír ROHEL
Národní agentura pro komunikační  
a informační technologie 
Česká republika

Peter LUKÁČ
Odborný rada 
Oddělení bezpečnosti a krizového 
řízení, Český telekomunikační úřad, 
Česká republika

Zdeněk LOKAJ
Člen 
European Cyber Security Excellence 
Center, Česká republika

Michal KOHÚT
Člen 
European Cyber Security Excellence 
Center, Česká republika

Doc. Jaroslav DOČKAL
Prorektor pro vědu a tvůrčí činnost, 
VŠKE, Česká republika

Tomáš HEJLÍK
Člen 
European Cyber Security Excellence 
Center, Česká republika

Tomáš PŘIBYL
Předseda 
European Cyber Security Excellence 
Center, Česká republika

Ing. Karel MACEK 
vedoucí oddělení bezpečnosti ICT, 
Odbor rozvoje a bezpečnosti ICT, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Česká republika

Josef PROKEŠ
Ředitel sekce správní 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
Česká republika

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

Igor TOMEŠ
Člen Rady 
ČIMIB, Česká republika

Doc. Josef POŽÁR
Proděkan pro studium a rozvoj,  
Fakulta bezpečnostního managementu, 
Policejní akademie České republiky  
v Praze, Česká republika 
Čestný předseda

Radim OŠŤÁDAL,  
Ředitel vládního CERT,  
NCKB  
Česká republika

Pro více informací, prosím, kontaktujte:
 
Petr JIRÁSEK  brig. gen. v zál. Jaroslav DIENSTBIER
E-mail: petr.jirasek@cybersecurity.cz E-mail: dienstbier@future-forces-forum.org
Tel.: +420 603 245 240  Tel.: +420 601 335 470
   www. future-forces-forum.org

www.future-forces-forum.org


