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   Dne 21. dubna 2016 proběhla výroční valná hromada 
české pobočky AFCEA. Na ní byla zvolena nová 
rada ředitelů. Prezidentem pobočky se stal Tomáš 
MÜLLER, 1. viceprezidentem František RIDZÁK, 
viceprezidentem pro členské záležitosti Rostislav 
JIRKAL a viceprezidentkou pro programovou činnost 
Jitka ČAPKOVÁ. Čestným členem nové rady se stal 
dosavadní prezident pobočky Josef Strelec. Celou 
nově zvolenou radu ředitelů můžete nalézt na afcea.cz.

   V rámci valné hromady bylo schváleno nové 
programové zaměření České pobočky AFCEA na 
období 2016/2017. Klíčové odborné téma na období 
2016/2017 v české pobočce AFCEA zní: Budoucí 
trendy v prostředí obrany a bezpečnosti ČR 
nejen pro oblast kybernetické bezpečnosti. Celé 
programové zaměření naleznete na strankách AFCEA. 
Dne 19. 5. se uskutečnilo 1 zasedání nové rady…
podrobnosti z akce, na které proběhlo i focení nově 
zvolené rady najdete zde.

   Česká pobočka AFCEA získala titul Modelová pobočka 
roku 2015. Toto ocenění je všech AFCEA členů, kteří se 
aktivně věnují pobočce a jejím aktivitám. Všem těmto 
členům patří velké uznání.

   Ve dnech 25. - 26. května 2016 se v prostředí Národní 
knihovny v Praze konal, ve spolupráci s českou 
pobočkou AFCEA, v pořadí již 17. ročník mezinárodní 
konference Information Security Summit (IS2). IS2 
je prestižní mezinárodní konference o informační 
bezpečnosti, která je určena manažerům z oblastí 
ICT a bezpečnosti ICT,  ale i všem zájemcům o toto 
téma. Hlavním tématem 17. ročníku konference bylo 
„SECURITY – WELCOME BACK“.

   AFCEA International ve spolupráci s agenturou NCI 
pořádala ve dnech 7. - 9. června 2016 v estonském 
Tallinu průmyslovou konferenci NITEC‘16 - NCI 
Agency Industry Conference & AFCEA Europe TechNet 
International. Jedná se o nejdůležitější mezinárodní 
akci AFCEA na evropském kontinentu v roce 2016. 
Klíčovou úlohou konference byla odborná diskuze mezi 
zástupci armád NATO, průmyslem a univerzitní sférou 
nad klíčovými tématy NCI pro následující období. Více 
na www.nitec.nato.int 

Je tu červen a poslední předprázdninový měsíc. I v tomto období má česká pobočka AFCEA řadu akcí a aktivit, 
příkladem může seminář o SDN sítích, který se uskuteční na policejní akademii dne 21. června či setkání partnerů oslav 
ke 100. výročí spojovacího vojska Armády České republiky. Termín setkání je naplánován na 28. 6.2 016 od 10 hodin  
v hotelu DAP.  Jsou srdečně zváni všichni potenciální partneři, a to nejen z řad členů české pobočky AFCEA. 

Těšíme se na viděnou na těchto či na některé z jiných akcích české pobočky AFCEA.

         Rada české pobočky AFCEA 

http://afcea.cz/rada-pobocky/
http://afcea.cz/programove-zamereni-ceske-pobocky-afcea-na-obdobi-20162017/
http://afcea.cz/1-zasedani-nove-zvolene-rada-cp-afcea/
http://www.nitec.nato.int/


Stane se…
   Dne 21. června 2016 se na půdě Policejní akademie ČR 
v Praze uskuteční v pořadí již 48. bezpečnostní seminář 
AFCEA, který bude tentokrát věnovaný problematice 
softwarově definovaných sítí. Bližší informace sledujte 
na stránkách afcea.cz 

   Dne 28. 6. 2016 od 10 hodin se v hotelu DAP uskuteční 
setkání partnerů oslav ke 100. výročí spojovacího vojska 
Armády České republiky. Více informací zde. 

   Kybernetická bezpečnost IV, již tradiční každoroční 
seminář pořádaný ve spolupráci s NBÚ a Policejní 
akademií ČR, se tento rok uskuteční dne 14. září 2016. 
Bližší informace sledujte na stránkách afcea.cz 

   Ve dnech 3. - 5. října 2016 se v Rotterdamu uskuteční, 
pod patronací ministerstva obrany Nizozemí, Technet 
Europe 2016. Konference a výstava je zaměřena na 
téma: „Changing the Game in Security - Key Role 
for C4ISR“. AFCEA Europe organizuje tuto akci ve 
spolupráci s asociacemi NIDV (Netherlands Industries 
for Defence & Security) a VID (Defence IT Experts 
Association).

   Česká pobočka AFCEA jako programový garant 
konference Future of Cyber - Cyber Trends zve 
všechny své členy ve dnech 20. - 21.10.2016 na 
letňanské výstaviště PVA EXPO PRAHA k návštěvě 
konference, obohacené o diskusní workshopy a ukázky 
demonstrace schopností obrany proti kybernetickým 
útokům. Máte jedinečnou možnost setkání a odborné 
diskuse s řečníky a hosty konference, kterými jsou Dušan 
Navrátil, ředitel NBÚ, Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., ředitel 
kybernetického odboru MV, gen.(ret) Oldřich Martinů, 
zást.  Europolu, Terry Halvorsen (USA), prof. Jiří Voříšek, 
víceprezident ČSSI,  prof.  Holger Mey (Německo),  gen.
(ret)  Mieczyszlaw Bieniek (Polsko)  a s řadou dalších.  
Více informací o konferenci a podrobný program 
naleznete zde.  AFCEA pro své členy zajistila zvýhodněné 
podmínky vstupu na konferenci ve výši 25% slevy, kterou 
můžete uplatnit vložením validačního kódu afce1212 
do online registračního formuláře.  Těšíme se na setkání  
s Vámi i na stánku AFCEA v prostoru Cyber Pavilonu, 
hala VH II.

Sledujte pravidelné informace na www.afcea.cz

Česká pobočka AFCEA 
Dolnoměcholupská 1418/12, 
102 00 Praha 10 

Kontaktní osoby:
Tomáš Müller, tel.: 724 600 670, email: prezident@afcea.cz

http://afcea.cz/akce/48-bezpecnostni-seminar-afcea-software-defined-networks-sdn/
http://afcea.cz/setkani-partneru-oslav-k-100-vyroci-spojovaciho-vojska-acr-2017/
http://afcea.cz/akce/kyberneticka-bezpecnost-iv/
http://www.future-forces-forum.com/events/default/8_future-of-cyber?lang=en
www.afcea.cz

