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Cíle
•

Všeobecná osvěta v oblasti bezpečnosti a kybernetické ochrany

•

Vzájemná, široká spolupráce mezi neziskovými organizacemi, veřejnou správou,
podnikatelskými subjekty a akademickou sférou

•

Široká spolupráce se zahraničními subjekty zabývajícími se stejnou
problematikou, zejména v teritoriu Visegrad-3 (Česko, Slovensko, Polsko)

•

Prosazení bezpečnostní standardů a standardů interoperability pro monitorovací
a vyrozumívací systémy (CSIRT)

•

Prosazení a podpora legislativního zakotvení bezpečnostních standardů

•

Stanovení profilu bezpečnostních expertů požadovaného po vysokých škol a
dalších vzdělávacích institucí

•

Příprava scénářů kritických situací a zajištění modelovacích a simulačních systémů

•

Pravidelné pořádání informativních seminářů pro odbornou i širokou veřejnost

•

Získání finančních dotací z EU a NATO pro podporu všeobecné osvěty, vzdělávání a
odborných aktivit v oblasti kybernetické bezpečnosti

Pracovní skupina KB
•

28 členů

•

24 organizací
•

Akademická sféra – 4 členové

•

Veřejná správa – 9 členů

•

Nezisková sféra – 2 členové

•

Průmyslová sféra – 13 členů

Aktuální plán
•

Aktualizace českého terminologického slovníku pro oblast
kybernetické bezpečnosti

•

Uspořádání odborných a vzdělávacích akcí v oblasti kybernetické
bezpečnosti

•

Tvorba katalogu českých firem z oblasti kybernetické bezpečnosti

•

Odborná pomoc při přípravě mezinárodních konferencí v oblasti
kybernetické bezpečnosti

•

Pomoc při práci studentských klubů při České pobočce AFCEA.

•

Spolupráce na definici požadavků na odborníky pro oblast
kybernetické bezpečnosti

•

Spolupráce s českými a středoevropskými univerzitami a
studentskými kluby

Aktuální akce
•

Bezpečnostní semináře
16. 6. 2015 – Sociální sítě a bezpečnost
30. 9. 2015 – Kybernetická bezpečnost III
18. 11. 2015 – MLS III

•

Praktické ukázky – Kybernetická bezpečnost
19. – 21. 5. 2015, Brno (IDET)
AFCEA, NBÚ (NCKB), MO CIRC, MU-CSIRT, UNOB, PA ČR, …

•

Pilotní projekt „Vzdělávání manažerů v oblasti kybernetické
bezpečnosti“
20. 5. 2015, Brno (IDET)

Významné akce AFCEA International
•

NITEC 2015 (5. – 7. 5. 2015) – Madrid, ESP
NATO CIA & AFCEA Europe Industry Conference

•

KIT 2015 (14. – 16. 10. 2015) – Tatry, SVK
Scientific Military Conference – C4ISR, Bezpečnost, Sítě, …

•

TechNet Europe 2015 (20. – 22. 10. 2015) – Berlin, GER
AFCEA Europe & Bundeswehr GIS Conference

•

European Cyber Conference (8. – 10. 12. 2015) – Sofie, BLG
„Cyber Resilience – Global Cooperative Opportunities“

Výzvy
•

Jak více zapojit studenty ze studentských klubů do činnosti pracovní
skupiny?

•

Jak více zapojit členy LinkedIn skupiny Czech Cyber Security Working
Group do činnosti pracovní skupiny?

•

Jaká jsou aktuální témata, které je vhodné rozpracovat?

•

Plán pro rok 2016?
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