
DATUM: 17. 9. 2019 MÍSTO:  MORAVSKOSLEZSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (MSIC), 
Technologická 372/2, Ostrava-Pustkovec, Konferenční sál budovy VIVA, https://ms-ic.cz

V případě zájmu o účast, se, prosím, zaregistrujte nejpozději do 12. 9. 2019  
na https://forms.gle/Mx46P9UzjmaJQGaY9 nebo na emailu info@btklastr.cz  

Kapacita míst je omezená. Kontakt: Mgr. Veronika Hajdušková, tel. 725 657 077, info@btklastr.cz

 9:00 – 9:30  Registrace

 9:30 – 9:35  Úvodní slovo Ivo Říha, víceprezident, Národní klastrová 
asociace

 9:35 – 9:40  Chytrý region Moravskoslezský kraj a informační 
bezpečnost náměstek hejtmana Moravskoslezského 
kraje

 9:40 – 9:55  Význam kybernetické bezpečnosti z pozice 
centrální úrovně a budování Security Operations 
Center Petr Slavík, ředitel odboru, Národní agentura 
pro komunikační a informační technologie s.p.

 9:55 – 10:10  Bezpečnost lidských zdrojů Jiří Sedláček, ředitel, 
NSMC

 10:10 – 10:20   Informační bezpečnost z pohledu 
Moravskoslezského kraje Pavel Žák, manažer 
bezpečnosti, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

 10:20 – 10:45  Síťová visibilita a integrovaná správa sítě – 
nezbytná součást strategie budování kybernetické 
ochrany Jindřich Šavel, NOVICOM

 10:45 – 11:10  Jak reagovat na aktuální trendy 
v kyberbezpečnosti? Pavel Krejčí, CHECK POINT

 11:10 – 11:30  Coffee Break

 11:30 – 11:55  Security Operation Center jako řešení požadavků 
Zákona o kyberbezpečnosti Petr Minster, AXENTA

 11:55 – 12:20  Automatizovaná a inteligentní ochrana osobních 
údajů (a citlivých dat) v procesu digitální 
transformace a přechodu do cloudu Vladimír Špička, 
FORCEPOINT

 12:20 – 12:45  Maximalizujte ochranu svých dat a uživatelský 
komfort. Vícefaktorová autentifikace přístupu 
(MFA) a Single sign on (SSO) Petr Kunstát, THALES

 12:45 – 13:45  oběd

 13:45 – 14:25   Ochrana akustických dat Petr Novák, CALEUM

 14:25 – 14:50  Bezpečný svět Security Fabric Michal Plíhal, FORTINET

 14:50 – 15:15  Jak ochránit kybernetická rizika? Pojištěním  
Tomáš Staněk, RESPECT

 15:15    losování věcných cen od výrobců, konec akce

Moravskoslezský kraj, Národní klastrová asociace, 
Bezpečnostně technologický klastr a partneři 
vás zvou na konferenci věnovanou praktickým 
doporučením a prezentacím účelných  
technických řešení:

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST  
VE FIRMÁCH, OBCÍCH A SUBJEKTECH 
KRITICKÉ INFRASTRUKTURY –  
TRENDY, HROZBY, JAK SE  
PŘED NIMI ZABEZPEČIT?

Informační a technologická bezpečnost je vzhledem ke stále dynamičtější digitalizaci 
a automatizaci procesů v řízení a chodu veřejných organizací a obcí, stejně jako výrobě 
a provozu firem a z hlediska hrozeb pro jejich zajištění, stále akcentovanějším tématem. 

 Potřebujete zabezpečit firemní či úřední data v duchu legislativy GDPR?

  S jakými typy kybernetických útoků se v současnosti nejčastěji můžete setkat?

 Jak zajistit firemní či úřední textová či akustická data před jejich zcizením? 

  Jaká existují nejmodernější technologická řešení ochrany počítačových sítí?

  Jaké osvědčené a sofistikovanější typy SW a další související bezpečnostní 
technologie lze v rámci zabezpečení kybernetické bezpečnosti pořídit pro ochranu 
výroby a dat v konkrétní organizaci, obci či firmě? A další témata.

URČENO PRO: 
šéfové bezpečnosti, šéfové IT, manažeři, vedoucí 
představitelé firem, obcí a jejich organizací, výzkumných 
organizací a škol

PARTNEŘI:
 Národní klastrová asociace, www.nca.cz

 Moravskoslezský kraj, www.msk.cz

 Bezpečnostně technologický klastr, z. s, www.btklastr.cz

 Network Security Monitoring Cluster, www.nsmcluster.com

PROGRAM:


