
Česko-izraelská smíšená obchodní komora a Sdělovací technika pořádají odbornou konferenci

Bezpecnost kyberprostoru
‐

Partneři:

Mediální partneři:

úterý 25. října 2011, Iris Congress Hotel Praha 

Zabezpečení soukromí a národní bezpečnost v 21. století závisí na zabezpečení
systémů, které vznikly na konci století dvacátého – elektronické pavučiny 
umožňující sdílení informací, kterou označujeme jako kyberprostor.
Jedná se přitom o mnohem více než jen nebezpečí ztráty identity, předmětem
ohrožení totiž mohou být kritické systémy v bankovnictví, bezpečnosti i fyzické
infrastruktury státní správy.
Spektrum problémů, které požadavky zabezpečení kyberprostoru přinášejí, 
je mnohem pestřejší než nabídky potenciálních řešení. 

Ve spolupáci:

Program konference

9:00 Registrace účastníků
9:30 Zahájení konference RNDr. Petr Beneš, Sdělovací technika, spol. s r. o. 
9:40 Bezpečnost kyberprostoru České republiky Ing. Václav Jirovský, CSc., vedoucí Ústavu bezpečnostních

v celosvětovém měřítku technologií a inženýrství Fakulty dopravní ČVUT
10:10 Strategie kybernetické bezpečnosti Ing. Aleš Špidla, ředitel sekce informatiky,

České republiky Státní ústav pro kontrolu léčiv
10:40 Monitoring and Handling Distributed NESS Czech s.r.o.

Denial Of Service Attacks on Critical Web Sites
11:10 Hardwarový přístup k bezpečným klientům  Petr Ulvr, Intel Czech Trading, Inc., organizační složka

Intel® Anti-Theft Technology, 
Intel® Identity Protection Technology

11:40 Přestávka
12:10 Čeho se máme doopravdy bát Ing. Jiří Polák, Česká asociace manažerů 

úseků informačních technologií CACIO
12:40 Bezpečnostní týmy typu CSIRT/CERT obecně Ing. Martin PETERKA, CZ.NIC, z. s. p. o.

a v CZ.NIC
13:10 Bezpečnost dat a aplikací Aleš Novák, Oracle Czech s. r. o.

v prostředí cloud computingu
13:40 Veřejný sektor a Sdílené služby RNDr. Jiří Schlanger, člen Rady vlády ČR 

pro konkurenceschopnost a informační společnost
14:10 Bezpečnost z pohledu průmyslového podniku Milan Slezák, ŠKODA AUTO a. s.
14:40 Závěr konference

Účast na konferenci je podmíněna předchozí registrací na www.stech.cz a uhrazením konferenčního poplatku ve výši 500 Kč.
Poplatek je splatný v hotovosti při vstupu na konferenci. Předplatitelé časopisu Sdělovací technika (tj. členové Klubu Sdělovací
techniky) a partneři konference mají vstup zdarma. Při registraci prosím uvádějte do poznámky „partner“ či číslo Vaší členské karty.
Více informací o členství v Klubu Sdělovací techniky a výhodách s ním spojených naleznete na www.stech.cz.


