
5. CISO Fórum
Co se děje ve světě kyberbezpečnosti? Aktuální hrozby a rizika

Zveme Vás na 5. setkání platformy CISO Fórum, které pořádáme formou 

společné diskuse v sídle PwC Česká republika. 

S našimi hosty ze společností ČEZ a SUSE budeme hovořit o tématech, 

která aktuálně rezonují ve světě kybernetické bezpečnosti, nových 

rizicích a výzvách v souvislosti s aktuálním děním na Ukrajině, i o tom, 

jak na tuto situaci společnosti reagují. Představíme také možnosti řešení 

bezpečnostních incidentů ve firmách formou outsourcingu.

Termín: 7. dubna 2022, 15:00–17:00

Místo: PwC Česká republika, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

REGISTRUJTE SE >

Setkání proběhne v českém jazyce. Účast na setkání je bezplatná.

Vaše dotazy k organizaci akce ráda zodpoví Tereza Růžičková, 

tereza.ruzickova@pwc.com.

Upozornění: Na akci mohou být pořizovány běžné reportážní fotografie, audio nebo videozáznam, které budou využívány za účelem interní a externí propagace aktivit společnosti 

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., typicky na webových stránkách společnosti a sociálních sítích, pro navazující komunikaci s účastníky akce a přípravu dalších obdobných či 

navazujících akcí. Podrobnější informace k ochraně soukromí naleznete na: https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html

Pokud si nepřejete, aby byly pořízeny Vaše záznamy (fotografie, audio, video), kontaktujte prosím organizátora akce. Pořízené záznamy budou uchovány pro výše uvedené využití po dobu 

nezbytně nutnou, ne déle než 12 měsíců.

PROGRAM

15:00  Co se děje ve světě kyberbezpečnosti?

Aktuální témata informační a kybernetické bezpečnosti pro Skupinu ČEZ

Pavel Hejduk, Chief Information Security Officer ČEZ, a.s.

Outsourcingová řešení bezpečnostních incidentů – Incident Response 

Retainer

Petr Špiřík, Vice President of Information Security SUSE

Ransomware – napadení systému a jak se mu bránit 

Dušan Obručník, Cyber Security Manager PwC

16:00  Aktuální bezpečnostní rizika a jak jim čelit – moderovaná 

diskuse

16:30  Networking, občerstvení

Program akce moderuje Michal Wojnar, Cyber & Privacy, ISM & Threat 

Management PwC.

https://survey.pwc.com/jfe/form/SV_agXuEKFlOJMQkJM
mailto:tereza.ruzickova@pwc.com
https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html


5th CISO Forum
Cyber security news 
Current threats and risks
Let us invite you to the 5th meeting of the CISO Forum platform held in 

the form of a discussion at the offices of PwC Czech Republic.

Along with our guests from companies ČEZ and SUSE, we will discuss 

topics currently resonating in the world of cyber security, newly 

emerging risks and challenges associated with the current situation in 

Ukraine as well as the way that businesses respond to it. We will also 

present to you the possible outsourcing solutions of companies’ security 

incidents.

Date: 7 April 2022, 3.00 p.m. – 5.00 p.m.

Place: PwC Czech Republic, Hvězdova 1734/2c, Prague 4

REGISTER >

The event will be held in Czech. Attendance is free of charge.

Feel free to contact Tereza Růžičková, tereza.ruzickova@pwc.com, with 

respect to any organisation issues related to the event.

Please note: Photographs and/or audio/video recordings can be taken at the event and subsequently used within internal and external promotional activities of PricewaterhouseCoopers Česká

republika, s.r.o., generally at the company website and on social networks to arrange follow-up communication with event participants and similar or follow-up events. More information about our 

Privacy Statement can be found here: https://www.pwc.com/cz/en/o-nas/ochrana-osobnich-udaju2020.html

If you do not wish to be recorded (photographs, audio or video material), please contact the event organiser. Acquired records will be kept for the aforementioned purposes for the necessary 

period, but not more than 12 months.

PROGRAMME

3.00 p.m. Cyber security news

Hot topics related to information and cyber security for the ČEZ Group

Pavel Hejduk, Chief Information Security Officer at ČEZ, a.s.

Outsourcing solutions of security incidents – Incident Response Retainer

Petr Špiřík, Vice President of Information Security at SUSE

Ransomware – system attack and how to prevent it 

Dušan Obručník, Cyber Security Manager at PwC

4.00 p.m. Current security risks and how to face them – moderated 

discussion

4.30 p.m. Networking, refreshment

The topic will be presented by Michal Wojnar, Cyber & Privacy, ISM & 

Threat Management at PwC.

https://survey.pwc.com/jfe/form/SV_agXuEKFlOJMQkJM
mailto:tereza.ruzickova@pwc.com
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