
Etika a organizace e-café

Vzhledem k počtu účastníků e-café prosíme 
o dodržení několika zásad:

● Pokud právě nemluvíte, vypněte si zvuk. 
● Je-li to možné, použijte náhlavní soupravu.
● Pro kladení dotazů řečníkům využijte sekci aktivity, 

nebo vyčkejte na závěrečnou diskusi.

Budeme rádi, zúčastníte-li se průzkumu v sekci aktivity.
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e-café ECSC 2021 v Praze

Česká pobočka AFCEA pořádá
European Cyber Security Challenge

AFCEA Česká pobočka



Program
10.00 — Zahájení e-café, Tomáš Müller, Prezident České pobočky AFCEA
10.05 — Význam ECSC 2021 pro kybernetickou bezpečnost a obranu ČR, vystoupení hostů

Ing. Karel Řehka, ředitel NÚKIB, zástupce odborného garanta ECSC 2021
generálmajor Ing. Jan Beroun, ředitel Vojenského zpravodajství
Ing. Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci
brigádní generál Ing. Miroslav Feix, velitel Velitelství kybernetických sil a informačních operací

10:20 — Význam ECSC pro EU, Petr Jirásek, předseda Steering Committee ECSC, ENISA
10.25 — Představení soutěže ECSC 2021 v Praze, Jaroslav Burčík
10.45 — Představení doprovodné konference „Má mozek ještě šanci?“, Miroslav Nečas
10.50 — Představení partnerských podmínek a možností zapojení partnerů, Pavel Tichý
11.00  — Diskuse, Tomáš Müller
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Krátké představení AFCEA

AFCEA Česká pobočka

Tomáš Müller
Prezident České pobočky AFCEA



Česká pobočka AFCEA

• AFCEA = Armed Forces Communications & Electronics Association, zal. 1946 v USA

• Česká pobočka AFCEA založena v roce 1993
• Hlavním cílem České pobočky AFCEA je dlouhodobě a aktivně tvořit nezávislou, odbornou 

platformu pro sdílení a předávání expertních znalostí a zkušeností z oblasti ICT a bezpečnosti 
mezi všemi spolupracujícími subjekty s AFCEA.

• Čtyři pilíře členské základny
• Průmysl

• Veřejná správa

• Akademická obec

• Armáda
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Členové České pobočky AFCEA

Průmysl
30+ kolektivních členů, 150+ osob

Veřejná správa
Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, MF, MMR, MPSV, MPO
Zpravodajské služby
Státní instituce (NÚKIB)
Státní podniky (VTÚ, s.p., NAKIT, s.p. apod.)

Akademická obec
Policejní akademie ČR v Praze a Univerzita obrany v Brně
ČVUT, UK, VUT, MUNI, a řada dalších

Armáda ČR
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ECSC 2021 v Praze

Evropské mistrovství v kybernetické bezpečnosti
navazuje na středoškolskou soutěž

AFCEA Česká pobočka



ECSC navazuje na Národní soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti s cílem 
představit ČR jako

• moderní, vzdělanou a otevřenou společnost, aktivní v oblasti inovací, digitální agendy, 
umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a obrany, a to ve všech směrech – 
legislativa, osvěta, vzdělávání, podpora business aktivit, organizace ochrany a obrany 
kritických systémů.

• významného člena Evropské unie a důležitého partnera ve středoevropském prostoru.

• bezpečné místo pro inovativní podnikání

• zemi tradičních hodnot s bohatou historií a přírodními krásami.
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ECSC navazuje na Národní soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti, 
ale nejde jen o samotnou soutěž

Součástí akce budou i doprovodné aktivity naplňující cíle akce, např.:

• řada bilaterálních a multiraterálních národních i mezinárodních jednání o kybernetické 
obraně a bezpečnosti ČR

• prezentace českých firem a institucí na národní i evropské úrovni

• doprovodné odborné a společenské akce
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Vystoupení hostů

Význam ECSC pro Českou republiku

AFCEA Česká pobočka



Význam ECSC 2021 pro Českou republiku

• Ing. Karel Řehka
ředitel NÚKIB, zástupce odborného garanta ECSC 2021

• generálmajor Ing. Jan Beroun 
ředitel Vojenského zpravodajství

• Ing. Vladimír Dzurilla
vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci

• brigádní generál Ing. Miroslav Feix, M.S.
velitel Velitelství kybernetických sil a informačních operací
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Význam ECSC 2021
pro Evropskou Unii

Petr Jirásek 
předseda Steering Committee ENISA / ECSC
European Union Agency for Cybersecurity



Jaroslav Burčík



European Cyber Security Challenge (ECSC) je klíčovou aktivitou Agentury 
Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA). Jejím cílem je podporovat 
talenty v kybernetické bezpečnosti v celé Evropě a využít jejich potenciál ve 
státních organizacích, soukromých firmách i ve vědě a výzkumu. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jbkytzhcTEupMlsGacGzi8NJr2DJ0C9DpnfQa4tQIopUMTZZR0Y1NElWMEdLMFlRWEE5OEJCOEk3OC4u&lang=en-EN
https://youtu.be/yoFPiGtId2w


http://www.youtube.com/watch?v=yoFPiGtId2w








Píše se rok 2717. Centrální impérium čítající 90 obydlených 
světů právě prošlo válkou. Spousta lidí přišla ve válce o své 
domovy a rozhodují se začít nový život jinde. Nová vláda 
podporuje kolonizační snahy a ve spolupráci 
s korporací Henry Corp. zajišťuje kolonizační 
výpravy na neosídlené světy. 

Kolonizační výprava spojených evropských 
národů byla napadena hackery. Flotila se musí 
vypořádat s útoky a bezpečně dorazit do 
nového domova! Ani s podporou trojice 
uznávaných firem specializující se 
na kyberbezpečnost a jejich UI 
nebude cesta lehká.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jbkytzhcTEupMlsGacGzi8NJr2DJ0C9DpnfQa4tQIopUMTZZR0Y1NElWMEdLMFlRWEE5OEJCOEk3OC4u&lang=en-EN
https://drive.google.com/drive/folders/0ABndQnttyokgUk9PVA


http://www.youtube.com/watch?v=FS2kjLntomI








Miroslav Nečas



https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jbkytzhcTEupMlsGacGzi8NJr2DJ0C9DpnfQa4tQIopUMTZZR0Y1NElWMEdLMFlRWEE5OEJCOEk3OC4u&lang=en-EN
https://www.youtube.com/watch?v=kVNREfbvPL8&feature=youtu.be


http://www.youtube.com/watch?v=kVNREfbvPL8




https://www.suz.cvut.cz/en/dormitories/the-masarykova-dormitory
https://www.suz.cvut.cz/en/dormitories/the-masarykova-dormitory


Pavel Tichý















Tomáš Müller



Tým ECSC 2021












