EUCYBSEC, z. s. Vás srdečně zve na prezentace moderních trendů a řešení v oblasti kybernetické a
informační bezpečnosti a obrany do kybernetického pavilonu.
31. 5. 2017 14.00 - 14.30 – Velký sál
Internet věcí aneb blízká kybernetická setkání třetího druhu
Zdeněk Lokaj, EUCYBSEC
Odpovídá stupeň naší opatrnosti neviditelným hrozbám propojených světů? Jaké maličkosti skutečně rozhodují při
kybernetických setkáních firemních i individuálních světů? Jak může jeden “balík” jednoduše ohrozit celý Váš business?

1. 6. 2017 15.30 – 16.00 – Malý sál
Co vlastně může krýt pojištění kybernetických rizik?
Petr Moláček, EUCYBSEC
S rostoucími počty kybernetických incidentů, úniků dat a nárůsty nákladů na nápravu vzniklých škod se začínají firemní
manažeři i v Česku rozhlížet, jak hrozící riziko snížit pojištěním. Pojištění kybernetického rizika se tak stává součástí firemní
strategie řízení a snižování rizik ve čtyřech hlavních oblastech: pokrytí úniku, poškození dat a problematiky spojené s únikem
osobních údajů/pojištění reputačního rizika a náklady na krizové PR/kybernetické vydírání/pojištění bezpečnosti sítě a
služeb poskytovaných třetími stranami.

2. 6. 2017 14.30 – 15.00 – Malý sál
Právní aspekty používání dronů a obrany proti dronům
Petr Vališ, EUCYBSEC
Používání bezpilotních létajících prostředků (UAV) v civilním světě je regulováno zákonem o Civilním letectví a předpisem
L2. Pokud při používání dronu dojde k poškození zdraví nebo majetku třetích osob, je takové jednání soukromoprávní
odpovědnosti podle Občanského zákoníku a případně i trestněprávní odpovědnosti. Opomíjenou oblastní jsou právní
aspekty aktivní či pasivní obrany proti dronům.

2. 6. 2017 10.15 – 11.00 – Velký sál
Kybernetická bezpečnost jako investice do ochrany podnikatelských zájmů – představení činnosti
EUCYBSEC
Michal Slezák, Tomáš Přibyl, Zdeněk Lokaj, EUCYBSEC
Určeno pro všechny zájemce, zejména z řad výrobních, zpracovatelských a dodavatelských subjektů,
pro odborníky na výrobní a zpracovatelský proces, pro pracovníky IT a střední a vyšší management
těchto subjektů.
Tato setkání je úvodem a zároveň pozvánkou Pracovní skupiny SCADA SECURITY na odborný seminář
pořádaný profesním sdružením EUCYBSEC dne 21. 6. v Praze. (Více informací na Infopointu EUCYBSEC
v kybernetickém pavilonu).
Přihlaste se k účasti na konferenci SCADA SECURITY 2017 zde.
EUCYBSEC, z. s. také aktivně podporuje středoškolskou soutěž kybernetické bezpečnosti. Přijďte
povzbudit finalisty 1. června 2017 do kybernetického pavilonu.

