Vážení členové EUCYBSEC, z. s., Vážení přátelé,
rád bych Vás za sebe i za Výbor pozdravil a sdílel s Vámi několik
informací o činnosti našeho spolku EUCYBSEC, z. s. v průběhu
Mezinárodního veletrhu obranné
a bezpečnostní techniky IDET, Brno 31 5. – 2. 6. 2017. V rámci
Kybernetického pavilonu jsme návštěvníkům nabídli nejen šálek
lahodné kávy, ale i několik odborných prezentací.
INTERNET VĚCÍ ANEB BLÍZKÁ KYBERNETICKÁ SETKÁNÍ TŘETÍHO DRUHU Zdeněk Lokaj
Odpovídá stupeň naší opatrnosti neviditelným hrozbám
propojených světů? Jaké maličkosti skutečně rozhodují při kybernetických setkáních firemních a
individuálních světů? Jak může jeden “balík” jednoduše ohrozit celý Váš business?
CO VLASTNĚ MŮŽE KRÝT POJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÝCH RIZIK? - Petr Moláček
Je již pojištění kybernetických rizik součástí Vaší firemní strategie řízení
rizik? Víte, že může pokrýt úniky dat, jejich poškození, únik osobních
údajů, náklady na krizové PR, reakci na kybernetické vydírání a řadu
dalších situací?
PRÁVNÍ ASPEKTY POUŽÍVÁNÍ DRONŮ A OBRANY PROTI DRONŮM - Petr Vališ
Pokud při používání dronu dojde k poškození zdraví nebo majetku
třetích osob, jaká vyplývá z takové události soukromoprávní a
trestněprávní odpovědnost? Právní aspekty aktivní či pasivní obrany proti dronům.
KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST JAKO INVESTICE DO OCHRANY PODNIKATELSKÝCH
ZÁJMŮ - Tomáš Přibyl, Zdeněk Lokaj, Michal Slezák
První setkání se zástupci výrobní sféry s cílem zvýšit povědomí o rizicích
průmyslových řídících systému (ICS) a ukázat často podceňovanou
zranitelnost ICS před kybernetickými útoky.

PATŘÍME K PODPOROVATELŮM STŘEDOŠKOLSKÉ KYBERNETICKÉ SOUTĚŽE.
Celorepublikového finále se zúčastnilo 29 studentů – finalistů, ze 17ti
různých středních škol z celé České republiky. Finále se uskutečnilo 1.
června 2017 v Brně v rámci mezinárodního veletrhu obranných a
bezpečnostních technologií IDET 2017.
Výsledková listina zde

Dne 21. 6. 2017 se na půdě EY Česká republika uskutečnila ½ denní konference „KYBERNETICKÁ
BEZPEČNOST jako investice do ochrany výrobního procesu a podnikatelských zájmů“ pořádaná
pracovní skupinou SCADA SECURITY (EUCYBSEC).
Seminář byl určen 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. Více než 20 odborníků na
oblast ICS bezprostředně po akci velmi pozitivně hodnotilo
praktické zaměření akce a vyváženost obsahů sdělení ve smyslu
prezentace tématu zranitelnosti ICS z různých úhlů pohledů a praktických zkušeností. Seznam řečníků
a témat k nahlédnutí zde.
KONFERENCE SCADA SECURITY 2017 – v současné době vrcholí jednání s partnery
mezinárodní konference SCADA SECURITY 2017. Zároveň se významně podílíme
na aktivitách programového výboru – program konference bude představen
v nejbližších dnech (http://www.future-forcesforum.org/events/default/17_scada-security-conference?lang=en).
Pokud máte zájem účastnit se jakékoliv akce, kde bude EUCYBSEC přítomen (dovolujeme si Vás
průběžně informovat), prosím obracejte se přímo na michal.slezak@eucybsec.com.
Aktuální informace o činnosti EUCYBSEC na poli kybernetické bezpečnosti a obrany naleznete na
Linkedin – tímto Vás zveme k propojení se a následování (https://www.linkedin.com/companybeta/15075882).
Děkuji Vám za dosavadní přízeň i spolupráci a těším se na další společné aktivity v oblasti
kybernetické bezpečnosti a obrany ve druhé polovině roku 2017.
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