
KYBERBEZPEČNOST 
V DOBĚ COVIDOVÉ

DATUM: STŘEDA, 23. 9. 2020

MÍSTO:   HRADEC KRÁLOVÉ Hotel Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32

Jan Kozák
Projektový manažer a Presale specialista 
AXENTA
Jan pracuje ve společnosti AXENTA jako projek-
tový manažer a presale specialista. Kybernetické 
bezpečnosti se věnuje už více jak 15 let. 12 let 
se podílel na vývoji bezpečnostních produktů, 
které pomáhají chránit citlivá data zákazníků jak 
v komerčním, tak veřejném sektoru. Aktuálně vede 
realizační projekty u zákazníků a funguje jako tech-
nická podpora obchodnímu týmu. Ve volném čase 
se věnuje vinaření a svým dvěma dětem.

Petr Kunstát 
IT Security Consultant, THALES
Seminářem nás provede Petr Kunstát, který má 
zkušenosti s IT managementem v nadnárodních 
společnostech a IT konzultingem v oblasti SW vývo-
je a IT bezpečnosti. Ve společnosti Thales pracuje 
jako IT Security consultant a zaměřuje se na řešení 
řízení přístupu a ochrany citlivých dat.

Tomáš Pluhařík
CBDO 
GuardIT
Tomáš je v GuardIT na pozici Chief Business Develo-
pment Officer (CBDO). P5es 20 let působí v oblasti 
IT, přes 10 let pak v oblasti Enterprise IT a System 
Architecture. Pracoval ve firmách PwC and Deloitte 
na pozicích Senior expert v oblasti Cybersecurity. 
Více jak 5 let přednáší o tématech IT a kyberbez-
pečnosti v rámci vzdělávání MBA studentů na 
CEVRO institutu v Praze. 

Ivo Říha 
viceprezident 
NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE
Absolvent Přírodovědecké fakulty a Filosofické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po manažerských 
pozicích v regionální samosprávě působil jako šéf 
divize strategického a regionálního rozvoje ve firmě 
NEXIA AP. Následně zastával pozici RIS3 mana-
žera pro území Středočeského kraje. Spoluzaložil 
Středočeské inovační centrum, které v letech 2015 
– 2017 také vedl. Přes 3 roky také působí v oblasti 
digitalizace a kybernetické bezpečnosti. V červnu 
2019 se stal podruhé viceprezidentem Národní 
klastrové asociace, kde se věnuje rozvojovým 
synergiím, digitalizačním tématům, mj. podpoře 
českých firem při expanzi na zahraničních trzích. 
Koordinuje Digitální platformu a některé další ino-
vační aktivity na území Libereckého kraje.

Pořadatelé vzhledem k aktuální situaci týkající se Covid19 přijali bezpečnostní opatření,  
které mají za cíl ochránit všechny účastníky akce.
Během konference budou dodržena všechna hygienická, bezpečnostní 
 a organizační opatření stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR a nařízením Vlády ČR.



 8:20 – 8:50  registrace

 8:50 – 9:00  úvodní slovo k digitalizaci v rámci NCA Ivo Říha  
viceprezident, Národní klastrová Asociace

 9:00 – 9:10  Kyberbezpečnost v Královéhradeckém kraji  
Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje

 9:10 – 9:25  Informační a kybernetická bezpečnost ve výzkumné instituci 
Jiří Sedláček, Robert Schindler, Network Security Monitoring Cluster

 9:25 – 9:35  Implementace kybernetické bezpečnosti do vzdělávacího programu 
oboru informační technologie  
Monika Štodtová, Jiří Macek, SPŠ a SOŠ Dvůr Králové

 9:35 – 10:00  Moderní datová dostupnost – Arcserve UDP Jindřich Rosička, Awin IT

 10:00 – 10:25  Doba kybernetické (ne)bezpečnosti Case study: Nemocnice Benešov 
Jindřich Šavel, NOVICOM

 10:25 – 10:45  Nezapomínejte na aplikace - trendy a zranitelnosti aplikačního světa 
Michal Motyčka, Alef Distribution CZ

 10:45 – 11:10 Coffee Break 1

 11:10 – 11:35  Pracovní identita Zdeněk Šiška, Michaela Lehká, MONET+

 11:35 – 12:00  Komplexní řešení kybernetické bezpečnosti prostřednictvím služeb 
Bezpečnostního dohledového centra Denis Marec, Jan Kozák, AXENTA

 12:00 – 12:25  Maximalizujte ochranu svých dat a uživatelský komfort. Vícefaktorová 
autentifikace přístupu (MFA) a Single sign on (SSO)  
Tomáš Jilík, Petr Kunstát, THALES

 12:25 – 12:40  Coffee Break 2

 12:40 – 13:00  Kontinuální testování zranitelností kamerových systémů  
Tomáš Pluhařík, GuardIoT

 13:00 – 13:40  OBĚD

 13:40 – 14:05  Sophos Synchronized Security – zbraň v boji proti moderním hrozbám 1 
Jindřich Rosička, Awin IT

 14:05 – 14:30  Sophos Synchronized Security – zbraň v boji proti moderním hrozbám 2 
Jindřich Rosička, Awin IT

   14:30 losování věcných cen prezentujících a vendorů, konec akce

PROGRAM:

Jiří Sedláček 
ředitel 
NETWORK SECURITY A MONITORING CLUSTER
Jiří je výkonným ředitelem společnosti Network 
Security Monitoring Cluster, předsedou výboru 
Technologické platformy Kybernetická bezpeč-
nost, z.s., manažerem pro MU Brno se zařazením 
v projektu Centrum excelence pro kyberkriminalitu, 
kyberbezpečnost a ochranu kritických informač-
ních infrastruktur. Je členem Sektorové rady pro 
informační technologie a elektronické komunikace 
a členem rady Národního centra kompetence pro 
kyberbezpečnost při MU Brno. Je autorem osnovy 
vzdělávacího programu Kybernetická bezpečnost 
pro střední školy v ČR, autorem koncepce excelent-
ních center (JCE) v oblasti informační a kyberne-
tické bezpečnosti ve středním školství a mnoha 
dalších aktivit.

Jindřich Rosička 
Technical Consultant 
AWIN IT
Jindřich je certifikovaný architekt bezpečnostních 
řešení Sophos. IT security oboru se věnuje již 18 
let, a nasbíral tak mnoho praktických zkušeností 
a technických certifikací. Ve společnosti awin IT 
navrhuje a implementuje IT řešení, která poskytují 
kompletní zabezpečení a ochranu dat s jednodu-
chou správou.

Zdeněk Šiška
Sales manager 
MONET+
Zdeněk se specializuje ve firmě MONET+ na 
řešení komplexních projektů v oblasti bankovnictví 
a komerční sektor. Věnuje se zejména tématům 
bezpečné pracovní identity, elektronických podpisů 
a pečetí a problematice naplnění požadavků zákona 
o kybernetické bezpečnosti. Vždy se snaží poradit 
a najít ideální platformu přesně podle potřeb 
zákazníků.

Jindřich Šavel
CEO 
Novicom
Jindřich Šavel působí ve společnosti Novicom 
od konce roku 2012. Nejprve zde zastával pozici 
obchodního ředitele. Od května 2020 uplatňuje na 
pozici CEO své více jak 28leté zkušenosti z oblasti 
návrhů a dodávek infrastruktur, aplikačního softwa-
re, systémů pro správu dokumentů a řízení procesů, 
tvorby firemní strategie a budování prodejní sítě. 
Právě při realizaci dodávek pro efektivní správu 
a zabezpečení počítačových sítí se měl možnost 
detailně seznámit se způsoby zajištění kybernetické 
bezpečnosti a také se širokou nabídkou produktů 
kybernetické ochrany na trhu.

Michal Motyčka
Business Development Manager 
Alef Distribution CZ
Michal se věnuje kybernetické bezpečnosti okolo 
6 let. Ze síťové bezpečnosti se přenesl do bezpeč-
nosti aplikační a nyní primárně vytváří originální 
a neotřelá užití nástrojů aplikační bezpečnosti 
v rámci portfolia ALEF.  

Denis Marec
Sales Manager 
AXENTA
Pracuje ve společnosti AXENTA jako manažer rozvo-
je a obchodu. Více než 10 let působí v kybernetické 
bezpečnosti. Posledních 5 let funguje jako obchod-
ník s přidanou hodnotou díky svému technickému 
backgroundu. Svůj volný čas tráví cestováním, free-
divingem a sportem obecně, natáčením a stříháním 
videí nebo se svým psem.

PŘEDSTAVENÍ PREZENTUJÍCÍCH


