POZVÁNKA
Kybernetická bezpečnost státu
mezinárodní konference
Místo konání: CEVRO Institut
Termín: 20. září 2017 od 9.00 do 17.00 hod.

Český institut manažerů informační bezpečnosti pořádá v partnerství s vysokou školou CEVRO
Institut, z.ú. a firmou Check Point Software Technologies (Czech Republic) s.r.o. konferenci, jež
je zaměřena na ochranu kritické infrastruktury, na novelu zákona o kybernetické bezpečnosti
a problematiku obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Vzhledem k tomu, že Ukrajina je terčem útoků na svou kritickou infrastrukturu prakticky od
počátku konfliktu s Ruskem na jaře 2014 a tedy ukrajinští experti za tu dobu shromáždili
nepřeberné množství znalostí a zkušeností, tyto mohou být prospěšné i našemu publiku.
Už proto, že některé útoky na Ukrajinu nás přímo zasahují, jako například malware NotPetya.
Zprávy, které o těchto útocích pronikají do západních médií, jsou přitom často zkreslené.
Konference Kybernetická bezpečnost státu přináší mimo jiné jedinečnou příležitost setkat se
přímo s předními ukrajinskými odborníky na kybernetickou bezpečnost.
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PROGRAM:
09:00-09:30 Aleš Špidla
Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti.
Legislativní smršť, která oblast kybernetické a informační bezpečnosti postihla, postihuje
a postihne.
09:40-10:30 Oleksii Yasinskyi
Hlavní forenzní analytik firmy ISSP Group - Ukrajina.
Útoky na přenosovou soustavu pomocí malwaru BlackEnergy a Industroyer v prosinci 2015
a prosinci 2016.
10:45-11:30 Plk. Vadim Lednej
Velitel divize kybernetické bezpečnosti v rámci Ředitelství Information Assurance Generálního
štábu Ukrajinské armády.
Útoky na ukrajinskou komunikační infrastrukturu, včetně používání kombinace kyber-útoku,
electronic warfare a PSYOPS.
11:30-12:00 Maria Avdeeva
Univerzita Jaroslava Moudrého, Charkov.
Institucionální zajištění kybernetické bezpečnosti na Ukrajině.
12:00-13:00 Přestávka na oběd
13:00-13:30 Tomáš Pojar
Bezpečnostní analytik a prorektor vysoké školy CEVRO Institut
Kybernetická obrana ve světle zhoršující se bezpečnostní situace na hranicích NATO a Evropské
unie
13:40-14:30 Checkpoint
Přední světová firma v oblasti bezpečnostních řešení
Prostředky pro řešení technických opatření v oblasti GDPR
15:00-17:00 Panelová diskuze
Registrace na emailu barbora.nekolova@cimib.cz
Konferenční poplatek 500 Kč za osobu
pro členy ČIMIB, studenty a zaměstnance CEVRO Institutu, z.ú. je účast zdarma.
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