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KONFERENCE BEZPEČNOSTNÍHO  

 
Nové trendy v boji proti bezpečnostním hrozbám 21. Století 



DEN 1. - 24. KVĚTNA 2011 

 

HLAVNÍ PROGRAM  
VELKÝ KONFERENČNÍ SÁL 
 

8:30 – 9:00  Registrace účastníků 

9:00 – 9:30  Slavnostní zahájení konference, úvodní řeč 

9:30 – 11:00  Bezpečnostní budoucnost České republiky do roku 2020 

Účastníci: Odborníci z Ministerstva vnitra ČR, Policejního prezidia ČR, vysokých škol a vědeckých institucí. 

Tematické zaměření: Hlavní bezpečnostní výzvy v České republice, sociální bezpečnost, kulturní bezpečnost, 
kyberbezpečnost, integrace záchranných systémů, role SBS a možnosti spolupráce s PČR atd. 

Délka trvání cca 90 minut 

 

Přestávka na kávu 15 min 

 

11:15 - 12:45  Zabezpečení radioaktivních materiálů: Ochrana proti  
                                     potenciálnímu zneužití k teroristickým útokům 
 
Účastníci: Pracovníci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a zástupci Ministerstva energetiky Spojených států 
amerických. 

Délka trvání cca 90 minut. 

 

Oběd 60 min. 

 

14:00-15:30  Kyberterorismus a kyberkriminalita: Nové hrozby a efektivita současné  
ochrany 
 

Účastníci: Představitelé vysokých škol, IT firem atd. 

Tematické zaměření: Bezpečnost informací v praxi, zhodnocení nebezpečí plynoucích z útoků proti počítačům, 
počítačovým sítím a informacím v nich skladovaným, představení současných programových prostředků, sloužících 
k narušení funkcí jednotlivých prvků sítě nebo služeb (malwary), možnosti ochrany před kyberútoky. 

Délka trvání cca 90 minut. 

 

19:00 – 23:00  Slavnostní večírek s vyhlášením cen Bezpečnostní Manažer roku 2010 a 
   Bezpečnostní projekt roku 2010 
 



DOPROVODNÝ PROGRAM  

SALÓNEK 1. 
 
11:15-12:45  Novinky v oblasti bezpečnostních technologií 

Účastníci: Zástupci vysokých škol, výzkumných ústavů, představitelé firem, nabízejících produkty z oblasti bezpečnostních 
technologií, pracovníci SBS. 

Tematické zaměření: Moderní kamerové systémy, elektronické zabezpečovací systémy, protipožární systémy, přístupové 
systémy atd. 

Délka trvání cca 90 minut. 

 

Oběd 60 min. 

 

14:00 – 15:30   Nová opatření v oblasti zajištění bezpečnosti tunelů a podzemních drah 

Účastníci: Zástupci Dopravního podniku hl. m. Prahy, Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva dopravy ČR, HZS ČR a 
stavebních firem. 

Tematické zaměření: Novinky v oblasti zabezpečení proti hrozbě požárů, teroristických útoků a povodní. Zvyšování 
úrovně bezpečnostní ochrany cestujících metra, problematika technologické roztříštěnosti jednotlivých bezpečnostních 
systémů 

Délka trvání cca 90 minut. 

 

SALÓNEK 2. 

 

11:15 - 12:45  Současná úskalí v oblasti ochrany kritické infrastruktury 

Účastníci: Zástupci GŘ HZS, Ministerstva vnitra ČR, právníci, odborníci na energetickou bezpečnost, představitelé 
vysokých škol, majitelé prvků kritické infrastruktury, zástupci SBS. 

Tematické zaměření: Novela zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a ochrany prvků kritické infrastruktury, rozvoj 
ochrany KI, možnosti zapojení SBS v procesu ochrany KI, využití podpůrných systémů pro ochranu KI atd. 

Délka trvání cca 90 minut. 

 

Oběd 60 min. 

 

14:00 – 15:30  Moderní trendy v oblasti ochrany duševního vlastnictví 

Účastníci: Právníci, pracovníci IT firem, zástupci SBS. 

Tematické zaměření: Ochrana autorských práv hudebních nahrávek, padělky různých produktů, možnosti vymáhání práv 
k duševnímu vlastnictví. 

Délka trvání cca 90 minut. 



DEN 2. - 25. KVĚTNA 2011 
 

HLAVNÍ PROGRAM 
VELKÝ KONFERENČNÍ SÁL 
 

9:00 – 10:30  Bezpečnostní rizika plynoucí z „arabských revolucí“ 

Účastníci: Pracovníci Ministerstva zahraničí ČR, Ministerstva vnitra ČR, zástupci  univerzit a výzkumných institutů. 

Tematické zaměření: Zhodnocení negativních dopadů tzv. arabských revolucí na Evropu a nástin eventuelních 
bezpečnostních rizik, jako je například zvýšená migrace ze Severní Afriky a Blízkého východu atd. 

Doba trvání 90 minut. 

 

Přestávka na kávu 15 min. 

 

10:45 – 12:15  Sjednocování evropských politik v oblasti ochrany osobních dat a  
Informací 
 

Účastníci: Právníci, zástupci evropských institucí, pracovníci Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Tematické zaměření: Význam mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany osobních dat. Udržování rovnováhy mezi 
ochranou soukromí na jedné straně a přínosy technického pokroku a opatření pro předcházení rizik na straně druhé. 
Hlavní překážky při tvorbě společné legislativy. 

Délka trvání cca 90 minut. 

 

Oběd 45 min. 

 

13:00 – 14:30  Budoucnost soukromých bezpečnostních služeb 

Účastníci: Zástupci asociací působících v sektoru soukromé bezpečnosti, pracovníci Ministerstva vnitra ČR, právníci. 

Tematické zaměření: Nová legislativní úprava soukromých bezpečnostních služeb. Příčiny předchozích neúspěchů ve 
snaze o kodifikaci fungování SBS. 

Doba trvání 90 minut. 

 

Ukončení konference 

  



DOPROVODNÝ PROGRAM  

SALÓNEK 1. 

 

9:00 – 10:30  Vzdělávání bezpečnostních profesionálů I. 

Účastníci: Zástupci univerzit, asociací působících v sektoru soukromé bezpečnosti, firem, které se zaměřují na vzdělávání 
bezpečnostních profesionálů. 

Tematické zaměření: Současný stav profesního vzdělávání bezpečnostních specialistů v komerční a ve státní sféře. 

Délka trvání cca 90 minut. 

 

Přestávka na kávu 15 min. 

 

10:45 - 12:15  Vzdělávání bezpečnostních profesionálů II. 

Účastníci: Zástupci univerzit, asociací působících v sektoru soukromé bezpečnosti, firem, které se zaměřují na vzdělávání 
bezpečnostních profesionálů.  

Tematické zaměření: Možnosti zefektivnění vzdělávání bezpečnostních specialistů, profesní vzdělávání v rámci ASIS CZ 
atd. 

Délka trvání cca 90 minut. 

 

SALÓNEK 2. 

9:00 – 10:30  Novinky v oblasti vyšetřováním zaměstnanecké kriminality I. 

Novinky v oblasti vyšetřováním zaměstnanecké kriminality. 

Tématické zaměření: zaměstnanecká criminality, forenzní audity 

Doba trvání cca 90 minut. 

 

Přestávka na kávu 15 min. 

 

10:45-12:15             Novinky v oblasti vyšetřováním zaměstnanecké kriminality II. 

Novinky v oblasti vyšetřováním zaměstnanecké kriminality. 

Tématické zaměření: zaměstnanecká criminality, forenzní audity 

Doba trvání cca 90 minut. 

  

 


