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KYBERNETICKÁ
BEZPEČNOST
VE FIRMÁCH, OBCÍCH
A SUBJEKTECH KRITICKÉ
INFRASTRUKTURY –
TRENDY, HROZBY, JAK SE
PŘED NIMI ZABEZPEČIT?

Markzoom má nové logo. Logo, které vystihuje

podstatu činnosti a přitom svou střídmostí

nepřehlušuje produkty, které nabízí.
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PROGRAM:

 9:00 – 9:30 Registrace
 9:30 – 9:35 Úvodní slovo Ivo Říha, viceprezident, Národní klastrová asociace

 9:35 – 9:40  Chytrý region Moravskoslezský kraj a informační bezpečnost
člen představenstva, MSIC

 9:40 – 9:55  Význam kybernetické bezpečnosti z pozice centrální úrovně 
a budování Security Operations Center
Petr Slavík, ředitel odboru, Národní agentura pro komunikační 
a informační technologie

 9:55 –10:10 Bezpečnost lidských zdrojů Jiří Sedláček, ředitel, NSMC

 10:10 – 10:20  Informační bezpečnost z pohledu Moravskoslezského kraje 
Pavel Žák, manažer bezpečnosti, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

 10:20 – 10:45  Síťová visibilita a integrovaná správa sítě –
nezbytná součást strategie budování kybernetické ochrany
Jindřich Šavel, NOVICOM

 10:45 – 11:10  Jak reagovat na aktuální trendy v kyberbezpečnosti?
Jan Nguyen, security konzultant, CHECK POINT

 11:10 – 11:30 Coffee Break

 11:30 – 11:55  Security Operation Center jako řešení požadavků Zákona 
o kyberbezpečnosti Lukáš Přibyl, CEO, AXENTA

 11:55 – 12:20  Automatizovaná a inteligentní ochrana osobních údajů 
(a citlivých dat) v procesu digitální transformace a přechodu 
do cloudu Vladimír Špička, account manager, FORCEPOINT

 12:20 – 12:45  Maximalizujte ochranu svých dat a uživatelský komfort. 
Vícefaktorová autentifi kace přístupu (MFA) a Single sign on (SSO)
Petr Kunstát, IT Security Consultant, THALES

 12:45 – 13:45 Oběd

 13:45 – 14:25  Ochrana akustických dat
Petr Novák, technický konzultant, CALEUM

 14:25 – 14:50  Bezpečný svět Security Fabric
Michal Plíhal, Channel Account Manager, FORTINET

 14:50 –15:15  A co dělají zařízení ve Vaší síti?
Vladimír Sedláček, CTO, GREYCORTEX

 15:15 – 15:25  Jak ochránit kybernetická rizika? Pojištěním
Tomáš Staněk, Broker Senior, RESPECT

 15:25 Losování věcných cen od partnerů, konec akce



PŘEDSTAVENÍ PREZENTUJÍCÍCH

Ivo Říha víceprezident, Národní klastrová asociace
Moderátor
Expertem s  rozsáhlými zkušenostmi a  odbornou profilací v  oblastech podpory výzkumu, 
vývoje, inovací, regionálního rozvoje a  vzdělávání. Absolvent Přírodovědecké fakulty 
a Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Do roku 2008 působil v pozici ředitele odboru 
Evropské integrace na Středočeském kraji. Následně působil jako šéf divize strategického 
a  regionálního rozvoje ve firmě NEXIA AP a  také v  Národní klastrové asociaci v  pozici 
viceprezidenta pro rozvoj. Následně po dobu čtyř let zastával pozici RIS3 manažera pro území 
Středočeského kraje, kdy se mu podařilo v rámci vytváření RIS3 strategie kraje identifikovat 
rozvojový potenciál, nastavit mnoho silných propojení a podnítit množství nových synergií 
v  aktivitách středočeského a  pražského firemního, akademického/výzkumného prostředí 
i  regionální a  municipální samosprávy. Za svůj dosavadní nejvýznamnější počin považuje 
založení a akceleraci rozvoje Středočeského inovačního centra, které v letech 2015 – 2017 
také vedl. Po ročním působení na projektu v Asociaci výzkumných organizací vstoupil do 
oblasti kybernetické bezpečnosti, kdy participuje na rozvoji zahraničních trhů firmy Novicom. 
V červnu 2019 se stal víceprezidentem Národní klastrové asociace, kde se věnuje získávání 
nových členů, rozvojovým synergiím včetně oblasti kybernetické bezpečnosti a mimo jiné 
podpoře českých firem při expanzi na zahraničních trzích a dalším.

Petr Slavík ředitel odboru, Národní agentura  
pro komunikační a informační technologie
Téma prezentace: Význam kybernetické bezpečnosti z pozice  
centrální úrovně a budování Security Operations Center
Od roku 2001-2004 řídil Petr Slavík ICT vojenského obranného zpravodajství včetně 
bezpečnosti utajovaných systémů všech kategorií. Primárně informační bezpečnosti se dále 
věnoval i v bankovním sektoru jako specialista bezpečnosti v České spořitelně, mimo jiné 
s reálnými zkušenostmi a odpovědnosti za oblast business continuity. 

V současnosti se věnuje bezpečnosti v rámci Národní agentury komunikačních a informačních 
technologií na pozici vedoucího odboru, který řídí a  prakticky vykonává bezpečnostní 
analytické služby, BCM a bezpečnostní monitoring. 

Jiří Sedláček ředitel, Network Security a Monitoring Cluster
Téma prezentace: Bezpečnost lidských zdrojů
V oblasti IT se pohybuje od studia na vysoké škole. V rámci své profesní kariéry se zpočátku 
věnoval výuce na VUT Brno, programování aplikací, administraci a architektuře ICT, vedení 
IT oddělení v  nadnárodní korporaci. Nyní působí jako výkonný ředitel společnosti Network 



Security Monitoring Cluster, družstvo, předseda výboru Technologické platformy Kybernetická 
bezpečnost, z.s., manažer pro Masarykovu univerzitu Brno se zařazením v projektu Centrum 
excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a  ochranu kritických informačních 
infrastruktur a je členem Sektorové rady pro informační technologie a elektronické komunikace 
a  členem rady Národního centra kompetence pro kyberbezpečnost při MU Brno. Jeho 
hlavní pracovní náplní je výuka, evangelizace, popularizace a  tvorba výukových programů, 
vypracovávání studií proveditelnosti a  analytických prací v  oblasti informační bezpečnosti. 
Je autorem osnovy vzdělávacího programu Kybernetická bezpečnost pro střední školy v ČR, 
autorem koncepce excelentních center (JCE) v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti 
ve středním školství a v rámci popularizace kybernetické bezpečnosti kooperuje s NÚKIB, PČR 
a MU. V roli odborné veřejnosti se podílel na novelizaci zákona o kybernetické bezpečnosti ČR 
v rámci transpozice NIS. Pan Sedláček má platnou certifikaci Pověřenec pro ochranu osobních 
údajů a Architekt kybernetické bezpečnosti. Zabývá se také technologickým marketingem a ve 
spolupráci s ekonomickou diplomacií ČR propaguje produkty a řešení firem NSMC v zahraničí.

Pavel Žák manažer bezpečnosti, Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Téma prezentace: Informační bezpečnost z pohledu Moravskoslezského kraje
V oblasti telekomunikačních a počítačových sítí se pohybuje již řadu let a posledních 6 let se 
věnuje oblasti informační bezpečnosti.

Na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje je odpovědnou osobou za rozvoj a  řízení 
informační a  objektové bezpečnosti. Mezi jeho hlavní činnosti patří zejména budování 
bezpečnostní strategie, auditní, metodické činnosti zaměřené na asset a risk management, 
implementaci security procesů a řízení projektů.

Jindřich Šavel obchodní ředitel, NOVICOM
Téma prezentace: Síťová visibilita a integrovaná správa sítě –  
nezbytná součást strategie budování kybernetické ochrany
Zkušený manažer ze světa IT. Během více než 28 let se věnoval oblastem návrhů a dodávek 
infrastruktur, aplikačního software, systémů pro správu dokumentů a  řízení procesů. 
V  posledních letech se věnuje tvorbě firemní strategie a  budování prodejní sítě české 
technologické společnosti Novicom, a to jak v ČR, tak i v zahraničí. 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. Vedle činnosti obchodního ředitele Novicomu je Jindřich Šavel činný ve 
vedení Network Security Monitoring Clusteru (NSMC), který sdružuje výrobce, konzultanty 
a  dodavatele řešení kybernetické ochrany. Osobně se podílel na tvorbě konceptu Aktivní 
bezpečnost sítě a přispěl k tvorbě vzdělávacího programu kybernetické ochrany.



Jan Nguyen security konzultant, CHECK POINT
Téma prezentace: Jak reagovat na aktuální trendy v kyberbezpečnosti?
Inženýrský titul získal na ČVUT na Fakultě Elektrotechnické v  Praze se zaměřením na 
mobilní a datové sítě. Profesní kariéru začal jako administrátor sítí a systémů. Postupně 
se začal zabývat problematikou v oblasti kybernetické bezpečnosti. V  této oblasti působí 
již 5 let a  dnes pracuje jako security konzultant ve společnosti DNS a. s., kde má na 
starosti především značku Check Point. Dále se také věnuje etickému hackingu a dalším 
bezpečnostním technologiím.

Lukáš Přibyl CEO, AXENTA
Téma prezentace: Security Operation Center jako řešení požadavků  
Zákona o kyberbezpečnosti
V oboru kybernetické bezpečnosti se pohybuje od roku 2006, kde nejdříve působil jako 
bezpečnostní specialista v  korporátních společnostech a  následně v  roce 2009 založil 
společnost AXENTA a.s., která se věnuje výhradně poskytování služeb v oblasti kybernetické 
bezpečnosti. Je statutárním předsedou Network Security Monitoring Clusteru, jehož členové 
jsou dodavatelé bezpečnostních řešení, výrobci SW a také některé univerzity a střední školy. 
Je zván na odborná setkání, kde přednáší praktické zkušenosti z oboru IT bezpečnosti.

Vladimír Špička account manager, FORCEPOINT
Téma prezentace: Automatizovaná a inteligentní ochrana osobních údajů  
(a citlivých dat) v procesu digitální transformace a přechodu do cloudu
V oblasti IT působí Vladimír Špička od roku 1992. První zkušenosti získal v oblasti síťových 
operačních systémů client/server, věnoval se bezpečnostním produktům, dále technologiím 
pro doručování virtualizovaných aplikací a desktopů na koncová zařízení a v současné době 
pracuje ve společnosti Forcepoint, kde je zodpovědný za vztahy se zákazníky a partnery 
v České republice.

Petr Kunstát IT Security Consultant, THALES
Téma prezentace: Maximalizujte ochranu svých dat a uživatelský komfort. 
Vícefaktorová autentifikace přístupu (MFA) a Single sign on (SSO)
Seminářem nás provede Petr Kunstát, který má zkušenosti s  IT managementem 
v  nadnárodních společnostech a  IT konzultingem v  oblasti SW vývoje a  IT bezpečnosti. 
Ve  společnosti Thales pracuje jako IT Security consultant a  zaměřuje se na řešení řízení 
přístupu a ochrany citlivých dat.



Petr Novák technický konzultant, CALEUM
Téma prezentace: Ochrana akustických dat
Zabývá se aktivně 25 let technologiemi ochrany akustických dat, elektronickými ochrannými 
systémy a návrhy elektronických zařízení.

Michal Plíhal Channel Account Manager, FORTINET
Téma prezentace: Bezpečný svět Security Fabric
Michal Plíhal má dlouholeté zkušenosti v oboru IT. Před svým nástupem na pozici channel 
account managera ve společnosti Fortinet pracoval jako produktový manažer u distributora 
DNS, kde zodpovídal za prodeje produktů Fortinet i  dalších bezpečnostních řešení. 
V minulosti působil také ve společnostech AVG Technologies a ABRA Software.

Vladimír Sedláček CTO, GREYCORTEX
Téma prezentace: A co dělají zařízení ve Vaší síti?
Vladimír Sedláček je zkušený vývojář, analytik a administrátor, který pracoval na propojování 
různorodých systémů a vývoji bezpečné webové platformy a infrastruktury pro více než sto 
milionů klientů. Jeho vášeň pro kybernetickou bezpečnost a hacking ho dovedla mimo jiné 
k úspěšnému absolvování zkoušek Certified Ethical Hacker a Certified Livewire Investigator. 
V  Greycortexu na tyto zkušenosti navazuje a  pracuje jako ředitel pro technologie a  vede 
oddělení vývoje.

Tomáš Staněk Broker Senior, RESPECT
Téma prezentace: Jak ochránit kybernetická rizika? Pojištěním
Tomáš Staněk pochází z Mostu, kde dodnes žije. Je absolventem Střední školy pro marketing 
a ekonomiku podnikání v Mostě a dále Vysoké školy báňské v Ostravě a České zemědělské 
univerzity v Praze. V oboru pojišťovnictví se pohybuje již 17 let. Doposud zastupoval výhradně 
makléřské společnosti, kde postupně zastával funkce Vedoucího oddělení průmyslových 
rizik (I.P.  trust, a.s.), Ředitele pobočky (RENOMIA, a.s.) a  nyní pracuje ve společnosti 
RESPECT, a.s. na pozici Broker senior. Kromě péče o velké společnosti z různých oblastí 
průmyslu je Tomáš v RESPECTu garantem za oblast pojištění kybernetických rizik.


