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Informace: Konference IT Structure & Security – Kybernetická bezpečnost 

  
Dne 19. září 2013 se v Kongresovém centru CITY v Praze na Pankráci uskutečnil 15. ročník 
konference IT Structure&Security, jejímž hlavním tématem a podnázvem byla Kybernetická 
bezpečnost. 
 
Hlavním pořadatelem byla, jako každoročně, společnost DNS, zabývající se převážně realizací 
IT projektů, společně s partnery. 
 
Konference byla rozdělena do 5 bloků – Main Session, Business, Demo presentation, 
Technical, a Demo Conner. Celý den byl naplněn poutavými příspěvky a prezentacemi, 
určenými převážně koncovým zákazníkům. Proto zde bylo veliké korporátní zastoupení. 
 
Úvodní a klíčovou prezentací dne byla přednáška s názvem „Kybernetická bezpečnost 
v České republice z pohledu státu“, vedená Vladimírem Rohelem, ředitelem odboru Národní 
centrum kybernetické bezpečnosti z Národního bezpečnostního úřadu. Řeč byla převážně  
o nově připravovaném zákonu o kybernetické bezpečnosti. 
 
Za komerční společnosti, které se zde prezentovaly, lze zmínit Dell, Huawei, HP, IBM  
a další. Součástí konference byly i praktické ukázky možných řešení a zabezpečení. 
 
Široké obecenstvo a i mě zaujala prezentace pod záštitou společnosti TITUS vedená Zorou 
Arnautovic, týkající se tříděním a následnou ochranou citlivých dat a údajů v organizacích. 
Jak zamezit nechtěným únikům, zneužití zaměstnanci nebo třetími osobami, apod. 
 
K nalezení tu byla i obvyklejší témata typu Encryption & Key Management, možnosti ochrany 
před DDoS útoky či ukázky ochrany proti moderním hrozbám. 
 
Přednášky byly jak v češtině, tak i v angličtině. Akce byla zakončena společenským večerem 
zhruba kolem 18. hodiny. 
 
Konference bych zhodnotila jako velmi povedenou, ať již z pořadatelského, tak  
i obsahového hlediska. Byla velmi obsáhlá, zajímavá, ovšem bohužel nebylo možné navštívit 
vše.  
 
Většina se však shodovala, že zajištění kybernetické bezpečnosti je dlouhodobý, rozsáhlý  
a náročný proces. Značnou pomocí by ovšem mohl být výše zmíněný navrhovaný zákon  
o kybernetické bezpečnosti. 
 

                                                           

1
 Aneta Valdhansová, členka studentského klubu Policejní akademie České republiky v Praze. 
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