
        

  
 

Krajská hospodářské komora Moravskoslezského kraje a společnost VIAVIS a.s. 
Vás zvou na seminář: 

 
 

Řešení bezpečnosti informací a ICT  
v éře digitalizované výroby  

(v podmínkách Průmyslu 4.0) 
 

Datum konání: 16. května 2019 

Místo konání: Hotel BEST, Keltičkova 1297/60, Ostrava 

 

 

Podniky, které aktuálně zavádějí digitalizovanou výrobu, robotizovaná pracoviště či obecně systémy spadající 
do tzv. Průmyslu 4.0 si dříve nebo později uvědomují, že současně se zásadně zvyšují rizika, a tedy i 
požadavky na bezpečnost informací a ICT. 

Cílem semináře je seznámit zejména vedoucí pracovníky a manažery podniků, které procházejí 
transformací a zavádějí digitalizovanou výrobu, robotizovaná pracoviště a podobně, se základními 
problémy a možnostmi jejich řešení v oblasti bezpečnosti informací a ICT. 

 

Obsah semináře:  

❖ dopady zavádění systému P4 na požadavky v oblasti bezpečnosti informací a ICT; 

❖ základní principy ochrany informací: 

- obecné principy ochrany informací; 

- ochrana informací vynucená jejich hodnotou pro vlastníka; 

- ochrana informací podle požadavků právních předpisů ČR na oblast ochrany informací; 

❖ základy řešení bezpečnosti informací v podmínkách P4: 

- hodnota aktiv a jejich vztah k zajištění kontinuity podnikání; 

- analýza rizik; 

- zajištění kontinuity informačního systému BCP, DRP; 

❖ jak rozpoznat nedostatky v bezpečnosti informací a jak reagovat na bezpečnostní incident; 

❖ návrh a implementace technologií pro zajištění vysoké dostupnosti: 

- zavedení HA u kritických systémů a komunikačních kanálů v P4; 

❖ specifika kybernetické bezpečnosti v P4: 

- motivace útočníků, současný stav kybernetické bezpečnosti, klíčové otázky; 

- seznámení účastníku školení s možnými vektory útoků; 

- techniky zvyšování kybernetické bezpečnosti, aktivní a post-infection obrana. 

 

 

 

 

 
 



 

Program semináře: 

 

8:30 - 9:00  Registrace účastníků 

9:00 - 10:00 Dopady zavádění systému P4 na požadavky v oblasti bezpečnosti informací a 

ICT, základní principy ochrany informací 

Ing. Martin Dušek 

10:00 - 11:00  Základy řešení bezpečnosti informací v podmínkách P4, jak rozpoznat 

nedostatky v bezpečnosti informací a jak reagovat na bezpečnostní incident 

RNDr. Jiří Bartoš, PhD 

11:00 - 11:30 Přestávka s občerstvením 

11:30 - 12:30  Návrh a implementace technologií pro zajištění vysoké dostupnosti, specifika 

kybernetické bezpečnosti v P4 

RNDr. Jiří Bartoš, PhD / Ing. Jan Bonczek 

13:30 - 14:30 Diskuze 

 

Přednášející: Ing. Martin Dušek – bezpečnostní ředitel VIAVIS a.s., soudní znalec v oblasti 

bezpečnosti informací IT, IS a datových sítí, certifikovaný manažer informační 

bezpečnosti, přednášející na Slezské univerzitě v Opavě. 

RNDr. Jiří Bartoš, PhD – odborný konzultant v oblasti ochrany informací 

a kybernetické bezpečnosti se zaměřením na penetrační testování, certifikovaný 

auditor informačních systémů (CISA), certifikovaný manažer informační bezpečnosti, 

spolupracuje s Mendelovou univerzitou v Brně jako oponent a hodnotitel 

výzkumných projektů pro grantovou agenturu TAČR a ministerstvo vnitra, poradce 

v oblasti implementace a využívání blockchain technologií.  

 Ing. Jan Bonczek – analytik IT, konzultant pro oblast ochrany osobních údajů 

a kybernetické bezpečnosti. 

 

REGISTRACE PŘIHLÁŠEK: Na konferenci se můžete přihlásit nejpozději do 10. 5. 2019 zde: 
https://www.khkmsk.cz/registrace/. Počet účastníků je omezen. 
 

Účastnický poplatek: 
členové HK ČR 1.000,- Kč bez DPH (1.210 Kč s 21 % DPH) 
ostatní  1.250 - Kč bez DPH (1.513 Kč s 21 % DPH) 
 
 
Způsob úhrady:  
Platbu prosíme poukázat bankovním převodem na účet č. 373630443/0300, variabilní symbol 1903.  
Seminář nelze platit hotově.  
 

Kontaktní osoby:   

KHK MSK: Ilona Honusová, i.honusova@khkmsk.cz, tel.: 724 613 105 

VIAVIS a.s.: Milena Frydrychová, milena.frydrychova@viavis.cz, tel.: 595 174 250        
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