TISKOVÁ ZPRÁVA
Konference o kybernetické bezpečnosti Security mění termín
Důvodem je úsilí pořadatelů minimalizovat aktuální rizika spojená se šířením koronavirové
infekce a zájem zachovat unikátní charakter akce
Praha 4. března 2020 – Konference Security 2020 NEPROBĚHNE v avizovaném termínu
11. a 12. března. Organizátoři se snaží předejít rizikům spojeným s pořádáním velké mezinárodní
akce v době akutního výskytu koronavirové infekce. Společnost AEC v současnosti intenzivně jedná
o náhradním termínu, jako nejpravděpodobnější se jeví září 2020. Program konference zůstává
beze změny, již zakoupené vstupenky jsou i nadále platné, přesné datum konání bude včas upřesněno.
Rozhodnutí pořadatele přesunout termín konání největší nezávislé tuzemské události zaměřené na
kybernetickou bezpečnost předcházelo pečlivé zvážení všech okolností a opakované konzultace s
účastníky akce, s partnery i s odpovědnými pracovníky Ministerstva zdravotnictví ČR.
Firmy se z pochopitelných důvodů snaží chránit své lidi, a za současné situace jim nedoporučují účast
na velkých akcích, navíc s mezinárodním přesahem. V případě konference Security se tato opatření
týkají kromě samotných účastníků také přednášejících.
„Na konferenci mělo vystoupit 31 mluvčích z ČR i ze zahraničí,“ konstatoval Igor Čech, marketingový
manažer AEC, a dodal: „Počet těch, kteří nás byli nuceni požádat o odhlášení, stále rostl. V posledních
dnech se jednalo o čtyři přednášející a mnoho desítek účastníků.“
Déle než týden tak lidé z pořádající společnosti AEC pracovali s krizovými plány pro případ, že by bylo
třeba radikálně změnit způsob organizace konference. Operativně zajistili potřebnou techniku a vybavení pro přednášení formou telemostu a začali kontaktovat zainteresované.
Konference Security se každoročně účastní více než 600 návštěvníků a ukázalo se, že mnozí z nich
tuto akci vnímají především jako příležitost pro setkání, výměnu zkušeností a networking. Řešení v
podobě telemostu by konferenci ochudilo právě o tento důležitý aspekt.
Za rozhodnutím krizového štábu AEC změnit přes veškeré logistické a další komplikace termín konání
28. ročníku konference stojí jak úsilí minimalizovat aktuální rizika spojená se šířením koronavirové
infekce, tak i snaha zachovat unikátní charakter jednoho z nejzajímavějších tuzemských setkání IT
odborníků.
„Během posledních hodin jsem hovořil s mnoha představiteli přihlášených firem. Všichni litovali nastalé situace a zároveň do jednoho kvitovali naše finální rozhodnutí najít pro konferenci náhradní termín,“ uvedl Igor Čech.
Podle jeho slov se všichni shodli na tom, že jak přednášející, tak hlavní letošní témata, tedy Skutečné
bezpečnostní incidenty a Cloud Security, jsou příliš atraktivní na to, aby se konference Security 2020
odbyla polovičatým řešením.
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TISKOVÁ ZPRÁVA
O společnosti AEC
AEC patří již od svého založení v roce 1991 k předním poskytovatelům služeb v oblasti kybernetické
bezpečnosti. Kvalita nabízených řešení se opírá o dlouholetou praxi v oblasti informační technologií a
ověřené standardy, včetně legislativy EU. AEC pomáhá svým klientům řešit ty nejnáročnější bezpečnostní výzvy dneška a zorientovat se v nových produktech a technologiích. Společnost, mezi jejíž zákazníky patří finanční instituce, podniky z oblasti telekomunikací, utilit, ale i instituce veřejné správy,
maximalizuje efektivitu svých opatření tím, že dokáže unikátním způsobem kombinovat přístupy a
odbornosti etických hackerů, technologických inženýrů, konzultantů i zkušených auditorů. Vedle toho
rovněž disponuje týmy pro specifický servis, jako je forenzní analýza, brandprotection, CSIRT a další,
jejichž dostupnost je v České republice stále minimální. Od roku 2019 je AEC členem Aricoma Group,
největšího ICT holdingu v regionu Česko-Slovensko. Členové Aricoma Group poskytují komplexní ICT
služby pro firemní sféru a coby součást investiční skupiny KKCG jsou základem pro evropskou expanzi
ICT aktivit této skupiny. Více se dozvíte na www.aec.cz.
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