
  

 

 

 
 

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje a VIAVIS a.s. 
si Vás dovolují pozvat na seminář 

 
 

Prevence informačních a fyzických hrozeb podniků 
veřejných služeb 

Seminář je určen všem subjektům veřejných služeb, zejména v oblasti energetiky, plynárenství, teplárenství, 

vodárenství a kanalizací bez ohledu na skutečnost, zda náleží do kategorie subjektů kritické infrastruktury, 

či nikoli. Dále farmaceutickým a potravinářským provozům, výrobcům minerálních a pramenitých vod, 

pivovarům a likérkám, příp. dalším obdobným subjektům, jejichž činnost může mít vliv na život a zdraví 

obyvatel. 

Seminář seznámí posluchače s nejčastějšími nedostatky v oblasti fyzické ochrany objektů komentovanými 

fotografickými ukázkami a praktickými příklady a nedostatky v režimových a organizačních opatřeních, 

které vedly v reálných situacích k poškození podniku nebo ohrožení zdraví a života obyvatel. Dále pak 

s tvorbou metodik pro zvládání mimořádných událostí, zejména neoprávněnému průniku do chráněné 

zóny, fyzického útoku, nálezu podezřelého předmětu a doručení podezřelé zásilky spojených s plány 

pro zmírnění dopadu útoku. 

Termín: 24. října 2019, 9.00 - 14.00 hodin  

Místo konání: HERTIN s.r.o., Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 

 

Program semináře: 
 8:30 -  9:00  Registrace účastníků 

 9:00 - 11.00 Právní východiska ochrany objektů 

Základní postupy pro fyzickou ochranu objektů; 

11:00 - 11:30 Přestávka s občerstvením 

11:30 - 12:30 Návrh metodik pro řešení mimořádných situací k ochraně fyzických osob 

12:30 - 13:30  Časté nedostatky v ochraně objektů (bezpečnostní zóny a způsob jejich ochrany, 

režimová a organizační opatření, ostraha objektů) 

Ověřování účinnosti přijatých opatření a penetrační testování 

13:30 - 14:00 Diskuse 

 

 
 

 

 



  

 

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. 

 
 

Účastnický poplatek: 

členové HK ČR 2.000 Kč (2.420 Kč včetně 21% DPH) 
ostatní  3.000 Kč (3.630 Kč včetně 21% DPH) 
 
 

Způsob úhrady: fakturou 

Poznámka: Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací. Je však možné vyslat náhradníka. Poplatek  
zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře, písemných podkladů a občerstvení pro účastníky. Účastníci 
obdrží při vstupu doklad o zaplacení (fakturu). 
 

REGISTRACE PŘIHLÁŠEK: seminare@viavis.cz 

Uzávěrka přihlášek:     21. 10. 2019, do 12ti hodin     Počet účastníků je omezen. 

Kontaktní osoba:         Ing. Ivana Korčeková, GSM: +420 604 297 782, e-mail: ivana.korcekova@viavis.cz 

Na seminář se můžete registrovat/objednat vyplněním níže připojené objednávky/přihlášky a následným 
zaplacením účastnického poplatku na bankovní účet č.: 162011618/0300 (ČSOB a.s.), VS: 20191024, 
SS: uveďte IČ Vaší společnosti/organizace. 

Bližší informace ke způsobu úhrady: GSM: +420 605 529 049, e-mail: jana.krestanova@viavis.cz 
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OBJEDNÁVKA/PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ 

 
 
 

VIAVIS a.s. 
Obránců míru 237/35 
703 00 Ostrava-Vítkovice 
IČ: 25848402 
DIČ: CZ25848402 

 
 

V ……………………………….… dne ………………………… 

 

Věc: Objednávka/Přihláška na seminář „Prevence informačních a fyzických hrozeb podniků veřejných 
služeb“ 

 

 

Jméno a příjmení účastníka:* …………………………………………………………………………………………………………………… 

IČ:*    …………………………………………………………………………………………………………………… 

Email:*    …………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:*   …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Termín semináře:   24. 10. 2019, od 9h do 14:00 h 

Místo konání:   HERTIN s.r.o., Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 

Počet osob:   …………………………………… 

Celková cena:   …………………………………… Kč s DPH 

 

 

 

………………………………………… 

Podpis (razítko) objednatele 

 

 

* Povinný údaj - prosím, v objednávce/přihlášce vyplňte všechny údaje označené hvězdičkou. Požadované údaje 

VIAVIS a.s. zpracuje pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to za účelem zefektivnění komunikace 

s účastníkem/objednatelem semináře a následného vystavení daňového dokladu (faktury). 


