
  

 

 

 
 
 

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

 

Informační bezpečnost pro malé společnosti - 
 záloha klíčových IT specialistů 

Informační a komunikační technologie se staly nedílnou součásti fungování většiny společností, které jsou 

na správně fungujícím ICT ve vysoké míře závislé.  

Personální zabezpečení správy informačních systémů naráží na množství objektivních problémů, 

v neposlední řadě na nedostatek kvalitních specialistů, potřebu zajistit mnoho poměrně vysoce 

specializovaných činností na úseku vlastní správy informačních systémů a technologií a také vysoké 

personální náklady IT specialistů. Správa informačních systémů a ICT technologií je pak často závislá na 

konkrétním specialistovi, či specialistech. Neplánovaná nedostupnost It specialisty například v důsledků 

nemoci, úrazu a podobně pak vede k situacím, kdy nelze zajistit dostupnost nezbytných ICT služeb a mají 

vysoce negativní dopad na chod společnosti. 

Cílem semináře je poskytnout posluchači ucelené informace o způsobech, jakými je možné, identifikovat 

rizika plynoucí z nedostatečného personálního zabezpečení správy informačních systémů, a jaká opatření 

pro snížení těchto rizik je nezbytné realizovat.   

V rámci semináře budou účastníci seznámeni s realizací opatření, která snižují výše uvedená rizika. 

Pozornost bude věnována návrhu procesních i technických opatření jako je příprava plánů kontinuity 

obchodních činností, návrh a realizace řešení s ohledem k požadavkům na vysokou spolehlivost, zajištění 

vysoké dostupnosti systémů, bezpečné zálohy klíčových informačních aktiv a podobně. 

 

Termín: 8. 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 Základní principy informační bezpečnosti (Rámec daný právními předpisy a 

technickými standardy, Informační aktiva a jejich význam pro zajištění bezpečnosti 

informací, Riziková analýza – identifikace rizik pro obchodní činnosti) 

11:00 - 11:30  Přestávka s občerstvením 

11:30 - 12:30 Možnosti řešení: Procesní opatření (Plány kontinuity a havarijní plánování, 

Technická dokumentace a její význam pro snížení personálních rizik, Service level 

management) 

12:30 - 13:30  Možnosti řešení: Technická opatření (Vysoká spolehlivost a vysoká dostupnost 

informačních systémů, Zálohování dat, Obrana před kybernetickými útoky, Služba 

„IT pojišťovna“) 

13.30 - 14:00  Diskuse 



  

 

     

Přednášející: Ing. Martin Dušek - bezpečnostní ředitel VIAVIS a.s., soudní znalec v oblasti 
bezpečnosti informací, ICT, IS a datových sítí, certifikovaný manažer informační 
bezpečnosti, spoluautor metodiky řízení rizik RANIT. Pravidelně přednáší 
problematiku ochrany osobních údajů na Slezské univerzitě v Opavě. 

 Ing. Jan Bonczek - špičkový bezpečnostní analytik v oblasti IT, specializuje se 

na penetrační testování a technický hacking, konzultant pro oblast ochrany 

kybernetické bezpečnosti a ICT 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:     3. 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: 20191008, 
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 „Informační bezpečnost pro malé společnosti - záloha klíčových IT 
specialistů“ 

 

 

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

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

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

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

 

Termín semináře:   8. 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). 


