
 
 

V Praze 13. dubna 2018 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

2. ročník Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti 

Národní finále 19. 4. 2018 v Praze 

Dne 19. dubna se v Policejní akademii České republiky v Praze uskuteční Národní finále Středoškolské 

soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti. Organizuje ho pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA s 

celou řadou státních, akademických i profesních organizací.  

Kyber zločin je považován spolu s terorismem za jednu z nejvýznamnějších hrozeb současnosti. Hackerské 

útoky, krádeže dat i peněz, ovlivňování veřejného mínění, dezinformační kampaně, úniky milionů osobních 

dat ze sociálních sítí, to vše jsou vážné hrozby, které sužují moderní společnost. Vývoj v této oblasti je natolik 

dynamický, že obrana proti kyber útokům všeho druhu zůstává stále o krok pozadu. 

Naproti tomu nedostatek špičkových odborníků, rychlé morální zastarávání technologií a nepřipravenost 

právního prostředí. V této situaci je důležitý každý počin, který může zlepšit ochranu jednotlivců i celých 

států. 

Česká pobočka AFCEA s dalšími partnery ze státní, komerční i akademické sféry se před dvěma lety rozhodly 

přijmout tuto obrovskou výzvu a oslovit budoucí naděje pro boj s kyber zločinem. Prostřednictvím jejich 

středních škol kontaktovaly téměř všechny mladé studenty v České republice, bez ohledu na studijní obory, 

aby se zapojili do soutěže v kybernetické bezpečnosti. 

Finále se zúčastní 40 nejlepších studentů a studentek z 26 středních škol z celé České republiky. Soutěžící se 

do finále probojovali úspěšným absolvováním dvou vyřazovacích online kol, která absolvovalo více než 3.000 

studentů.  

Nedílnou součástí národního finále bude i setkání studentů a pedagogů středních i základních škol z celé 

České republiky s profesionály a odborníky na kybernetickou bezpečnost, které se uskuteční 

prostřednictvím souboru osvětových a odborných přednášek, hackerských soutěží a dalšího doprovodného 

programu. Organizátory očekávaná účast na doprovodném programu je na základě předběžných registrací 

až 800 studentů a učitelů.  

Ve vlastním finále budou nominovaní studenti usilovat nejen o celkové vítězství, ale i o pozvání k řadě 

doprovodných aktivit, které pro ně připravuje Masarykova Univerzita v Brně v rámci svého kybernetického 

polygonu (KYPO), Fakulta Elektrotechniky ČVUT v Praze, Univerzita obrany v Brně a další státní, akademické 

a neziskové organizace.  

Nejúspěšnější studenti dostanou v průběhu letních soustředění příležitost ke kvalifikaci do evropského finále, 

které se uskuteční v říjnu 2018 v Londýně, kde bude český národní tým (stejně jako v roce 2017 ve španělské 

Malaze) reprezentovat Českou republiku v souboji s 20 týmy ostatních evropských zemí.  

Více informací na www.kybersoutez.cz.  

http://www.kybersoutez.cz/

