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Vážení účastníci, přednášející a partneři konference SECURITY, 

 

letošní rok se nese ve znamení koronavirové hrozby. Již nyní je zřejmé, že omezení, která s ní souvisejí, 

se na dlouhou dobu stanou součástí našich životů. Jakkoli nejde v kontextu s život ohrožujícím virem o 

nijak fatální věc, přesto je pro mě rozhodnutí zrušit konferenci SECURITY 2020 jedno z nejtěžších, která 

jsem musel za svých 12 let v AEC oznámit. 

Dlouhé měsíce jsme pracovali s plným nasazením, abychom Vám mohli i letos na jaře nabídnout to 

nejzajímavější z oblasti kybernetické bezpečnosti. Avšak doslova pár dnů před uskutečněním 

konference vešla v platnost první vládní opatření proti koronavirové pandemii a přišla první omezení, 

jimiž mnozí zaměstnavatelé zareagovali na dosud neznámou hrozbu. 

Ačkoli tedy byla konference i letos kompletně připravená, museli jsme tradiční jarní termín jejího 

konání narychlo odvolat. Nezbývalo nám než se pokusit najít náhradní, v tomto případě podzimní 

termín a doufat, že celá situace se během několika měsíců uklidní. 

Po zralé úvaze, po vyhodnocení míry rizika a na základě celé řady konzultací s pravidelnými účastníky 

a partnery konference jsme však byli nuceni dospět k rozhodnutí, že ani na podzim by nebylo 

zodpovědné pořádat akci pro více než šest stovek hostů, nota bene v uzavřených prostorách. 

Definitivně Vám tedy musím oznámit, že z důvodu hrozby a následných omezení přetrvávajících 

v souvislosti s pandemií COVID-19 jsme nuceni konferenci SECURITY pro rok 2020 zrušit. Na základě 

získané zpětné vazby se konference neuskuteční ani v on-line podobě, jelikož networkingová část patří 

mezi největší benefity naší akce, a my nechceme nikoho připravit o její jedinečnou atmosféru. 

K prezenčnímu formátu konference se zcela bezpochyby vrátíme, nicméně v tuto chvíli si nikdo z nás 

netroufne odhadnout, zda se tak stane již na jaře roku 2021.  

Chceme s Vámi zůstat ve spojení. Na podzim proto chystáme sérii bezplatných webinářů, o kterých Vás 

budeme včas informovat. Pro rok 2021 navíc připravujeme zcela nový atraktivní formát streamovaných 

bezpečnostních pořadů. 

A na závěr ještě čistě technické upozornění – se všemi účastníky, kteří uhradili konferenční poplatek, 

se v průběhu tohoto týdne spojíme a vyřešíme vrácení plné částky nebo převod poplatku na příští 

ročník. 

Děkujeme za pochopení a podporu. V případě jakýchkoliv dotazů jsem plně k dispozici. 

 

Se srdečným pozdravem 

 

 

 

Igor Čech 

Conference Manager 


