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VÁŽENÁ PANÍ, VÁŽENÝ PANE,

jak se již stalo tradicí i letos si dovolujeme Vám nabídnout příležitost k setkání se špičkovými odborníky na infor-
mační bezpečnost a řízení rizik informačních systémů z domova i ze zahraničí na konferenci  Information Security 
Summit (IS2). Jedenáctý ročník konference nese podtitul „Od technologie k řízení“. Konat se bude v Novoměstské 
radnici v centru Prahy ve dnech 26. – 27. května 2010. 

Pro časopis DSM i odbornou obec jeho předplatitelů a čtenářů je tato pravidelná květnová konference jedním 
z vrcholů celoroční práce v oblasti informační bezpečnosti a řízení rizik informačních systémů. Snahou organizá-
torů je umožnit odborné veřejnosti mezinárodní výměnu zkušeností v těchto oblastech. Tomu odpovídá složení 
programového výboru i přednášejících.

I letos přijali naše pozvání světoví odborníci v různých oblastech informační bezpečnosti a řízení rizik informač-
ních systémů. A tak budete mít možnost setkat se s klíčovým odborníkem estonského systému elektronických 
voleb Svenem Heibergem, předním expertem se zkušenostmi z komerční i akademické sféry profesorem Chrisem 
Mitchellem, jednou z předních kapacit řady projektů „lámání RSA“ Paulem Leylandem a světovou špičkou na 
informační bezpečnost Eugenem Schultzem. Na IS2 zavítá i Joss Wright z Oxfordu, se zkušenostmi z oblasti 
„cloud computing“ a Lukáš Mikeska, který představí nejzajímavější výsledky posledního průzkumu informační 
bezpečnosti v ČR. V rámci panelové diskuse pak budete mít možnost diskutovat o problémech identity (nejen) 
v elektronických systémech. 

Stejně jako v minulých letech se i letos pro Vás budeme snažit vytvořit nejen bohatý odborný program, ale také 
příjemné prostředí k neformálním diskusím s přednášejícími nebo dalšími účastníky konference. Chybět nebude 
ani tradiční večerní setkání. I letos bychom Vám rádi ukázali zajímavý pražský architektonický objekt.

Na setkání s Vámi se těší

               Vašek Matyáš Daniela Vágnerová
            za programový výbor IS2 za organizační výbor IS2

PROGRAMOVÝ VÝBOR

 Vašek Matyáš, MU Brno a DSM (předseda)

 Jaroslav Dočkal, Univerzita obrany a DSM

 Karin Gubalová, NextiraOne Czech a DSM

 Ivan Makatúra, VÚB Bratislava

 Lukáš Mikeska, Ernst & Young a DSM

 Eva Racková, KPMG ČR a DSM

 Zdeněk Říha, MU Brno

 Eugene Schultz, Emagined Security

DEAR MADAM, DEAR SIR,

We would like to offer you an opportunity to meet top experts in information security and information systems risk 
management from both the Czech Republic and from abroad at the Information Security Summit (IS2) conference. 
This eleventh annual conference subtitled “From Technology To Management” will be held at the New Town Hall 
in Prague in the city centre on the 26th – 27th May, 2010.

This annual conference is one of the top events of the year for information security and information systems risk 
management in the Czech Republic. The aim of the organisers has been to try to give professionals from this field 
the opportunity to meet top experts from all over the world and thus facilitate an exchange of information at a top 
international level. The compositions of both the programme committee and the presenters reflect this aim. 

Renowned experts in various areas of information security and information systems risk management have accepted 
our invitation and will be attending this conference. You will be able to meet, amongst others, the following experts: 
the key designer of the Estonian e-voting solution, Sven Heiberg, a leading expert with both industrial and academic 
experience, professor Chris Mitchell, one of the most prominent participants in several “RSA breaking” projects, Paul 
Leyland, and a renowned authority on information security, Eugene Schultz. The IS2 conference will also welcome 
Joss Wright from Oxford with experience in cloud computing issues and Lukáš Mikeska, who will present some of 
the most interesting results the Czech survey on information security. During the panel discussion you will be able to 
discuss issues concerning identity (not only) in the electronic world.

As in previous years, there will be not only a rich professional programme but also a pleasant environment for 
informal discussions with both the presenters and other participants. We certainly are not leaving out the traditional 
evening party and by moving to a new venue the event will also give you the opportunity to see another jewel of 
Prague’s architectural heritage.

We are looking forward to meeting you.

Yours

               Vašek Matyáš Daniela Vágnerová
On behalf of the IS2 Programme Committee On behalf of the IS2 Organizing Committee

PROGRAMME COMMITTEE

 Vashek Matyáš, MU Brno & DSM (Chairman)

 Jaroslav Dočkal, Univerzity of Defence & DSM

 Karin Gubalová, NextiraOne Czech & DSM

 Ivan Makatúra, VÚB Bratislava

 Lukáš Mikeska, Ernst & Young & DSM

 Eva Racková, KPMG CR & DSM

 Zdeněk Říha, MU Brno

 Eugene Schultz, Emagined Security
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PROGRAMME

Wednesday, May 26th 2010

 8:00 – 9:00 registration, coffee    

 9:00 – 9:30 Opening Ceremony

 9:30 – 10:15 A Futuristic Look at Cloud Computing Security
  Eugene Schultz 
  ... the expert insight

 10:15 – 11:00 Obscured by Clouds
  Privacy in cloud computing: possibilities and implications
  Joss Wright 
  ... privacy issues on the table

 11:00 – 11:30 Coffee break and exhibition visits

 11:30 – 12:15 Quantum Key Distribution and Networking
  Jan Bouda
  ... about the progress in quantum computing

 12:15 – 13:00 Public Key Infrastructure System Weaknesses Related 
  to Privacy Protection and ALUCID 
  Libor Neumann
  ... can we do better than with PKI?

 13:00 – 14:30 Lunch 

14:30 – 14:35 Keynote

 14:35 – 15:00  User Identity Sharing and Its Practical Usage
  Marta Vohnoutová
  ... user identity federations

 15:00 – 15:25 Digital Continuity
  Aleš Kučera
  ... back into the future

 15:25 – 16:00 Coffee break and exhibition visits

 16:00 – 16:30 What’s New in the Second Decade of The Security Survey 
  in the Czech Republic (PSIB CR)
  Lukáš Mikeska
  ... the most interesting findings from the survey

 16:30 – 18:00 Panel Discussion – The Future for Our Electronic Identity
  ... our self in 2020?
  Ondřej Felix, Rudolf Haňka, Přemysl Štenc
   moderator: Eva Racková

 19:00 – 22:00 reception Buffet   

PROGRAM

Středa 26. května 2010

 8:00 – 9:00 registrace, káva    

 9:00 – 9:30 Slavnostní zahájení

 9:30 – 10:15 Futuristický pohled na bezpečnost cloud computingu
  Eugene Schultz 
  ... pohled zkušeného experta

 10:15 – 11:00 Mraky zastřeno 
  Soukromí v cloud computingu: možnosti a implikace
  Joss Wright 
  ... otázky soukromí na stole

 11:00 – 11:30 Káva a výstavka

 11:30 – 12:15 Kvantová distribuce klíče a kvantové sítě
  Jan Bouda
  ... o pokroku v oblasti kvantové kryptografie

 12:15 – 13:00 Systémové slabiny infrastruktury veřejného klíče při ochraně  
  soukromí a ALUCID
  Libor Neumann 
  ... najdeme něco lepšího než PKI?

 13:00 – 14:30 Oběd 

14:30 – 14:35 Keynote

 14:35 – 15:00  Sdílení uživatelských identit a jeho praktické využití
  Marta Vohnoutová 
  ... federace uživatelských identit

 15:00 – 15:25 Časová kontinuita digitálních dokumentů
  Aleš Kučera 
  ... zpátky do budoucnosti

15:25 – 16:00 Káva a výstavka 

 16:00 – 16:30 Co nového ve druhém desetiletí Průzkumu stavu informační 
  bezpečnosti v ČR (PSIB ČR)
  Lukáš Mikeska 
  ... nejzajímavější fakta z průzkumu

 16:30 – 18:00 Panelová diskuse – Budoucnost naší elektronické identity
  ... budeme sami sebou i v roce 2020?
  Ondřej Felix, Rudolf Haňka, Přemysl Štenc
  moderátor: Eva Racková

 19:00 – 22:00 recepce   
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PROGRAMME

Thursday, May 27th 2010

 8:00 – 9:00 registration, coffee    

 9:00 – 9:15 Opening Address

 9:15 – 9:30 Keynote

 9:30 – 10:15 Internet Voting – the Estonian Experience
  Sven Heiberg 
  ... insight into one of the national first e-voting systems

 10:15 – 11:00 Interoperable and Secure Reputation Systems
  Sandra Steinbrecher
  ... how to approach design of reputation systems

 11:00 – 11:30 Coffee break and exhibition visits

 11:30 – 12:15 RSA Security and Integer Factorization: The Thirty Years War 
  from 1990 to 2020
  Paul Leyland
  ... the insider view of RSA factorization efforts

 12:15 – 12:40 Information Systems Security Testing and Its Automation
  Vratislav Sejk
  ... how and why of security testing

 12:40 – 14:15 Lunch

 14:15 – 14:40 Security and Reprographic Devices
  Luděk Mandok
  ... another look at our peripherals

 14:40 – 15:25 Is Security a Lost Cause?
  Chris Mitchell
  ... word at the end

 15:25 – 15:50 Lottery Draw, Closing Ceremony

PROGRAM

Čtvrtek 27. května 2010

 8:00 – 9:00 registrace, káva    

 9:00 – 9:15 Zahájení druhého dne

 9:15 – 9:30 Keynote

 9:30 – 10:15 Internetové volby – estonské zkušenosti
  Sven Heiberg 
  ... pohled na jeden z prvních celonárodních systémů e-voleb

 10:15 – 11:00 Interoperabilní a bezpečné reputační systémy
  Sandra Steinbrecher 
  ... jak na návrh funkčních reputačních systémů

 11:00 – 11:30 Káva a výstavka

 11:30 – 12:15 Bezpečnost RSA a faktorizace velkých čísel: 
  Třicetiletá válka od 1990 do 2020
  Paul Leyland 
  ... zasvěcený pohled na faktorizaci RSA

 12:15 – 12:40 Automatizace bezpečnostního testování informačních systémů
  Vratislav Sejk
  ... jak a proč bezpečnostního testování

 12:40 – 14:15 Oběd

 14:15 – 14:40 Bezpečnost a reprografická zařízení
  Luděk Mandok
  ... jiný pohled na naše periferie

 14:40 – 15:25 Je bezpečnost ztracený případ?
  Chris Mitchell
  ... slovo na závěr

 15:25 – 15:50 Vylosování soutěže – tombola, slavnostní zakončení
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EUGENE SCHULTz
Dr. eugene Schultz, CISM, CISSP, je CTO (Chief Technology Officer) u emagined Security – konsultační společ-
nosti z kalifornského města San Carlos působící v oblasti informační bezpečnosti. Je autorem či spoluautorem 
pěti knih a více než 120 odborných článků. V letech 2002 až 2007 byl šéfredaktorem časopisu „Computers 
and Security“, v současnosti je členem redakční rady tohoto časopisu a zástupcem šéfredaktora dalšího časopisu 
„Network Security“. Je rovněž instruktorem výcvikového a školícího institutu SANS (SysAdmin, Audit, Networking 
and Security), člen redakční rady jeho zpravodaje SANS NewsBites, spoluautor materiálů z let 2005 a 2006 pro 
přípravu na titul Certified Information Security Manager a člen technických poradních orgánů tří společností. 
V minulosti se zabýval poskytováním konzultačních služeb v oblasti bezpečnosti IT, a to i v rámci národního 
CerTu. Působí jako profesor počítačové vědy na několika univerzitách; jeho mateřskou univerzitou byla University 
of California, Berkeley. Jako čestný člen ISSA (Information Systems Security Association) byl uveden do síně slávy 
této asociace a získal ISSA‘s Professional Achievement and honor roll Awards. V Lawrence Livermore National 
Laboratory založil a vedl oddělení U.S. Department of energy‘s Computer Incident Advisory Capability (CIAC). 
Je rovněž spoluzakladatel fóra FIrST (Forum of Incident response and Security Teams). V současnosti je členem 
akreditačního výboru IISP (Institute of Information Security Professionals). Dr. Schultz je v USA využíván senátními 
i parlamentními výbory jako bezpečnostní expert, kde poskytuje odborné posudky v různých právních kauzách.

FUTURISTICKÝ POHLED NA BEzPEČNOST CLOUD COMPUTINGU
Nehledě na různé zmatky a mylné představy o cloud computingu je tento typ „computingu“ v současnos-
ti ohromně populární a používán díky redukci nákladů a složitosti výpočtů, i z dalších různých důvodů. 
Poskytovatelé služeb cloudu nabízejí tři typy služeb: Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service 
(IaaS), and Platform as a Service (PaaS). Ačkoliv služby cloud computingu poskytují mnoho výhod, jsou rovněž 
spojeny s bezpečnostními riziky, z nichž v současnosti jsou těmi nejzávažnějšími nedostatečná bezpečnost ulože-
ní dat v cloudu, omezená schopnost provést adekvátní audit v tomto prostředí a malá dostupnost služeb cloudu. 
Vzhledem k deficitu bezpečnosti v cloudu i Internetu se bezpečnostní incidenty způsobené cloudy vyskytují stále 
víc a více, a jak se vyskytnou, nejenom prudce sníží popularitu služeb cloud computingu, ale také způsobí v pro-
cesech cloudu rozsáhlé změny z hlediska bezpečnosti; příslušné mechanismy jsou popsány v tomto konferenčním 
příspěvku. Největším rizikem, vztahujícím se ke cloud computingu, je skutečnost, že služby cloud computingu 
jsou poskytovány přes Internet, který se tak stává stále více zranitelným útoky typu DoS (Denial of Service).

EUGENE SCHULTz
Dr. eugene Schultz, CISM, CISSP, is the Chief Technology Officer at emagined Security, an informa-
tion security consultancy based in San Carlos, California. he is the author/co-author of five books 
and over 120 published papers. gene was the editor-in-Chief of “Computers and Security” from 
2002-2007, is currently on the editorial board for this journal, and is an associate editor of “Network 
Security”. he is also a SANS instructor, member of the SANS NewsBites editorial board, co-author 
of the 2005 and 2006 Certified Information Security Manager preparation materials, and is on the 
technical advisory board of three companies. gene has previously managed an information security 
practice as well as a national incident response team. he has also been professor of computer science at several universities 
and is retired from the University of California at Berkeley. A Distinguished Fellow of the Information Systems Security 
Association (ISSA), gene has also been named to the ISSA hall of Fame and has received ISSA‘s Professional Achievement 
and honor roll Awards. While at Lawrence Livermore National Laboratory he founded and managed the U.S. Department 
of energy‘s Computer Incident Advisory Capability (CIAC). he is also a co-founder of FIrST, the Forum of Incident 
response and Security Teams. he is currently a member of the accreditation board of the Institute of Information Security 
Professionals (IISP). Dr. Schultz has provided expert testimony before committees within the U.S. Senate and house of 
representatives on various security-related issues, and has served as an expert witness in legal cases. 

A FUTURISTIC LOOK AT CLOUD COMPUTING SECURITY
Despite confusion and misconceptions related to cloud computing, this type of computing is currently immensely popular 
and is being used to substantially reduce the financial cost and complexity of computing, as well as for other reasons. Cloud 
service providers (CSPs) offer three types of services: Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS), and 
Platform as a Service (PaaS). Although cloud services offer many benefits, they are also beset with security risks, the most 
serious of which currently are inadequate security for data stored in the cloud, restricted ability to conduct adequate audits 
in cloud environments, and unavailability of cloud services. Because of deficiencies both in cloud and Internet security, 
costly cloud-related security incidents will start to occur increasingly, and when they do, they will not only greatly diminish 
the popularity of cloud services, but will also prompt extensive security-related changes in cloud processes and mechanisms 
that are described in this paper. Ultimately, the greatest risk to be addressed in cloud computing is the fact that cloud servi-
ces are delivered over the Internet, which is becoming increasingly vulnerable to denial of service (DoS) attacks.

JOSS WRIGHT
Dr. Joss Wright received his PhD in computer science at the University of York, UK, where 
his thesis focused on the modelling and analysis of anonymous communication systems. 
Following this, he spent time at the University of Siegen, germany, where he worked on 
the privacy and security issues that face cloud computing. Dr. Wright is currently FreSNeL 
research fellow at the Oxford Internet Institute of Oxford University, UK, where he is resear-
ching practical privacy issues in federated wireless sensor networks.

OBSCURED BY CLOUDS
PRIVACY IN CLOUD COMPUTING: POSSIBILITIES AND IMPLICATIONS
Cloud computing aims to make computational resources available to consumers as a third-party service, analogous 
to the existing electricity grids or telecommunication networks. The resulting market of dedicated providers is inten-
ded to take advantage of economies of scale to provide effectively infinite levels of computing power to customers 
on demand, without the need for expensive hardware and software setup and maintenance costs. In contrast to its 
obvious advantages, cloud computing raises a number of significant security issues that are quickly becoming the 
focus of active research. Beyond this, however, cloud computing raises a wide range of severe privacy issues that 
may ultimately prove to have far broader day-to-day significance for end-users. This talk explores the implications that 
widespread cloud computing will have for personal and organisational privacy, and suggests ways to avoid risks in this 
area, or at least to reduce such risks. The consideration of these issues at this very early stage of development for this 
new technology can increase the opportunities for users to benefit from the advantages of cloud computing without 
giving up their right to have control over their personal information.

JOSS WRIGHT
Dr. Joss Wright získal vědeckou hodnost PhD v oblasti počítačových věd na University of York, UK. Ve své práci 
se zaměřil na modelování a analýzu anonymních komunikačních systémů. Po ukončení doktorských studií pra-
coval na výzkumu bezpečnostních aspektů cloud computingu na Universität Siegen v Německu. V současnosti 
řeší jako člen výzkumného týmu FreSNeT na Oxford Internet Institute (Oxford University) praktické bezpeč-
nostní otázky federovaných bezdrátových senzorových sítí.

MRAKY zASTřENO
SOUKROMÍ V CLOUD COMPUTINGU: MOŽNOSTI A IMPLIKACE

Cílem cloud computingu je učinit výpočetní zdroje dostupné jako „službu třetí strany“, tak jak je tomu u soustav 
elektrických sítí či telekomunikačních sítí. Výsledný trh dedikovaných poskytovatelů je zacílen na výhody škálovatelné 
ekonomiky, která na vyžádání účinně poskytuje nekonečný počet úrovní výpočetní síly, a to bez potřeby pořízení 
a údržby nákladného softwaru a hardwaru. V protikladu s těmito zřejmými výhodami cloud computing zvyšuje 
počet významných bezpečnostních problémů, které se nyní staly předmětem intenzivního výzkumu. rozšiřuje 
škálu závažných otázek dotýkajících se soukromí, které koneckonců mohou mít významný každodenní dopad na 
koncové uživatele. Tento příspěvek objasňuje, jaké důsledky bude mít cloud computing na individuální či organizační 
soukromí, a navrhuje způsoby, jak se lze rizikům v této oblasti vyhnout anebo je alespoň zmírnit. Zvážením těchto 
otázek v raném stádiu vývoje nové technologie lze zvýšit šance uživatelů na to, aby byli schopni sklidit výhody cloud 
computingu bez obětování svého práva na dohled nad svými osobními informacemi.
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JAN BOUDA
Dr. Jan Bouda je přednášející předmětů kryptografie a kvantové zpracování informace na Fakultě infor-
matiky Masarykovy univerzity (FI MU). PhD v oboru informatika obdržel v roce 2004 na FI MU v Brně, 
poté působil jako výzkumník v ArC Seibersdorf research gmbh a na universitě ve Warwicku, kde se také 
podílel na vývoji sítě SeCOQC. Prezentoval více než 40 přednášek na mezinárodních vědeckých konferen-
cích a seminářích zahraničních univerzit a výzkumných institucí (Londýn, Paříž, Vídeň, Toronto, Waterloo, 
Singapur, Kjoto, Nanking, Soul, Lisabon, ...), je recenzentem mnoha vědeckých časopisů (Phys. rev. A, 
Physics Letters A, QIC, ePJD, ...). Je pořadatelem série vědeckých konferencí CeQIP a spoluzakladatelem 
konferencí MeMICS.

KVANTOVÁ DISTRIBUCE KLÍČE A KVANTOVé SÍTě
Kvantové zpracování informace je dynamicky rozvíjející se vědní obor, který poskytuje (v současné době ko-
merčně implementovatelné) výsledky zejména v oblasti kryptografie. Nejznámějším výsledkem je tzv. kvantová 
distribuce klíče a zejména její nejsnáze pochopitelná implementace – protokol BB84. Kvantová distribuce klíče 
může být prováděna pomocí různých médií, nejčastěji optickým kabelem či vzduchem. Mezi ostrovy Tenerife – 
La Palma probíhá série experimentů s kvantovou distribucí klíče vzduchem na vzdálenost 150 km. V roce 2008 
byla ve Vídni během tiskové konference prezentována kvantová síť SeCOQC v mnohém překonávající první 
kvantovou síť DArPA. Nejznámější komerční plug&play zařízení pro kvantovou distribuci klíče jsou především 
výrobky firem idQuantique a MagiQ.

LIBOR NEUMANN
Ing. Libor Neumann, CSc. je Senior konsultant ANeCT a.s. V posledních více jak 10 letech pracoval na řadě 
projektů nasazení ICT ve veřejné správě. Dlouhodobě se zabývá oblastí spolupráce mezi subjekty veřejné sprá-
vy, interoperabilitou, autentizací a řízením přístupu k datovým zdrojům a elektronickým službám v prostředí 
e-governmentu.

SYSTéMOVé SLABINY INFRASTRUKTURY VEřEJNéHO KLÍČE  
PřI OCHRANě SOUKROMÍ A ALUCID

Příspěvek se zabývá kritickou analýzou systémových vlastností infrastruktury veřejného klíče (Public Key Infrastructure 
- PKI) v prostředí opakovaného, hromadného a dlouhodobého využívání PKI z pohledu práce s osobními údaji a kon-
sekvencemi důležitými pro ochranu soukromí při autentizaci. V druhé části příspěvku je stručně popsáno nové řešení 
elektronické identity ALUCID (Anonymous Libaral and User Centric electronic IDentity), popsány způsoby práce 
s osobními údaji a jejich ochrany. Jsou uvedeny i první praktické zkušenosti s pilotního nasazení ALUCID.

MARTA VOHNOUTOVÁ
Ing. Marta Vohnoutová po absolvování VŠSe v Plzni pracovala ve Škodě Plzeň a v Plzeňské bance, kde se podíle-
la na implementaci bankovního systému. V PVTnet a poté v Nextra s.r.o. navrhovala bezpečné připojení klientů 
k Internetu a instalace bezdrátových sítí. V PVT a.s. pracovala jako konzultant pro oblast IT bezpečnosti a PKI. 
Mezi jinými se podílela na implementaci Autority časových razítek I.CA a projektu Dlouhodobé archivace elek-
tronických dokumentů. V současné době pracuje v Siemens IT Solutions and Services, s.r.o., kde je technickým 
vedoucím projektů Identity a Access Managementu. Publikuje v odborných časopisech, je spoluautorem knihy 
„Velký průvodce PKI a elektronickým podpisem“.

SDÍLENÍ UŽIVATELSKÝCH IDENTIT A JEHO PRAKTICKé VYUŽITÍ
Pod názvem Sdílení identit se skrývá úvaha nad možnostmi využitím tzv. Federated Identity pro komunikaci 
a výměnu informací mezi subjekty s důrazem na státní správu. Vzhledem k tomu, kam se v současné době ubírá 
elektronizace státní správy a jaké úkoly má státní správa na tomto poli před sebou, jsou vlastnosti Federation 
Identity (dále FID) pro státní správu (a nejen pro ni) velmi lákavé.

JAN BOUDA
Dr. Jan Bouda is a lecturer of cryptography and quantum information processing at the Faculty of 
Informatics, Masaryk Univeristy (FI MU). he received his PhD in informatics in 2004 at FI MU 
in Brno. Subsequently he held research positions in ArC Seibersdorf research gmbh and The 
University of Warwick, where he participated on the SeCOQC network development. he has 
presented more than 40 talks at international conferences and seminars of foreign universities and 
research institutions (London, Paris, Vienna, Toronto, Waterloo, Singapore, Kjoto, Nanking, Seoul, 
Lisboa,...), he is a referee of many scientific journals (Phys. rev. A, Physics Letters A, QIC, ePJD,...). 
Jan is the organizer of the CeQIP series of scientific conferences and a co-founder of MeMICS conference series.

QUANTUM KEY DISTRIBUTION AND NETWORKING
Quantum information processing is a dynamically evolving scientific discipline offering contemporary commercial results 
namely in the area of cryptography. The most well known result is the quantum key distribution (QKD) represented 
e.g. by the easily understandable BB84 protocol. Quantum key distribution can be implemented using various transport 
media, typically via optical fiber or open air communication. An example of open air communication is the Tenerife- 
La Palma series of experiments realizing open air QKD at the distance of 150 km. In 2008 the SeCOgC quantum 
network, which in many aspects exceeds the first quantum DArPA network was presented in Vienna during a press 
conference. The most well known commercial QKD devices are produced by idQuantique and MagiQ.

LIBOR NEUMANN
Libor Neumann is Senior Consultant at ANeCT a.s. he has worked in many different projects 
dealing with ICT infrastructure for government in the Czech republic for more 10 years. he 
has focused on electronic cooperation between different government subjects, interoperability 
and electronic identity and electronic services access management for many years.

PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE SYSTEM WEAKNESSES RELATED 
TO PRIVACY PROTECTION AND ALUCID 

This paper deals with a critical analysis of Public Key Infrastructure (PKI) systems when PKI is used repeatedly, in large 
scale and in the long term. Issues related to privacy protection and personal data management are the main target of 
the analysis. The second part of the paper briefly describes the new electronic identity solution, ALUCID (Anonymous 
Liberal and User Centric electronic IDentity). Personal data management and privacy protection using ALUCID is also 
described. The first real life experiences from the pilot use of ALUCID are described at the end of the paper.

MARTA VOHNOUTOVÁ
After graduating from VŠSe Pilsen, Marta Vohnoutová worked at  Skoda Pilsen and for the Pilsen 
Bank where she implemented a banking system. At PVTnet and then Nextra s.r.o. she designed 
secure Internet connections for customers and wireless network installations. She worked at 
PVT a.s. as a consultant of IT security and PKI solutions. Amongst others, she participated in the 
implementation of the Time Stamping Authority for the I.CA, and of the Long-term archiving of 
electronic documents. Marta currently works as a technical architect of Identity and Access Management projects at 
Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. She publishes in technical magazines and is a co-author of “The Big guide 
to PKI and the digital signature”.

USER IDENTITY SHARING AND ITS PRACTICAL USAGE
Under term “Identity Sharing”covers the study of possibilities for using Federated Identity for communication 
and information exchange between state administration subjects. In terms of the present IT trends in the state 
sector and of its future tasks, the features of the Federated Identity (hereafter FID) for the state administration 
(and other organisations) are very promising.
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ALEŠ KUČERA
Aleš Kučera has been working as the director of Novell in the Czech republic and Slovak 
republic since 1998. he has been involved with the problems of identity management, 
identification, authentication and authorization, and directory services issues in general for 
some time. Since 2000, he has been engaged in the complex problems of egovernment at 
the legislative framework, design, technical implementation level and also with subsequent 
issues related to the implementation of egovernment in the Czech republic.

DIGITAL CONTINUITY
Questions to be open in this presentation include those related to the digital continuity of electronic documents, 
which start to appear more frequently as a result of the “egovernment” law, in cases where the orginiator of 
these documents is either a governmental agency or commercial or private entity. The basic subject of discussi-
on will be how to verify the authenticity and integrity of digital documents after the validity of the electronic 
signature certificates has expired.

LUKÁŠ MIKESKA
Lukáš Mikeska is a senior manager at ernst & Young in Prague. he joined the company 
after graduating from the University of economics, Prague. After gaining experience in fi-
nancial auditing he started to focus on information security, IT governance and erP system 
integrity. he has also participated in preparing the latest four Information Security Surveys. 
he is a member of the ISACA, Czech republic Chapter Board and regularly presents at 
conferences and forums dedicated to up-to-date information security topics.

WHAT‘S NEW IN THE SECOND DECADE OF THE SECURITY 
SURVEY IN THE CzECH REPUBLIC (PSIB CR)

PSIB Cr enters its second decade of existence in the Czech republic. The situation in the security field is in part 
stabilized or rather, we do not witness any fundamental break-through trends. At the same time the continuing 
weaknesses in the way information security is managed in the Czech republic can be seen more clearly and as 
can the possible risks of “resting on our laurels”. In this paper we will present selected interesting areas of the 
survey, compare trends with past predictions and consider some oddities that the survey is showing.

LUKÁŠ MIKESKA
Ing. Lukáš Mikeska působí jako Senior manažer ve společnosti ernst & Young v Praze, kam nastoupil po vy-
studování Vysoké školy ekonomické v Praze. Po získání zkušeností v oblasti finančního auditu se zaměřil na 
informační bezpečnost, IT governance a integritu erP systémů. Spolupracoval také na přípravě posledních čtyř 
ročníků PSIB. Je členem výboru české pobočky ISACA a pravidelně vystupuje na konferencích a fórech věnova-
ných aktuálním otázkám řízení informační bezpečnosti.

CO NOVéHO VE DRUHéM DESETILETÍ PRůzKUMU STAVU  
INFORMAČNÍ BEzPEČNOSTI V ČR (PSIB ČR)

PSIB Čr vstupuje do druhého desetiletí své existence v České republice. Situace v oblasti bezpečnosti se částečně 
stabilizovala, resp. nejsme svědky žádných zásadních průlomových trendů. Zároveň však jsou tak lépe viditelné 
přetrvávající slabiny způsobu řízení informační bezpečnosti v Čechách a možná rizika „usnutí na vavřínech“. 
V příspěvku představíme vybrané zajímavé oblasti průzkumu, porovnáme trendy s minulými předpověďmi 
a zamyslíme se nad některými zvláštnostmi, které průzkum ukazuje.

ALEŠ KUČERA
Ing. Aleš Kučera pracuje od roku 1998 jako ředitel společností Novell v České republice a Slovenské republice. 
Dlouhodobě se zabývá problematikou správy identit, identifikace, autentizace a autorizace, a dále proble-
matikou adresářových služeb obecně. Od roku 2000 se zabývá komplexní problematikou egovernmentu, 
v úrovni legislativního rámce, designu, technické realizace a následnými otázkami souvisejícími s implementací  
egovernmentu v České republice.

ČASOVÁ KONTINUITA DIGITÁLNÍCH DOKUMENTů
V přednášce budou otevřeny otázky související s časovou kontinuitou digitálních dokumentů, které začínají 
vznikat v důsledku praktické implementace zákonů O elektronických úkonech a autorizované konverzi doku-
mentů a O archivnictví a spisové službě, a to jak v případě, kdy tvůrci dokumentů jsou orgány veřejné moci 
nebo soukroměprávní subjekty. Základní diskutovanou otázkou bude jak ověřit autenticitu a integritu digitálního 
dokumentu po vypršení platnosti certifikátů elektronického podpisu.

SVEN HEIBERG
Sven heiberg je softwarovým architektem estonské společnosti Cybernetica AS. Od roku 2003 je jedním 
z hlavních vývojářů řešení pro elektronické volby v estonsku, podílel se také na projektech návrhů e-volebních 
řešení pro vlády dalších zemí. On a jeho kolegové byli ocenění estonskou akademií věd za práci, která umožnila 
elektronické volby v estonsku v roce 2005. Vysokoškolský titul v oboru počítačové vědy získal v roce 2003 na 
univerzitě v Tartu.

INTERNETOVé VOLBY – ESTONSKé zKUŠENOSTI
estonsko nabízí možnost volit po Internetu jako jednu z možností účasti na volbách od roku 2005. Ve volbách 
do nižších samosprávných celků v roce 2009 využilo Internetovou volbu přes 100 000 voličů. Tento nárůst akti-
vity znovu otevírá otázku uskutečnitelnosti Internetových voleb, zejména z pohledu bezpečnosti: zda je možné 
zaručit, že volební výsledky nejsou zmanipulovány ve světě, kde není možné důvěřovat počítačům používaným 
voliči. Přednáška popisuje estonský Internetový volební systém a vysvětluje rozhodnutí učiněná ve fázi jeho 
návrhu. Dále budou shrnuty zkušenosti z používání systému při samotných volbách, problémy, které se objevily 
a způsoby, jakými byly odstraněny.

SVEN HEIBERG
Sven heiberg is a software architect from Cybernetica AS, estonia. he has been one of the key 
developers of the estonian e-voting solution since 2003 and has also participated in projects to 
design e-voting solutions for other governments. he and his colleagues received awards from 
the estonian Academy of Sciences for their work which made e-voting possible in estonia in 
2005. he received his MSc. in Computer Science from the University of Tartu in 2002.

INTERNET VOTING – THE ESTONIAN ExPERIENCE
estonia has offered Internet Voting as a method of participating in elections since 2005. In the Local government 
elections of 2009 over 100.000 voters used Internet Voting. The increase of this activity re-opens the question 
about the feasibility of Internet Voting, especially from the viewpoint of security: is it possible to guarantee that 
the voting results are not manipulated in a world where voters‘ computers cannot be trusted? This presentation 
describes the estonian Internet Voting system and explains the choices made during its design. It also includes 
a report on the experience of using the system in the actual elections and the problems that occurred and the 
ways in which these were remedied.
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RUDOLF HAňKA
Profesor rudolf haňka se narodil v Praze, ale od roku 1968 pracuje na univerzitě v Cambridge, kde později 
založil Centrum pro lékařskou informatiku. Je autorem řady publikací v oboru managementu znalostí se zamě-
řením na medicínu a kromě jiného se zajímá o problémy ochrany dat a soukromí v informačních systémech ve 
zdravotnictví. V roce 1998 s jedním ze svých kolegů založil WaxInfo Ltd., která se zabývá vývojem bezpečných 
distribuovaných systémů pro správu elektronických dokumentů.

PřEMYSL ŠTENC
Přemysl Štenc je absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK. V uplynulých 17 letech pracoval v řadě oblastí 
v ČSOB – ve vnitřním auditu, strategii a organizaci, útvaru podpory transakčních procesů, řízení lidských 
zdrojů, útvaru strategických skupinových projektů. V současné době je v ČSOB odpovědný za rozvoj obchod-
ních příležitostí, zejména identifikaci potenciálních nových služeb a produktů pro klienty, návrhu souvisejících 
obchodních modelů a procesů, posouzení výnosnosti a rizika. Problematikou identity – jejího využití a potřebné 
ochrany se tak z různých pohledů setkává po celou dobu své kariéry.

RUDOLF HAňKA
Professor haňka was born in Prague and since 1968 has worked at Cambridge University 
where he founded the Center for Clinical Informatics. he is author of numerous papers in 
the field of knowledge management with particular emphasis on clinical medicine. One of 
his research interests is the protection of data and their privacy in medicine. In 1998 he and 
a colleague founded WaxInfo Ltd, which is one of leading developers of secure distributed 
content management software.

EVA RACKOVÁ
eva racková is a KPMg partner responsible for advisory services focused on performance 
improvement and information technology. She is responsible also for provision of services 
to telecommunication companies, government bodies and companies in transportation, 
logistics and manufacturing. eva has 17 years of experience in advisory and audit. She 
works in KPMg Czech republic for since 1993. She became a partner responsible for 
performance improvement and information technology advisory services 6 years later. eva 
graduated from The Faculty of Natural Sciences of Charles University in Prague in 1990 and 
obtained eMBA in International Finance in 1997. She is also a certified auditor (FCCA) and a certified auditor 
of information systems (CISA).

EVA RACKOVÁ
eva racková je partnerkou společnosti KPMg Česká republika zodpovědnou za poradenské služby zaměřené 
na výkonnost společnosti a informační technologie. Zodpovídá také za poradenské služby pro telekomunikační 
společnosti, vládní instituce a společnosti v dopravě, logistice a výrobě. eva racková má 17 let zkušeností 
v poradenství a auditu. Ve společnosti KPMg Česká republika pracuje od roku 1993. O šest let později se stala 
partnerkou zodpovědnou za poradenské služby zaměřené na výkonnost společností a informační technologie. 
eva racková vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1990) a získala také titul eMBA 
International Finance (1997). Je certifikovanou auditorkou (FCCA) a certifikovanou auditorkou informačních 
systémů (CISA).

PřEMYSL ŠTENC
Přemysl graduated from the Faculty of mathematics and physics of the Charles University in Prague. For the past 
17 years he worked in a number of areas in CSOB bank – internal audit, strategy and organization, transaction 
processes support, hr management and group strategic projects department. Currently he is responsible for develo-
pment of business opportunities in CSOB, especially identification of new services and products for clients, design 
of related business models and processes, evaluation of profitability and risks. he encounters identity – especially 
its use and necessary protection – for the whole professional life.

PANELOVÁ DISKUSE  
– BUDOUCNOST NAŠÍ ELEKTRONICKé IDENTITY

Naše identita se stále více rozšiřuje i ve světě informačních systémů. Vláda v současné době pracuje na centrál-
ních registrech a elektronických občanských průkazech. Současně je velké množství osobních údajů v nestátních 
informačních systémech (např. sociální sítě, free-maily, finanční instituce nebo telekomunikační operátoři). Jsme 
připraveni tato data sdílet a zároveň rozumně chránit? Jaké jsou skutečné přínosy a jaká jsou skutečná a vnímaná 
rizika? Mohou elektronické občanské průkazy nahradit i některé jiné průkazy? Je vhodné do celého systému 
zapojit i zdravotní informace? A kdo všechno má mít k našim záznamům přístup? Nakolik je přístup k instituci-
onalizaci elektronické identity veden mocenskou snahou státu a nakolik reálným využitím? 
Panelová diskuse se pokusí odpovědět alespoň na některé z těchto otázek.

PANEL DISCUSSION  
– THE FUTURE FOR OUR ELECTRONIC IDENTITY

Our identity gets more and more widespread in the virtual world. The government is currently working on 
central registries and e-identity card. A large amount of personal data is also in non-governmental information 
systems (e.g. social network, free mails, financial institutions or telecommunication operators). Are we ready 
to share our data and protect it at the same time? What are the real benefits and the real and perceived risks? 
Can e-identity card replace other documents as well? Is it reasonable to include health information as well? And 
who should have an access? To what extent is the approach to institutionalization of e-identity governed more 
by the power ambitions of the establishment and to what extent by a real use?
The panel discussion will try to answer at least some of these questions.
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SANDRA STEINBRECHER
Dr. Sandra Steinbrecher se věnuje výzkumu na Technické univerzitě v Drážďanech. Své magisterské vzdělání 
ukončila na Univerzitě v Sársku v roce 2000 a věnovala se zde několika projektům v oblastech ochrany soukro-
mí, počítačové bezpečnosti a kryptografie. V roce 2008 získala PhD na Technické univerzitě v Drážďanech na 
základě výzkumu víceúrovňové bezpečnosti v reputačních systémech. Její hlavní oblasti výzkumu jsou mode-
lování a měření anonymity v distribuovaných sítích, řízení identity s podporou soukromí a návrh reputačních 
systémů respektujících soukromí. Nyní pracuje na evropském projektu PrimeLife a je členkou ACM.

INTEROPERABILNÍ A BEzPEČNé REPUTAČNÍ SYSTéMY
reputační systémy se v řadě internetových aplikací ujaly jako typické prostředky pro sběr zkušeností a po-
znatků, které si uživatelé navzájem o sobě udělají. Před navázáním kontaktu s jinými uživateli je možné 
předem zjistit jejich reputační profil. Nejlepším příkladem je asi tržiště eBay, kde prodávající i nakupující 
hodnotí ostatní. Tento příspěvek představí a rozebere různé problémy související s návrhem a používáním 
reputačních systémů.

SANDRA STEINBRECHER
Dr. Sandra Steinbrecher is a senior researcher at Technische Universität Dresden. Since she 
received her diploma degree from Saarland University in 2000 she has worked on several 
projects on privacy, computer security and cryptography. In 2008, she received her PhD from 
Technische Universität Dresden on Multilateral Security in reputation Systems. her major 
research interests are the modelling and measurement of anonymity in distributed networks, 
privacy-enhancing identity management and the design of privacy-respecting reputation sys-
tems. She is currently working within the PrimeLife eU project and is a member of ACM.

INTEROPERABLE AND SECURE REPUTATION SYSTEMS 
reputation systems are a typical means established in various Internet applications to collect the experiences users have 
with each other. Before interacting with others, users may investigate the interaction partner’s reputation profile. The 
most popular example is probably the marketplace eBay, where sellers and buyers can rate each other. There are various 
difficulties arising with the design and usage of reputation systems as will be outlined and discussed in the talk.

PAUL LEYLAND
Paul Leyland has a D. Phil. from Oxford University but hasn‘t been a chemist for many 
years. Since then, he‘s been employed as a microcoder, as a nuclear physicist (he helped 
write a simulator for a neutrino telescope), he‘s been a roboticist, set up and ran Oxford 
University‘s computer security team, founded the UKcrypto mailing list, ran Microsoft 
research‘s IT infrastructure in Cambridge while performing research in computational 
number theory (CNT) and in cryptography, was a bioinformaticist, and has been head of 
Cryptography at Cepia s.r.o in Brno for the last two years. Despite the eclectic career path, 
his primary interests have always been in the fields of CNT and crypto.

RSA SECURITY AND INTEGER FACTORIzATION:  
THE THIRTY YEARS WAR FROM 1990 TO 2020 

The rSA public key cryptosystem was invented in 1977. It was put into widespread use about ten years later. The 
security of rSA depends critically on integer factorization being a difficult problem in practice. Those who factor 
integers have been working very hard to reduce the practical difficulty of factoring, not always to the approval of 
those who use rSA to protect valuable information. This talk covers the history of the tension between these two 
communities over the last twenty years, and suggests that a resolution should be forthcoming in the next decade.

PAUL LEYLAND
Paul Leyland získal titul D. Phil. na Oxfordské univerzitě, ale jako chemik dlouho nepracoval. Od té doby 
pracoval jako mikroprogramátor, nukleární fyzik (pomáhal napsat simulátor pro neutrinový teleskop) a robo-
tolog, založil a vede tým počítačové bezpečnosti Oxfordské univerzity, založil mailing list UKcrypto, spravoval 
IT infrastrukturu Microsoft research v Cambridge při provádění výzkumu v počítačové teorii čísel (CNT) 
a kryptografii a působil také jako bioinformatik. V posledních 2 letech je vedoucím oddělení kryptografie 
ve firmě Cepia, s.r.o. v Brně. I přes svou velice různorodou kariéru byly jeho hlavními oblastmi zájmu vždy 
počítačová teorie čísel a kryptologie.

BEzPEČNOST RSA A FAKTORIzACE VELKÝCH ČÍSEL:  
TřICETILETÁ VÁLKA OD 1990 DO 2020 

Asymetrický kryptografický systém rSA byl navržen v roce 1977 a širokého využití dosáhl o deset let později. 
Bezpečnost rSA kriticky závisí na tom, že faktorizace velkých čísel je v praxi obtížný problém. Týmy faktorizu-
jící velká čísla se snaží snížit reálnou náročnost této faktorizace, což nemusí oceňovat ti, kteří využívají rSA pro 
ochranu drahocenných informací. Příspěvek popíše historii napětí mezi těmito dvěmi komunitami v posledních 
20 letech a naznačí, že řešení zřejmě přinese následující desetiletí.

LUDěK MANDOK
Luděk Mandok působí od roku 2001 jako senior security konzultant ve společnosti AutoCont CZ, a.s. Zkušenosti 
s bezpečností IT se datují od roku 1994, kdy začal pracovat ve společnosti AeC a potom v Norman Data Defense. Od 
začátku své profesní kariéry se profiloval v oblasti bezpečnosti IT. V posledních dvou letech se take účastnil výzkum-
ných projektů zaměřených na vývoj nových autentizačních metod. Je členem ISACA a držitelem titulu CISA.

BEzPEČNOST A REPROGRAFICKÁ zAřÍzENÍ
Bezpečnost informací a informačních systémů je každodenní mantrou mnoha managerů IT. Každodenně 
jsou řešeny způsoby, jak zabezpečit data a informace uložené a zpracovávané různými systémy. Každý den 
jsou navrhovány a promýšleny jednotlivé komponenty komplexního zabezpečení – perimetr, komunikace, 
servery, stanice, mobilní zařízení atd. Jedna komponenta je však zmiňována jen zcela výjimečné a tou jsou 
reprografická zařízení nebo chcete-li zjednodušeně tiskárny. Tiskárny, a multifunkční zařízení zvláště, jsou 
dnes mnohem „chytřejší“ a poskytují mnohem více funkcionalit a komfortu svým uživatelům, na druhou 
stranu jsou dnes mnohem méně bezpečné a hrozba jejich zneužití je zcela reálná. Jak je možné síťovou 
tiskárnu nebo multifunkční zařízení napadnout? A je to vůbec možné? Jak se před potenciálním útokem 
chránit?

LUDěK MANDOK
Luděk Mandok is a senior security consultant at AutoCont CZ, a.s., which he joined in 2001. 
his experience in IT security field started in 1994 when begun to work with company AeC and 
then with Norman Data Defense. From the beginning of his professional career he was focused 
on IT security. In last two years he also participated in research projects devoted to development 
of new authentication methods. he is a member of the ISACA and holds CISA degrese.

SECURITY AND REPROGRAPHIC DEVICES
The security of information and information systems is an everyday mantra for many IT managers. Ways to secure data 
and information stored and processed by various systems are explored everyday. Similarly, the individual components of 
the overall security, the perimeter, communications, servers, workstations, mobile devices etc. are designed and conside-
red every day. One component is mentioned only exceptionally and that is reprographic devices, or put simply, printers. 
Printers and multi-purpose devices in particular are much “smarter” today and offer much more functionality and com-
fort to their users. On the other hand they are much less secure and the threat of their misuse is very real. how can we 
attack a network printer or a multi-purpose device? Is at all possible? how should we protect against potential attacks?
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CHRIS MITCHELL
Profesor Chris Mitchel získal PhD v oboru matematiky na Wesfieldské fakultě Londýnské univerzity v roce 
1979. Než se stal profesorem informatiky na royal holloway Univerzity v Londýně v roce 1990, strávil 5 let 
v hP Laboratories. Na royal holloway pomohl vytvořit skupinu pro informační bezpečnost, což zahájilo cestu 
k průkopnickému titulu MSc v informační bezpečnosti v roce 1992. Jeho výzkumné zájmy zahrnují informační 
bezpečnost a aplikovanou kryptografii. Účastnil se mnoha mezinárodních výzkumných projektů, včetně pro-
jektu Open Trusted Computing (nedávno dokončený projekt ze Šestého rámcového programu), čtyři projekty 
z Pátého rámcového programu a dva projekty eU ACTS v oblasti bezpečnosti pro telekomunikační systémy 
třetí generace. Od roku 1992 slouží jako expert Velké Británie v ISO/IeC JTC1/SC27 (bezpečnost). Chris 
byl editorem deseti mezinárodních bezpečnostních standardů a publikoval více než 200 vědeckých prací. Je 
členem redakční rady časopisu The Computer Journal, Ieee Communications Letters a Trustworthy Computing 
Academic Advisory Board společnosti Microsoft od roku 2003. Kromě toho stále působí jako konzultant v ob-
lasti informační bezpečnosti.

JE BEzPEČNOST zTRACENÝ PřÍPAD?
Budeme se věnovat dvěma zásadním problémům informační bezpečnosti: (a) co znamenají současné techno-
logické trendy pro budoucnost informační bezpečnosti a (b) jaký vliv na budoucnost bezpečnějšího Internetu 
budou mít konflikty mezi bezpečnostními požadavky a požadavky na ochranu soukromí na jedné straně a eko-
nomickými a technologickými tlaky na straně druhé. Podíváme se na vliv bezpečnosti a ochrany soukromí na 
čtyři objevující se technologické trendy: všudypřítomné informační systémy, cloud computing / prostředníci / grid 
computing; rostoucí komplexita systémů a komponent a integrované periferie. Kromě toho se budeme věnovat 
řadě způsobů, kterými ekonomické a technologické tlaky ztěžují poskytování účinného zabezpečení a ochrany 
soukromí. Na závěr zvážíme, zda se již blýská na lepší časy.

CHRIS MITCHELL
Professor Chris Mitchell received his PhD in Mathematics from Westfield College, London 
University in 1979. Prior to becoming Professor of Computer Science at royal holloway, 
University of London in 1990, he spent 5 years at hP Laboratories. At royal holloway he 
helped develop the Information Security group, which launched its ground-breaking MSc 
in Information Security in 1992. his research interests include information security and 
applications of cryptography. he has participated in many international research projects, 
including Open Trusted Computing (a recently completed eU 6th Framework Integrated 
Project), four eU 5th Framework projects, and two eU ACTS projects on security for third generation mobile 
telecommunications systems. he has served as a UK expert on ISO/IeC JTC1/SC27 (security) since 1992. he 
has edited ten international security standards and published over 200 research papers. he is on the editorial 
boards of The Computer Journal, Ieee Communications Letters, and the International Journal of Information 
Security. he has been a member of Microsoft‘s Trustworthy Computing Academic Advisory Board since 2003, 
and he continues to act as a consultant on information security.

IS SECURITY A LOST CAUSE?
We will examine two key issues for future cyber security: (a) what do current technological trends mean 
for future cyber security, and (b) what effect do conflicts between security/privacy requirements and 
economic and technological pressures have on the future prospects for a more secure Internet. We look at 
the effects on security and privacy of four key emerging technology trends, namely: ubiquitous/ambient 
computing; clouds/proxies/grids; growing system and component complexity; and integrated peripherals. 
We go on to consider a range of ways in which economic and technological pressures are making it ever 
more difficult to provide effective security and privacy. We conclude by considering whether there is any 
light at the end of the tunnel!

VRATISLAV SEJK
Ing. Vratislav Sejk vystudoval fakultu dopravní ČVUT, katedru informatiky a telekomunikací. Již během studia 
nastoupil do společnosti Unicorn, kde postupně prošel řadou pracovních pozic od vývojáře přes ředitele pro-
jektů až po ředitele divize zaměřené na projekty v oblasti SW a hW infrastruktury. V současné době pracuje 
na pozici konzultanta a zabývá se zejména problematikou ICT bezpečnosti, jak z pohledu infrastruktury, tak 
z pohledu aplikační vrstvy.

AUTOMATIzACE BEzPEČNOSTNÍHO TESTOVÁNÍ  
INFORMAČNÍCH SYSTéMů

Bezpečnostní testování je disciplínou, jejímž cílem je průběžně ověřovat bezpečnostní kvality informačního 
systému. Na rozdíl od penetračních testů, které jsou obvykle prováděny nad hotovým a běžícím systémem, bezpeč-
nostní testy umožňují odhalit chyby již během vývoje systému a výrazně tak snížit náklady na jejich odstranění. 
Problémem bezpečnostních testů je zejména jejich náročnost na čas a zdroje, která obvykle vede k odsunutí této 
úlohy na druhou kolej. Řešením je automatizace testů, díky které je možné z bezpečnostního testování učinit 
standardní a povinnou součást procesu Quality assurance, aniž by došlo k ohrožení milníků nebo rozpočtu soft-
warových projektů. A právě automatizací bezpečnostních testů se zabývá tento příspěvek. Prakticky si ukážeme 
nástroje pro podporu obou přístupů k testování bezpečnosti – statického a dynamického. Vysvětlíme si filozofii, 
přínosy a přednosti těchto nástrojů, neopomeneme upozornit ani na jejich nedostatky a úskalí při použití a po-
rovnáme vlastnosti několika nejčastěji používaných zástupců této skupiny nástrojů.

VRATISLAV SEJK
Vratislav Sejk graduated from the Faculty of Transportation of the Computer Science and 
Telecommunications Department of the Czech Technical University. Already during his stu-
dies he started working for Unicorn, where he held various positions as a developer, project 
manager or a manager of the production division focused on SW and hW infrastructure 
projects. Currently he is working as a consultant focusing on ICT security, both for infra-
structure and applications.

INFORMATION SYSTEM SECURITY TESTING AND ITS AUTOMATION
The goal of security testing is to continuously assess the quality of information systems from the security per-
spective. In contrast to penetration tests, which are usually performed on finished and running systems, security 
tests detect bugs already during the development phase and thus significantly reduce the cost of their eradica-
tion. however, security testing is very time and resource consuming process and this is issue usually causes it 
to be displaced from the list of project priorities. Automation can be a solution. Using it, security testing can 
be established as an integral part of the Quality Assurance process while keeping the project milestones and 
budget untouched. The automation of security testing is the subject of this paper. We will introduce in practice 
the tools for both approaches to security testing – static and dynamic. The philosophy and benefits of these tools 
will be explained, the drawbacks and difficulties in its usage won‘t be overlooked and the properties of the most 
commonly used representatives of this type oftool will be compared.
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REGISTRATION FORM / REGISTRAČNÍ FORMULÁř

Please complete the registration form and return via fax, e-mail or post to:
Vyplněný registrační formulář zašlete faxem, e-mailem nebo poštou na adresu:

dSM – data security management, TaTe international, s.r.o., hořejší nábřeží 21, 150 00 praha 5,
Telephone: / Telefon: +420 257 920 319-20, Fax: +420 257 313 695, e-mail: dsm@dsm.tate.cz

Alternatively you can register on-line at: / nebo využijte možnosti registrace na: www.dsm.tate.cz/is2

Company / Společnost  Industry Sector / Oblast podnikání

…………………………………….….……………………………….   ......................................................................

IČ ....……………..…...…………....................….………….  DIČ  ................................................................

Surname / Příjmení  First Name / Jméno                     Degree / Titul

...……………………………………..…………..……………..….. ...............................................   .....................

Position / Funkce ...………..………...................………. Telephone / Telefon  .........................................

e-mail .……………………........................................... Mobile .....................................   Fax ...............  

Address / Korespondenční adresa .......................................................................................................................

..........……………..……………….....…………..…………..…………………................................................ ..........

Postcode / PSČ ................................................................. Country / Stát  .............................................................

Invoice Address / Fakturační adresa ..........................................................................................................................

..........……………..……………….....…………..…………..…………………............................................. .............  

Postcode / PSČ ................................................................. Country / Stát ................................................. ............

DSM Subscriber: / Předplatitel DSM:  q no/ne  q yes/ano          Subscriber number / předplatitelské číslo  ......................

Number of employees / Počet zaměstnanců   q<25   q26-50   q51-100   q101-200   q201-500   q501-1000   q>1000

proforma invoice request / požaduji zálohovou fakturu  yes / no     ano / ne

I confirm that the registration fee CZK .……….....………...............….. Kč including VAT was paid to the bank account  
of TATe International, number 57411183/0300 at ČSOB a.s., Prague 1, ID: 25148125, Tax ID: CZ25148125. 

Potvrzuji, že účastnický poplatek ve výši ………….....……...................…… Kč včetně DPh byl poukázán na účet  
TATe International, číslo 57411183/0300 u ČSOB a.s., Praha 1, IČ: 25148125, DIČ: CZ25148125.

Date / Dne …..................………… from bank account number / z čísla účtu ....…..………………….............. 

Date / Datum …......................... Signature / Podpis ......................................................................................

REGISTRATION FEE / KONFERENČNÍ POPLATEK

The registration fee includes the two-day conference ticket, conference materials, DVD, coffee breaks, lunches 
and an evening party.

Poplatek zahrnuje kompletní účastnické materiály, vstup na oba dny konference, DVD, občerstvení, obědy 
a večerní raut.

For DSM Subscribers / Pro předplatitele DSM including VAT bez DPh včetně DPh 
Early bird before / do  31. 3. 2010 EUR 654 11 990,- Kč  14 388,- Kč
Registration before / do  30. 4. 2010 EUR 763 13 990,- Kč  16 788,- Kč
Registration after / po  1. 5. 2010       EUR 872      15 990,- Kč  19 188,- Kč

Other Participants / Ostatní účastníci including VAT bez DPh  včetně DPh
Early bird before / do  31. 3. 2010 EUR 981 17 990,- Kč  21 588,- Kč
Registration before / do  30. 4. 2010 EUR 1 308 23 990,- Kč  28 788,- Kč
Registration after / po 1. 5. 2010        EUR 1 636 29 990,- Kč          35 988,- Kč

SPECIAL OFFER / SPECIÁLNÍ NABÍDKA
registration fee + as a bonus annual subscription of DSM magazine.
Konferenční poplatek + bonus roční předplatné časopisu DSM.

  EUR 927    16 990,- Kč 20 388,- Kč

Documentation / Dokumentace
In the event that you cannot attend the conference but would like to receive the related materials, you can 
purchase a complete set of all the presentations.

Pokud nemáte možnost se konference zúčastnit, ale přesto byste rádi získali materiály z jejího průběhu, můžete 
si zakoupit kompletní účastnické materiály všech přednášek.

 Price / Cena EUR 163    2 990,- Kč   3 588,- Kč

PAYMENT DETAILS / DEATILY PLACENÍ
You can pay via bank transfer. We will issue your attendance confirmation and your invoice after your application 
has been registered. All fees are due at least one day before the beginning of the conference. Cash payment on 
the first conference day is possible only if agreed with the organizers in advance. 

Platit můžete bankovním převodem nebo zálohovou fakturou. Po obdržení platby na náš účet Vám vystavíme da-
ňový doklad a zašleme potvrzení účasti. Abychom Vám mohli zajistit účast, všechny poplatky musí být uhrazeny 
na účet organizátora nejpozději jeden den před konáním konference. Platba v hotovosti v den začátku konference 
je možná pouze po předchozí dohodě. 

CANCELLATION POLICY / STORNOVACÍ PODMÍNKY
For cancellation before April 26th, 2010 we will charge you a CZK 1 000 administrative fee + 20 % VAT. For 
cancellations after this date you will be liable for 50 % of the conference fee + 20 % VAT, for cancellations within 
one week before the event, payments will be required in full + 20 % VAT. Substitutions are possible without any 
additional fee.

Do 26. dubna 2010 je při zrušení účtován manipulační poplatek 1 000,- Kč + DPh 20 %. Po tomto datu je stor-
novací poplatek 50 % konferenčního poplatku + DPh 20 % a jeden týden před konáním konference je to 100 %  
+ DPh 20 %. Kdykoliv máte možnost nahradit svoji účast jinou osobou bez dalšího poplatku.
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CONFERENCE VENUE / MíSTO kONáNí
New Town Hall, Karlovo square 1/23, Prague 2  
l tram stop: Lazarská, Vodičkova, tram No. 3, 9, 14, 24  

or tram stop: Karlovo náměstí, tram No. 3, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 22, 23, 24 
l subway: A route – Můstek, B route – Karlovo náměstí, C route – Muzeum
www.novomestskaradnice.cz/en

Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2 (hlavní vchod z ulice Vodičkova)  
l zastávka tramvaje: Lazarská, Vodičkova, tramvaj číslo 3, 9, 14, 24  

nebo zastávka tramvaje: Karlovo náměstí, tramvaj číslo 3, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 22, 23, 24 
l metro trasa A – stanice Můstek, B – stanice Karlovo náměstí, C – stanice Muzeum
www.novomestskaradnice.cz
Loc: 50°04'41.98"N, 14°25'16.09"E

PARkINg / PARkOVáNí
Parking – You may park next to the New Town Hall or along Karlovo square, however the car park capacity is limited.
Možnost parkování – vedle Novoměstské radnice nebo podél parku Karlovo náměstí, Praha 2. Kapacita parko-
viště je omezena.

HOTEl BOOkINgS / REzERVACE UBYTOVáNí
We can arrange reservation for the participants from May 26th to May 27th 2010 for a special rate. Should you 
be interested, please, contact Mrs. Katerina Pochova (Senator Travel), phone number +420 267 090 545, e-mail: 
Katerina.Pochova@senatortravel.eu. Please quote the purpose of the stay: accommodation during IS2 conference.
Pro účastníky konference můžeme rezervovat od 26. května do 27. května 2010 ubytování za speciální cenu. 
V případě zájmu kontaktujte, prosím, paní Kateřinu Pochovou (Senator Travel) na tel. čísle +420 267 090 545, 
e-mail: Katerina.Pochova@senatortravel.eu. Uveďte účel – ubytování na konferenci IS2.

HOTElS / HOTElY
Our hotels are located 5-10 mins walk from the New Town Hall. 
Vzdálenost hotelů od Novoměstské radnice je 5-10 min. pěšky.
HOTEl BERáNEk*** – Bělehradská 110/561, Praha 2
single room / jednolůžkový pokoj 67 EUR/1 780,- Kč; double room / dvoulůžkový pokoj 75 EUR/1 990,- Kč 
www.hotelberanek.com
HOTEl CITYCENTRAl*** – Sokolská 21, Praha 2 
single room / jednolůžkový / double room / dvoulůžkový pokoj 59 EUR/1 570,- Kč
www.city-central.cz
HOTEl PáV BEST WESTERN*** – Křemencova 13, Praha 1 
single room / jednolůžkový pokoj 71 EUR/1 880,- Kč; double room / dvoulůžkový pokoj 77 EUR/2 040,- Kč
www.hotel-pav.cz

IN
FO

R
M

A
T

IO
N

SE
C

U
R

IT
Y

 S
U

M
M

IT
IN

FO
R

M
A

T
IO

N
SE

C
U

R
IT

Y
 S

U
M

M
IT

IN
FO

R
M

A
T

IO
N

SE
C

U
R

IT
Y

 S
U

M
M

IT
IN

FO
R

M
A

T
IO

N
SE

C
U

R
IT

Y
 S

U
M

M
IT

IN
FO

R
M

A
T

IO
N

SE
C

U
R

IT
Y

 S
U

M
M

IT
IN

FO
R

M
A

T
IO

N
SE

C
U

R
IT

Y
 S

U
M

M
IT

Novoměstská radnice je jednou z osmnácti národních kulturních pamá-
tek v Praze. Její historie začíná brzy po založení Nového Města pražské-
ho Karlem IV. roku 1348. V průběhu staletí se stala Novoměstská radnice 
svědkem mnoha dějinných událostí – v pramenech je uváděna již v roce 
1377. V roce 1419 se zde odehrála první pražská defenestrace – dav pod 
vedením Jana Želivského a Jana Žižky svrhl z oken purkmistra, dva kon-
šely a několik měšťanů a zahájil tak husitskou revoluci. Ke druhé pražské 
defenestraci došlo na Novoměstské radnici v roce 1483 za náboženských 
a politických nepokojů v pražských městech, které přerostly v povstání 
a politický převrat. V roce 1518, kdy se Novoměstská radnice stala sídlem 
šestipanského úřadu, došlo k výrazné architektonické úpravě budovy; 
v roce 1559 vyhořela a její přestavba trvala až do roku 1561. V roce 1609 
se zde sešli protestantští stavové, aby přiměli Rudolfa II. vydat Majestát 
zaručující náboženské svobody. V roce 1784, po sloučení pražských měst 
pod působnost jednoho magistrátu, se radnice stala sídlem trestního sou-
du a po roce 1859 zakoupilo radnici Presidium zemského soudu. Poslání 
radnice se během staletí měnilo. Z původně správního střediska Nového 
Města se radnice stala sídlem soudu a prostory byly využívány jako věze-

ní. Dominantou Novoměstské radnice je radniční věž, byla založena 1451, vysoká je 70 metrů a na její vrchol vede 
212 schodů. Má šest podlaží. Přízemí věže sloužilo jako věznice. V prvním patře je umístěna gotická, později barokně 
upravená kaple Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava. Kaple sloužila také jako poslední útočiště odsouzeným 
na smrt. Před celkovou rekonstrukcí, která začala v 70. letech minulého století, radnice sloužila (ve velmi zdevastova-
ném stavu) jako pracoviště dopravního inspektorátu. Celková rekonstrukce Novoměstské radnice probíhala v letech  
1975-1995. Přibližně do konce června 2007 probíhala rekonstrukce fasády na jižním křídle (směrem do Karlova 
náměstí) a směrem do nádvoří.

New Town Hall was reopened to the public in June 1995 after a re-
construction lasting over twenty years. The construction of the New 
Town Hall, one of eighteen national cultural monuments in Prague, was 
begun shortly after the founding of Prague‘s New Town in l348, when 
Charles IV was pursuing a grand-scale town-planning programme in ac-
cordance with his conceptions of the future of the Holy Roman Empire, 
which was to expand eastwards with Prague as the capital. In 1419 the 
New Town Hall became the stage for the first armed clash between 
the Catholics and Utraquists,marking the beginning of the Hussite 
Revolution. A procession, led by the Hussite preacher Jan Želivský and 
Jan Žižka, came to a halt in front of the Town Hall and demanded the 
release of followers who had been imprisoned there. When answered 
with stones, the crowd forced its way inside and hurled the burgomas-
ter, two councillors and several burghers from the windows onto the 
lances and halberds of the Hussites below. Those who survived the 
initial fall were executed. The most prominent part of the Town Hall is 
the tower. It is 70 metres high, and was built in such a way as to have 
a view reaching to the City walIs. 212 steps lead up to the tower galIery. 
The columned entrance hall can be seen through the glass part of the now walled-up carriage entrance, which is 
by the admissions desk. This hall is the largest preserved space for non-religious purposes built in Bohemia in the 
High Gothic period. It was later rebuilt in the baroque style. In the centre of the south wall there is a wooden 
baroque altar. In the Great Hall, fragments of mannerisitic murals from the sixteenth century have been preser-
ved. The Borough Council of Prague 2, under whose charge the most recent restoration took place, is keen to 
use the building for cultural and social events which keep in line with its historic significance. 
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Address / Adresa
DSM – data security management
TATE International, s.r.o.
Hořejší nábřeží 21
150 00  Praha 5
  
tel.: +420 257 920 319-20
fax: +420 257 313 695 
e-mail: dsm@dsm.tate.cz

http://www.dsm.tate.cz

TATE International, s.r.o., 
vydavatel časopisu DSM – data security management

In co-operation with / Ve spolupráci s

Main Conference Organizers / Hlavní pořadatel konference
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Special Partners / Speciální partneři

Silver Partner / Stříbrný partner




