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VÁŽENÁ PANÍ, VÁŽENÝ PANE,

máme to potěšení Vám letos znovu nabídnout možnost setkání se špičkovými odborníky na informační technologie 
a řízení rizik informačních systémů z České republiky i ze zahraniční na tradiční konferenci IS2. Tématem letoš-
ního, již čtrnáctého, ročníku je „Kam směřujeme?“ s podtitulem „Bezpečnost – soulad s businessem je důležitý“. 
Konference se bude konat v prostorách Trojského zámku v Praze ve dnech 29. – 30. května 2013. 

Pro časopis DSM i odbornou obec jeho předplatitelů a čtenářů je tato pravidelná květnová konference jedním 
z vrcholu celoroční práce v oblasti ICT a řízení informační bezpečnosti. V průběhu dvou dnů konference budete 
mít možnost se setkat jak s experty v oblasti řízení ICT, tak v oblasti informační bezpečnosti. Chybět samozřejmě 
nebude ani tradiční večerní setkání na závěr prvního dne konference. 

Věříme, že zajímavý program v příjemném prostředí Trojského zámku bude pro Vás příležitostí k formální i nefor-
mální výměně informací s kolegy z oboru ICT.

Na setkání s Vámi se těší

 RNDr. Eva Racková Daniela Vágnerová
 za programový výbor IS2 za organizační výbor IS2

PROGRAMME COMMITTEE / PROGRAMOVÝ VÝBOR

Rudolf Haňka, University of Cambridge, Chief Scientific Adviser  
Lukáš Klášterský, Česká pojišťovna     
Jan Mikulecký, Deloitte 
Eva Racková, KPMG and DSM (chairman)
Zdeněk Říha, MU Brno 
Marcel Zanechal, Slovak Telecom and DSM

DEAR MADAM, DEAR SIR,

I have, again, the pleasure to offer you the opportunity to meet the top experts in information tech-
nology and information systems risk management both from the Czech Republic and abroad at the 
now traditional IS2 Conference. The theme for the fourteenth annual conference is “Where are we 
heading?” with the subtitle “Security – compliance with business is important”. The conference will 
be held at the Troja Chateau in Prague on the 29th – 30th May, 2013. 

For DSM Magazine and its subscribers and readers the annual conference is one of the top events of 
the year for ICT and information security management. During the two-day conference you will have 
the opportunity to meet experts in both ICT and information security. We will certainly not be leaving 
out the traditional evening reception at the end of the first day. 

We trust that the interesting programme in the pleasant surroundings of Troja Chateau will give you 
an ideal opportunity for both a formal and informal exchange of information with your colleagues 
from ICT. 

We look forward to seeing you at the conference.

Yours

 RNDr. Eva Racková Daniela Vágnerová
 On behalf of the IS2 On behalf of the IS2 
 Programme Committee Organizing Committee
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PROGRAMME

Wednesday, May 29th 2013

 8:00 – 9:00 Registration, coffee    Good morning partner

 9:00 – 9:30 Opening Ceremony

 9:30 – 10:15 Meaning based computing
  Jan Zadák
  ... president of EMEA regions of HP Enterprise Services

 10:15 – 11:00 Data Security Management and Apollo 13 – let‘s look  
  at this from a position of status
  Martin Smith
  ... lessons learned from Apollo 13 mission

 11:00 – 11:30 Coffee break

 11:30 – 12:45 Round table Discussion: e-government in 2013
  Aleš Kučera, Michal Pešek, Miroslav Uřičař
  Chaired by: Eva Racková

12:45 – 14:00 Lunch       Lunch partner

 14:00 – 14:35  The Doodle story with particular consideration of the security aspects
  Michael Näf
  ... what is behind the favourite service

 14:35 – 15:20 The Proposed Directive on Internet Security
  Jos Dumortier 
  ... will Internet be more secure?

15:20 – 16:05 Legal issues in Czech cybersecurity
  Radim Polčák
  ... what the upcoming law will bring?

 16:05 – 16:35 Coffee break

16:35 – 18:00 Panel Discussion – The Future of Czech Cyber Security
  Martin Maisner, Richard Michálek, Martin Peterka  
  Radomír Valica,  Chaired by: Jan Mikulecký

 19:00 – 22:00 Reception Buffet at Troja Chateau  

PROGRAM

Středa 29. května 2013

 8:00 – 9:00 Registrace, káva    Partner dobrého rána

 9:00 – 9:30 Slavnostní zahájení

 9:30 – 10:15 Zpracování nestrukturovaných informací
  Jan Zadák
  ... prezident divize HP Enterprise Services pro region EMEA

 10:15 – 11:00 Bezpečnost dat a Apollo 13 – podívejme se  
  na to pragmaticky
  Martin Smith
  ... co jsme se poučili z Apollo13

 11:00 – 11:30 Káva

 11:30 – 12:45 Kulatý stůl: e-government v roce 2013
  Aleš Kučera, Michal Pešek, Miroslav Uřičař
  moderátor: Eva Racková

12:45 – 14:00 Oběd       Partner oběda

 14:00 – 14:35  Příběh Doodlu s důrazem na bezpečnostní aspekty
  Michael Näf
  ... pozadí oblíbené služby

 14:35 – 15:20 Navrhované nařízení o bezpečnosti Internetu
  Jos Dumortier
  ... bude Internet bezpečnější?

15:20 – 16:05 Právní otázky kybernetické bezpečnosti ČR 
  Radim Polčák
  ... co přinese připravovaný zákon?

 16:05 – 16:35 Káva

16:35 – 18:00 Panelová diskuse – Budoucnost kybernetické bezpečnosti v Česku
  Martin Maisner, Richard Michálek, Martin Peterka 
  Radomír Valica,  moderátor: Jan Mikulecký

 19:00 – 22:00 Recepce v zahradě Trojského zámku
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PROGRAMME

Thursday, May 30th 2013

 8:00 – 9:15 Registration, coffee    Good morning partner

 9:15 – 9:30 Opening Adress

 9:30 – 10:15 How to securely migrate millions of debit cards?
  Berthold Ruf
  ... priceless experience

 10:15 – 10:45 Information Security: The journey there and back,  
  or from ring binders to information security
  Jiří Urbanec, Jan Vachuda
  ... we still stand on fundamental principles

 10:45 – 11:15 Coffee break

11:15 – 11:45  Galileo, a description of GSA and its role
  Alvaro Romero
  ... security expert for the Galileo project

11:45 – 12:15 IT security in Czech companies  
  David Šmahel
  ... security survey of Czech companies

12:15 – 13:00 The Security Services Platform in the ČEZ Group Environment
  Petr Dolejší, Jiří Sedlák
  ... working with electronic signature

 13:00 – 14:15 Lunch       Lunch partner

14:15 – 14:45 Managing Dynamic Risk on Consumer Devices in the Enterprise
  Rob Evered
  ... journey to BYOD benefits

 14:45 – 15:15 Changing the game – Key findings from The Global State  
  of Information Security Survey 2013
  Christopher Gould
  ... six key tactics to survive

15:15 – 15:45 Lottery Draw, Closing Ceremony

PROGRAM

Čtvrtek 30. května 2013

 8:00 – 9:15 Registrace, káva    Partner dobrého rána

 9:15 – 9:30 Zahájení druhého dne

 9:30 – 10:15 Jak bezpečně migrovat miliony debetních karet?
  Berthold Ruf
  ... zkušenosti k nezaplacení

 10:15 – 10:45 Informační bezpečnost: cesta tam a zpět aneb  
  Od šanonů k informační bezpečnosti 
  Jiří Urbanec, Jan Vachuda
  ... naše základní principy stále platí

 10:45 – 11:15 Káva

11:15 – 11:45  Galileo, popis a role GSA
  Alvaro Romero
  ... bezpečnostní expert na projektu Galileo

11:45 – 12:15 IT bezpečnost v českých firmách 
  David Šmahel
  ... jak jsme na tom s bezpečností

12:15 – 13:00 Platforma bezpečnostních služeb v prostředí Skupiny ČEZ
  Petr Dolejší, Jiří Sedlák
  ... práce s elektronický podpisem

 13:00 – 14:15 Oběd       Partner oběda

14:15 – 14:45 Řízení dynamických rizik na koncových zařízeních v korporacích
  Rob Evered
  ... cesta za benefity BYOD

14:45 – 15:15 Jak změnit hru – Hlavní závěry Celosvětového průzkumu  
  stavu informační bezpečnosti 2013
  Christopher Gould
  ... šest taktik k přežití

15:15 – 15:45 Vylosování soutěže – tombola, slavnostní zakončení
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MICHAEL NÄF
Michael Näf is the founder and CEO of Doodle, the leading online scheduling service with 
more than 15 million monthly users. Before founding Doodle, he worked as an engineer, 
consultant, and lecturer in various organizations in Switzerland, the US, Bhutan and the 
Philippines.

THE DOODLE STORY WITH PARTICULAR CONSIDERATION OF 
THE SECURITY ASPECTS

At first sight, Doodle might seem like a plain web application with only a few security requirements. In fact, we 
invest a lot in keeping Doodle simple, as well as secure and private. I will tell the Doodle story and highlight 
a number of security & privacy aspects along the way. These aspects will touch on diverse topics, such as tech-
nology, business, governance, and usability.

MICHAEL NÄF
Michael Näf je zakladatel a CEO Doodlu, přední online služby pro rozvrhování s více než 15 miliony uži-
vatelů měsíčně. Před založením Doodlu pracoval jako technik, konzultant a přednášející v nejrůznějších 
organizacích ve Švýcarsku, Spojených státech, Bhútánu a na Filipínách.

PŘÍBĚH DOODLU S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY
Na první pohled může Doodle vypadat jako obyčejná webová aplikace s minimem bezpečnostních požadavků. 
Ve skutečnosti jsme však investovali hodně do toho, aby byl Doodle jednoduchý, avšak také bezpečný a zacho-
vával soukromí uživatelů. Příspěvek obsáhne příběh Doodlu a přitom zdůrazní řadu bezpečnostních aspektů 
a aspektů ochrany soukromí. Tyto aspekty zahrnou nejrůznější oblasti včetně technologií, obchodu, řízení 
a použitelnosti.

JAN ZADÁK
Jan Zadák serves as President, Europe, the Middle East and Africa (EMEA), for HP 
Enterprise Services (ES), where he is responsible for business development with some 
of the business unit’s largest clients. Zadak leads a client-focused team delivering the 
combined power of HP’s portfolio and people to solve their biggest IT challenges. He 
also leads HP’s participation in worldwide strategic deals. In addition to his role in 
ES, Jan works with Bill Veghte and the Autonomy leadership team to build a scalable 
and sustainable go-to-market and operating model for HP’s Information Management 
business. Throughout his career, Zadak has been a leader in the development and implementation of HP‘s 
solution-selling capability, most recently as executive vice president of HP Global Sales. Prior to that, he 
served as senior vice president Enterprise Business and managing director for HP EMEA. Under his leader-
ship, this region delivered consistent growth. Jan also chaired the regional leadership team responsible for 
the company strategy in EMEA. He joined HP via the acquisition of Compaq Computer in 2002, where he 
held several senior management roles in EMEA‘s emerging markets, including Central & Eastern Europe, 
the Middle East and Africa. A native of the Czech Republic, Zadak graduated from the Czech Technical 
University of Prague, Faculty of Electrical Engineering in 1988. He completed a one-year PhD study pro-
gram at Universitaet Erlangen-Nuernberg in Germany in 1991, and earned a PhD from his alma mater, the 
Czech Technical University, in 1992.

MEANING BASED COMPUTING
“Human-friendly” information makes up about 85 percent of all data and includes emails, audio, video, social 
networking, blogs, call center conversations, machine-generated sensor data, and more. It grows at a breath-
taking rate: a 62 percent compound annual growth rate (CAGR). This is the future of information computing 
and it represents a fundamental shift in the way people and businesses interact with information. Beyond 
its sheer size, unstructured information is where all the interesting, differentiating, and vital things happen. 
When processing information looking to uncover a crime, investigators look for incriminating emails. When 
trying to understand their customer base, marketers look for information on their customers. But, unfortu-
nately, customers don’t send you databases; they tweet or blog. And this is only becoming more complicated 
with the explosion of social media activity. In this context, join us in discussing how understanding human 
information and automating processes based on this understanding will fundamentally change the way we: 
Analyse and act on Information; Secure our Systems and Information; Supervise our Systems and Information; 
Assign and deal with risk in information; Monetize the relationship of people and information; Optimize the 
way we run our companies.

JAN ZADÁK
Jan Zadák zastává ve společnosti HP pozici prezidenta divize HP Enterprise Services (HP ES) v regionu Evropy, 
Středního Východu a Afriky (EMEA), na níž je zodpovědný za obchodní rozvoj celé divize a rovněž osobně 
dohlíží na spokojenost největších podnikových zákazníků této divize v regionu EMEA. Jan Zadák řídí vysoce 
specializované týmy, které kombinují špičkové odborníky schopné vyřešit největší technologické výzvy klientů 
se silou produktového portfolia HP. Zajišťuje rovněž účast HP v celosvětových strategických obchodech a výbě-
rových řízeních. Kromě své role v rámci divize HP ES spolupracuje Jan Zadák s Billem Veghtem a vedením týmu 
divize Autonomy na vývoji, rozvoji a optimalizaci vysoce škálovatelných, udržitelných technologických řešení 
z oblasti portfolia pro správu informací v podnicích. Jan Zadák patří během celé své kariéry k lídrům v oblasti 
vývoje a implementace nových metod zlepšujících prodejní schopnosti HP; naposledy úročil své bohaté obchodní 
zkušenosti na pozici výkonného viceprezidenta pro celosvětové obchody (HP Global Sales). Před tím působil 
jako senior viceprezident divize HP Enterprise Business a výkonný ředitel HP pro region EMEA. Pod jeho 
vedením vykazovaly obchodní výsledky tohoto regionu konzistentní růst. Také předsedal regionálnímu týmu 
ředitelů odpovědných za tvorbu strategie společnosti HP v oblasti EMEA. V roce 2002 se stal zaměstnancem 
HP během akvizice společnosti Compaq Computer, v níž předtím zastával několik vedoucích manažerských 
pozic v rámci rozvojových trhů regionu EMEA, včetně zemí střední a východní Evropy, Středního Východu 
a Afriky. Jan Zadák, rodák a občan České republiky, vystudoval v roce 1988 Elektrotechnickou fakultu Českého 
vysokého učení technického (ČVUT) v Praze. V roce 1991 absolvoval jednoroční doktorandský studijní program 
na Univerzitě Erlangen-Nuernberg v Německu a o rok později (1992) získal doktorát na své alma mater, ČVUT.

ZPRACOVÁNÍ NESTRUKTUROVANÝCH INFORMACÍ
Nestrukturované (“human-friendly”) informace tvoří až 85 procent všech dat a zahrnují emaily, audio, video, 
sociální sítě, blogy, konverzace  s call centry, počítačově generovaná data z různých čidel atd. Jejich objem roste 
dechberoucí rychlostí: složená roční míra růstu (CAGR) na úrovni 62 procent. Zde spočívá budoucnost počítačo-
vého zpracování informací a jde o výraz zásadního posunu ve způsobu, jak lidé a firmy pracují s informacemi. 
Kromě vlastního objemu představují nestrukturované informace prostor, kde se odehrávají všechny zajímavé, 
rozlišující a zásadní události. Když kriminalisté zpracovávají při vyšetřování zločinu informace, hledají inkri-
minované emaily. Když se marketingoví specialisté snaží porozumět svým zákazníkům, hledají informace, jež 
o zákaznících vypovídají. Zákazníci však naneštěstí nezasílají databáze; používají tweety či blogy. A s explozí 
aktivity v oblasti sociálních médií se situace jen komplikuje. Připojte se k nám v této problematice a diskutujte 
o tom, jak vnímání informací pramenících od lidí a jejich automatické zpracování, založené na tomto porozumě-
ní, zásadním způsobem mění způsob, jakým: analyzujeme a využíváme informace; zabezpečujeme naše systémy 
a informace; hlídáme naše systémy a informace; vnímáme a zpracováváme riziko obsažené v informacích; 
využíváme vztah mezi lidmi a informacemi; optimalizujeme způsob vedení našich firem.
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MARTIN SMITH
Martin Smith gained his degree in behavioural psychology before spending 15 years as 
a commissioned officer in the Royal Air Force, mainly assigned to counter-espionage and 
counter-terrorism duties throughout East and West Europe. After being awarded membership 
of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE) for this work, he left the Service 
to carve out a second career in the commercial sector. He joined Touche Ross Management 
Consultants before becoming the Senior Director of Corporate Security for Kroll Associates, 
the world’s foremost commercial counter-intelligence and security organisation. He then joi-
ned the Standard Chartered Bank as Head of Information Security before (in 1997) forming The Security Company 
(International) Limited. Martin and his specialist team help major corporations around the world to implement 
effective security awareness and fraud prevention campaigns and culture change programmes. He is an interna-
tionally recognised author and speaker on his specialist subject of the human factor in security. He is a Fellow of 
The Security Institute, a Freeman of the Worshipful Company of Information Technologists and Chairman and 
Founder of the Security Awareness Special Interest Group. He is an active member of ASIS International Europe, 
the Information Assurance Advisory Council (IAAC), and EURIM – The Information Society Alliance.  

DATA SECURITY MANAGEMENT AND APOLLO 13 – LET‘S LOOK 
AT THIS FROM A POSITION OF STATUS 

The film “Apollo 13” has everything – drama, suspense, adventure – and, like Shakespeare, is full of quotations. 
As when the explosion has just happened and no-one yet realises the precarious nature of the astronaut’s predicament. 
The ranks of assembled experts panic in the face of a seemingly impossible situation, outside their previous parameters 
of perception. “This can’t be happening,” says the Mission Control team to Flight Director Gene Kranz. “It doesn’t make 
sense, it must be an instrument problem.” Kranz struggles to gain control of both his team and the situation. “Listen 
up, people”, he shouts above the noise. “Listen up. Let’s work the problem, let’s not make the situation worse. They’re 
talking up there about bangs and shimmies. That doesn’t sound like an instrument problem to me. So, let’s look at this 
from a position of status. Let’s look at what’s actually happening.” From that moment on they begin to work the pro-
blem; the rest is history. In this presentation, we will look at how we can transport this lesson directly into data security 
management. Our secure systems are under massive external attack, the alarms are blaring and we are reeling under the 
assault, trying desperately to regain control. Cybercrime is rapidly increasing, APT is on everyone’s lips, and intellectual 
property is at grave risk. Some even speak of the situation being unrecoverable and that the mission is already lost. It 
is suggested it is time for us to stand back, as Kranz did, and look at all of this from a position of status if we are not to 
lose credibility in the eyes of our Boards who foot the enormous bills for our work and yet still see things going wrong. 
Let’s look at what is actually happening out there, it might give us a clue as to what to do next. We too need to work 
the problem. As it stands, poor data security management could become the greatest disaster the cyber industry has yet 
faced. But let’s get it right, and as Kranz said “I do believe this will prove to be our finest hour”.

MARTIN SMITH
Martin Smith získal titul z behaviorální psychologie. Poté strávil 15 let jako důstojník v anglickém letectvu 
v oblasti špionáže a boje proti terorismu ve východní a západní Evropě. Za svoji práci byl oceněn titulem MBE 
(Most Excellent Order of the British Empire), poté se rozhodl opustit armádu a věnovat druhou část své ka-
riéry komerčnímu sektoru. Pracoval v Touche Ross Management Consultants, poté se působil jako ředitel pro 
komerční bezpečnost v Kroll Associates, v jedné z předních světových společností zabývající se CI (Commercial 
Intelligence) a bezpečností. Dále působil jako manažer informační bezpečnosti v Standard Chartered Bank. 
V roce 1997 založil společnost The Security Company (International) Limited. Martin a jeho tým specialistů po-
máhá velkým světovým korporacím implementovat programy prevence bezpečnosti, fraudu a související změny 
kultury. Je mezinárodně uznávaným autorem a prezentátorem v oblasti vlivu lidského faktoru na bezpečnost. 
Je členem  v The Security Institute, Freeman of the Worshipful Company of Information Technologists a je před-
sedou a zakladatelem Security Awareness Special Interest Group. Také je aktivním členem v ASIS International 
Europe, IAAC (the Information Assurance Advisory Council) a EURIM – The Information Society Alliance.  

BEZPEČNOST DAT A APOLLO 13 – PODÍVEJME SE
NA TO PRAGMATICKY 

Film „Apollo 13“ má všechno co má mít – drama, napětí, dobrodružství, plno citátů jako od Shakespeara. 
Když nastala exploze, nikdo si neuvědomoval situaci astronautů. Shromáždění odborníci panikařili tváří 
v tvář bezvýchodné situace, která byla mimo jejich veškerá očekávání. „To nemohlo nastat“, říkal celý  tým 
řídícího střediska vedoucímu letu G. Kranzovi, „to nedává smysl, to musí být nějaký navigační problém.“ 
Kranz se snažil získat kontrolu nad týmem i situací. „Poslouchejte“, snažil se překřičet hluk, „vážně, 
poslouchejte. Pojďme řešit problém a nedělat situaci horší než je. Mluvili o ránách a o rozkmitání. To mě 
nepřipadá jako problém navigace. Podívejme se na to pragmaticky – co se aktuálně děje.“ Od tohoto mo-
mentu začali pracovat na problému, zbytek je historie. V prezentaci zkusíme využít tuto zkušenost v oblasti 
bezpečnosti dat. Naše bezpečné systémy jsou pod masivním útokem zvenčí, alarmy bijou na poplach a my 
se během rozvíjejícího se útoku zoufale snažíme získat kontrolu nad situací. Počítačová kriminalita rychle 
roste, každý mluví o vážných hrozbách (APT) a duševní vlastnictví je ve vážném ohrožení. Někteří dokonce 
hovoří o situaci, která je nezvratitelná, a že mise je již ztracena. Je potřeba se na to podívat s odstupem, 
stejně jako Kranz, pragmatickým pohledem, pokud jsme však neztratili důvěru našeho vedení – těch, kteří 
platí hodně peněz za naši práci, i když se to nevyvíjí dobře. Pokud se podíváme na to, co se vlastně děje 
tam venku, může nám to napovědět, co dělat dál. Musíme to vyřešit. Je jisté, že slabá bezpečnost dat může 
způsobit největší katastrofu, které jsme kdy v oblasti bezpečnosti čelili. Dělejme správné věci, a jak Kranz 
řekl: „Věřím, že se ukážeme, že teď je naše nejlepší hodina“. 

JOS DUMORTIER
Jos Dumortier je vedoucí Belgického centra pro kyberkriminalitu (B-CCENTRE). Od roku 1984 aktivně přednáší, 
pracuje ve výzkumu a poskytuje konzultace v oblasti práva a ICT. Publikoval řadu knih a článků o této problema-
tice. Od roku 1985 Jos působí jako profesor na Právnické fakultě Univerzity v Leuvenu, kde přednáší právo ICT 
a právní informatiku. Je zakladatelem a současným ředitelem Interdisciplinárního centra pro právo a ICT a vý-
zkumný ředitel iMinds.de. Profesor Dumortier také pracuje jako právník v bruselské právní kanceláři „time.lex“.

NAVRHOVANÉ NAŘÍZENÍ O BEZPEČNOSTI INTERNETU 
Evropská unie právě diskutuje navrhované nařízení na vytvoření společné úrovně síťové a informační bezpeč-
nosti v Unii. Pokud bude nařízení přijato, členské země EU budou nuceny zvýšit svou připravenost a zlepšit 
spolupráci s dalšími členskými zeměmi. Operátoři kritické infrastruktury a veřejná administrativa budou 
muset podniknout patřičné kroky pro řízení bezpečnostních rizik a hlásit vážné incidenty kompetentním 
národním autoritám.

JOS DUMORTIER
Professor Jos Dumortier is the Head of the Belgian Cybercrime Centre (B-CCENTRE). Since 1984, 
he has been active in lecturing, research and consultancy in Law and ICT, and has published 
a large number of books and articles on the issue. Since 1985, Jos has been a Professor of the Law 
Faculty of the University of Leuven where he teaches ICT Law and Legal Informatics. He is the 
founder and current director of the Interdisciplinary Centre for Law and ICT and research director 
of iMinds.be. Professor Dumortier also works as a lawyer at the Brussels law firm “time.lex”.

THE PROPOSED DIRECTIVE ON INTERNET SECURITY
The European Union is currently discussing a proposed directive on the establishment of a common level of ne-
twork and information security across the Union. If the directive is adopted, EU Member States will be required 
to increase their preparedness and to improve their cooperation with other Member States. Operators of critical 
infrastructure and public administrations will need to adopt appropriate steps to manage security risks and to 
report serious incidents to national competent authorities.
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MICHAL PEŠEK
Michal Pešek graduated from the Czech Technical in Prague, specializing in microelectro-
nics. He spent 13 years working in communication technologies at SPT Telekom and 
later Czech telecom and Telefonica, as a manager responsible for the implementation of 
Internet and document management, and later for the process assurance and implemen-
tation of ADSL portals. He then worked for four years at Česká pošta as the director of 
the Application Development Department and later as a member of the management as 
ICT director. In 2011 he worked at the Ministry of Interior and then was appointed as the 
Director of the National Registers Authority.

STATEMENTS FROM THE NATIONAL REGISTERS
On 28 February 2013 National Registers launched a new service for the citizens, physical and legal persons. 
This involves free annual statements about the use of the information from the Registry of Inhabitants and the 
Register of Legal Entities. Legal entities, physical persons that are entrepreneurs and physical persons that own 
a data box will receive an annual overview of who has viewed their information from the national registers. 
This new service is stipulated in Act No. 111/2009 Coll. on National Registers, specifically from the provisions 
of §14, section 4. In effect, this means that the annual “Statement of Use of Information from the Registry of 
Inhabitants” or “Statement of Use of information from the Registry of Legal Entities” will automatically be sent 
to both physical and legal persons as of this year on, free of charge. It will always relate to the whole preceding 
calendar year and the recipient will learn not only which subjects viewed their information, but also when and 
why. In total, this will mean that about 450 thousand data messages that will be delivered to their recipients 
during the first half of March. As the information will be sent out automatically, the recipients will not need to 
react in any way. In the event the persons receiving the messages have any doubts about the rights of subjects to 
view their information in the national registers, they can directly request that the entity involved provides them 
with an explanation. This right is given by Act No. 106/1999 Coll. on Free Access to Information.

MICHAL PEŠEK
Ing. Michal Pešek vystudoval České vysoké učení technické v Praze, obor Mikroelektronika. V oblasti ko-
munikačních technologií působil 13 let na SPT Telekom posléze Český telecom a Telefónica jako manažer 
odpovědný za zavedení intranetu a dokument managementu, poté ředitel assurance procesů a implementa-
ce ADSL portálů. Dále působil čtyři roky na České poště jako ředitel odboru aplikačního vývoje a posléze 
jako člen vedení v roli výkonného ředitele ICT. Od roku 2011 působil nejprve na Ministerstvu vnitra 
a nakonec byl jmenován do funkce ředitele Správy základních registrů. 

VÝPISY ZE ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Základní registry spustily 28. února 2013 zbrusu novou službu pro občany, fyzické a právnické osoby. Jedná 
se o zdarma zasílané roční výpisy o využívání údajů z Registru obyvatel a z Registru osob. Právnické osoby, 
fyzické podnikající osoby a fyzické osoby, které vlastní datovou schránku, tak obdrží celoroční přehled 
o tom, kdo nahlížel do jejich údajů vedených v základních registrech. Tato nová služba vyplývá ze zákona 
č. 111/2009 Sb. o základních registrech, konkrétně z ustanovení §14 odstavce 4. V praxi to znamená, že 
roční „Záznam o využívání údajů v registru obyvatel“ či „Záznam o využívání údajů v registru osob“ bude 
fyzickým a právnickým osobám od letošního roku zasílán automaticky a bezplatně. Bude se vždy vztahovat 
na celé období uplynulého kalendářního roku a příjemce se z něj dozví nejen to, jaký subjekt se na něj 
v registru dotazoval, ale i kdy tak učinil a z jakého důvodu. V celku se jedná o rozeslání přibližně 450 
tisíc datových zpráv, které byly doručeny svým příjemcům během prvních čtrnácti dnů v březnu. Jelikož 
budou záznamy rozesílány automaticky, není třeba, aby na ně jejich příjemci jakkoli reagovali. Pokud by 
však osoba, která roční záznam obdržela, měla jakékoli pochybnosti o oprávněnosti přístupu zmíněných 
subjektů ke svým údajům vedených v základních registrech, může se obrátit přímo na příslušný subjekt 
s žádostí o poskytnutí doplňujících informací. Toto právo jí přísluší ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobod-
ném přístupu k informacím.

RADIM POLČÁK
Radim Polčák is the head of the Institute of Law and Technology at the Law Faculty at 
Masaryk University. He teaches and publishes in ICT law and legal theory at Masaryk 
University and regularly lectures at law schools in the Czech Republic, Austria, Germany, 
UK, Netherlands and Hungary. In addition, Dr. Polčák is the general chair of the Cyberspace 
annual international symposium; editor-in-chief of the Masaryk University Journal of Law 
and Technology; editor-in-chief of the Review of Law and Technology (Revue pro právo 
a technologie) and a member of the editorial boards and governing bodies of ICT-law 
focused scientific journals and international conferences in the Czech Republic, UK, Germany and Hungary. 
He is a panellist at the .eu ADR arbitration court, a member of the Appellate Tribunal of the Czech Ministry of 
Transport and a member of various governmental and scientific expert and advisory bodies. He also acts as an 
ad-hoc expert advisor to Czech, Slovak, Austrian and UK law firms, public bodies and businesses in the field of 
ICT law, IP law and energy law.

LEGAL ISSUES IN CZECH CYBERSECURITY
The paper will present fundamental legal instruments that are designed to protect the functioning of Czech ICT 
infrastructure by the anticipated Cybersecurity Bill. Besides the scope and principles of the Bill, the paper aims 
to discuss compulsory cybersecurity standards, countermeasures and the activities of national and governmental 
incident response teams. Part of the paper will also mention the international obligations of the Czech Republic 
arising from its due dilligence duties to prevent an abuse of national ICT infrastructure during cyberattacks 
aimed at other subjects of public international law or the interests of the community of nations.

RADIM POLČÁK
JUDr. Radim Polčák, Ph.D. je vedoucím Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univer-
zity. Vyučuje a publikuje v oboru práva ICT a právní teorie na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 
a jako host působí na právnických vysokých školách v České republice, Rakousku, Německu, Spojeném 
království, Nizozemsku a Madarsku. Dr. Polčák je předsedou organizačního výboru mezinárodního 
sympozia Cyberspace, šéfredaktorem časopisu Masaryk University Journal of Law and Technology, 
šéfredaktorem časopisu Revue pro právo a technologie a členem redakčních a řídících orgánů odbor-
ných časopisů a konferencí v České republice, Spojeném království, Německu a Maďarsku. Je rovněž 
rozhodcem rozhodčího soudu .eu ADR, členem rozkladové komise Ministra dopravy a členem vládních 
a vědeckých odborných a poradních sborů. Jako ad-hoc expert v oboru práva ICT a energetického práva 
spolupracuje s právními kancelářemi, vládními a soukromými institucemi z ČR, Slovenska, Rakouska 
a Spojeného království.

PRÁVNÍ OTÁZKY KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR 
V příspěvku bude představena struktura právních institutů modelovaných připravovaným zákonem o kyber-
netické bezpečnosti k ochraně národních zájmů na fungování české informační a komunikační infrastruktury. 
Konkrétně bude vedle věcné a osobní působnosti zákona a jeho základních principů diskutována otázka bez-
pečnostních standardů, protiopatření a činnosti národního a vládního dohledového pracoviště. Okrajově se 
příspěvek dotkne též mezinárodních závazků České republiky na úseku kybernetické bezpečnosti plynoucích 
z povinnosti ČR zamezit zneužití zdejší informační a komunikační infrastruktury k útokům ohrožujícím ostatní 
subjekty mezinárodního práva veřejného nebo zájmy mezinárodního společenství.
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MARTIN MAISNER
Martin Maisner is an attorney, a partner of the ROWAN LEGAL law firm and an academic 
lecturer. For over twenty years he has been involved with IT law, outsourcing, cyberse-
curity and IT dispute resolution. He lectures at the Law School of the Western Bohemian 
University, the Faculty of Informatics of the Pan-European University in Bratislava and at 
the Technical University in Brno. Over the last few years he has published a number of 
legal monographs and theses. He is a member of several international scientific associati-
ons and, as a renowned authority in IT law, regularly lectures at conferences in the Czech 
Republic and abroad. In 2013, Dr. Maisner was the recipient of the prestigious award, 
“Lawyer of the year 2012”, in IT law.

MARTIN MAISNER
JUDr. Martin Maisner, PhD. je advokátem, partnerem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL a vysokoškol-
ským pedagogem. Již dvacet let se zabývá právem informačních technologií, outsourcingem, kybernetickou 
bezpečností a řešením sporů v IT. Působí na PF Západočeské Univerzity, Fakultě informačních technologií 
Paneurópske Univerzity v Bratislavě a VUT v Brně. V uvedených oborech publikoval v minulých letech řadu 
právních monografií a desítky článků, je členem několika mezinárodních odborných společností a jako uzná-
vaná autorita v oboru práva IT pravidelně vystupuje na konferencích v ČR i v zahraničí. V roce 2013 mu byl 
udělen prestižní titul „Právník roku 2012“ v oboru právo IT.

PANEL DISCUSSION 
– THE FUTURE OF CZECH CYBER SECURITY

The Cyber Security Act should bring to the Czech information environment answers not only to the fo-
llowing questions: How to react to cyber attracts? Who could be responsible for disconnecting part of the 
internet network? How to evaluate global and wide incidents? The Act is being discussed by the National 
Security Authority, operators, content providers and other security specialists and lawyers. There are still 
a number of issues that are not yet closed and will be the subject of the panel discussion at the IS2. Leading 
experts, the authors of the Act and lawyers will debate the Act‘s formation, future and its impacts on the 
Czech security environment.

PANELOVÁ DISKUSE 
– BUDOUCNOST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V ČESKU

Zákon o kybernetické bezpečnosti by měl do českého informačního prostředí přinést odpovědi na otázky, jak 
reagovat na kybernetické útoky, kdo může být odpovědný za odpojení části internetové sítě a nebo například 
jak vyhodnocovat plošné a rozsáhlé incidenty. Zákon prochází od počátku zajímavou diskusí NBÚ, operátorů, 
poskytovatelů obsahu a dalších bezpečnostních odborníků a právníků. Stále však existuje řada témat, která ne-
jsou uzavřena a budou předmětem i panelové diskuse na IS2. Přední odborníci, tvůrci zákona a právníci budou 
debatovat o jeho vzniku, budoucnosti a dopadech zákona na české bezpečnostní prostředí.

JAN MIKULECKÝ  
Jan Mikulecký is a Manager in Security & Privacy Consulting at Deloitte Czech Republic. 
Jan is an expert for information security management, ISMS, BCM, security audit and 
penetration testing. He has significant experience in defining security requirements for sys-
tems storing sensitive information and can provide quality assurance for security aspects of 
systems development and delivery. At Deloitte, Jan manages security projects in the Czech 
and Slovak Republics, Belarus, Russia, Kazakhstan, China and Vietnam. Before he came 
to Deloitte, Jan worked for 12 years at Risk Analysis Consultants as security advisor and 
project manager. Jan earned a Doctor’s Degree in Systems Engineering from the Czech Technical University in 
Prague. He holds CISM, CGEIT and CRISC certificates and also served as a member of the ISACA CISM Test 
Enhancement Committee. Jan has written many security articles for the media and has also presented at security 
conferences. He is also a member of the IS2 Programme Committee. 

JAN MIKULECKÝ
Ing. Jan Mikulecký, Ph.D, CISM, CGEIT, CRISC pracuje v Deloitte ČR jako manažer v oddělení Security 
& Privacy Consulting. Je expert na řízení informační bezpečnosti, zavádění ISMS, BCM, bezpečnostní audit 
a penetrační testování. Má velké zkušenosti s definováním bezpečnostních požadavků na systémy zpracová-
vající citlivé obchodní a bankovní informace. Je schopen zajistit řízení kvality v oblasti bezpečnosti při vývoji 
a dodávce informačních systémů. V rámci svého působení v Deloitte řídí bezpečnostní projekty v Česku, 
na Slovensku, v Bělorusku, Rusku, Kazachstánu, Číně a ve Vietnamu. Před nástupem do Deloitte (2011) 
pracoval 12 let ve společnosti Risk Analysis Consultants jako poradce pro informační bezpečnost a vedoucí 
projektů. Jan získal doktorský titul Ph.D. ze systémového inženýrství na ČVÚT. Je držitelem certifikací 
CISM, CGEIT, CRISC. Po 3 roky byl členem mezinárodní komise pro tvorbu testů CISM – ISACA CISM Test 
Enhancement Committee. Mnohokrát publikoval v bezpečnostních periodikách a prezentoval na konferen-
cích. Je členem programového výboru IS2.

MODERÁTORCHAIRED BY
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RICHARD MICHÁLEK
Richard Michálek graduated at military university with specialization Automated command 
systems and radiolocation on VVTS Liptovský Mikuláš. Between 1991-1994 he served in 
the Army of the Czech Republic. In the years 1995-2003 he was in the company Empire 
s.r.o. at position system engineer, project leader and solution architect. He led consulting 
team of system engineers and manage projects with focus to the system integration, network 
and security solutions. Now he work as Head of BCM and strategic security projects at 
Telefónica Czech Republic.

MARTIN PETERKA
Martin Peterka is Assistant Managing Director of the CZ.NIC association. Martin studied 
Automated Control Systems at the Faculty of Mechanical Engineering – Technical University 
in Kosice. After his studies he worked at VSŽ Informatika, developing a production control 
information system. During 1999-2003, he managed the CZ domain administration project 
in KPNQwest Czechia, the company that secured the CZ domain operation for the CZ.NIC 
association. Martin has been working for the CZ.NIC association since 2003 and is respon-
sible for the every-day flawless operation of the CZ domain names registry, supervising the 
work of customer support operators and helping to solve any serious problems of the domain holders. He is the 
association‘s contact person for domain registrars, and he also participates in the further development of the 
registration system, especially in taking the requests of registrars and domain holders into account. He is also 
a leader of the CZ.NIC-CSIRT and CSIRT.CZ security teams.

RADOMÍR VALICA
Radomír Valica is a graduate of the Faculty of Law and the Faculty of Social Studies (political 
science) at Masaryk University in Brno. After graduation, he was employed in the legal 
departments of the Industrial Property Office, the Ministry of the Interior and the National 
Security Authority. He is the author of Act 412/2005 Coll., on the Protection of Classified 
Information and Security Capacity. Radomír is currently the Director of the Department of 
Law and Legislation at the Czech National Security Authority, leading the team contributing 
to the new cyber security act.

RICHARD MICHÁLEK
Ing. Richard Michálek vystudoval obor Automatizované systémy velení a radiolokace na VVTŠ Liptovský 
Mikuláš. V letech 1991-1994 působil v Armádě ČR. V letech 1995-2003 zastával ve společnosti Empire s.r.o. 
pozice system engineer, project leader a solution architect. Vedl konzultační tým systémových inženýrů a řídil 
projekty se zaměřením na systémovou integraci, sítě a bezpečnostní řešení. Nyní působí jako vedoucí BCM 
a strategické bezpečnostní projekty ve společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 

MARTIN PETERKA
Ing. Martin Peterka je zástupcem výkonného ředitele sdružení CZ.NIC. Vystudoval obor Automatizované 
systémy řízení na strojní fakultě VUT Košice. Poté pracoval na vývoji informačního systému řízení výro-
by ve společnosti VSŽ Informatika. V letech 1999-2003 řídil projekt správy domény CZ ve společnosti 
KPNQwest Czechia, která pro sdružení CZ.NIC zajišťovala provoz domény CZ. Do sdružení CZ.NIC Martin 
přišel v roce 2003 a ve své funkci zodpovídá za každodenní bezchybný provoz registru doménových jmen 
CZ, dohlíží na práci operátorů zákaznické podpory a pomáhá řešit závažné problémy držitelů domén. 
Martin je kontaktní osobou sdružení pro registrátory domén a podílí se na dalším vývoji registračního 
systému. V neposlední řadě je také vedoucím bezpečnostních týmů CZ.NIC-CSIRT a CSIRT.CZ.

RADOMÍR VALICA
JUDr. et Mgr. Radomír Valica je absolvent Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií (obor politologie) 
Masarykovy university v Brně. Po absolutoriu byl zaměstnán v legislativních útvarech Úřadu průmyslového 
vlastnictví, ministerstva vnitra a Národního bezpečnostního úřadu. Autor zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Radomír je nyní ředitelem odboru právního a legislativní-
ho Národního bezpečnostního úřadu a vede tým, jež píše nový zákon o kybernetické bezpečnosti.

PANEL DISCUSSION PANELOVÁ DISKUSE
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BERTHOLD RUF
Berthold Ruf was born in Germany. He studied computer science in Aachen, Germany. After 
a research year at the Carleton University in Ottawa, Canada, Berthold obtained his Ph.D. at 
the University of Technology in Graz, Austria, where he focused on neural networks. After 
his studies, Berthold worked with APSS (Austrian Payment Systems Services, the technical 
processor for PayLife), where he was systems analyst, focusing on the Austrian electronical 
purse, Quick. Berthold then joined the Austrian mobile operator ONE (now Orange), where 
he set up a mobile payment infrastructure (including platform procurement, definition of 
business process, integration of merchants, cooperation with other m-payment providers,...). Since 2008 Berthold 
has worked for the PayLife Bank Austria, where he managed the migration of all Austrian debit cards to a new 
processor. Currently he is working on contactless payments and establishing the SEPA-requirements at PayLife.

HOW TO SECURELY MIGRATE MILLIONS OF DEBIT CARDS? 
From 2008-2011, one of Europe‘s biggest migration projects in the banking industry took place in Austria: 
PayLife Bank chose new technical processors for the handling of approx. 10 mio debit cards, 1.1 mio credit 
cards, 7,500 ATMs and 90,000 POS-terminals. It was absolutely critical that this migration would take place 
in a perfectly seamless manner, whilst fulfilling the highest security requirements which are necessary in this 
sensitive area. This talk will focus on the debit card migration and will give insights into this huge migration 
project, including the various security issues.

BERTHOLD RUF
Berthold Ruf se narodil v Německu. Vystudoval informatiku v Aachenu. Po roce výzkumného pobytu 
na Carleton University v kanadské Ottawě Berthold získal titul Ph.D. na Technické univerzitě v rakouském 
Grazu, kde se zaměřil na neuronové sítě. Po ukončení studia pracoval u APSS (Austrian Payment Systems 
Services, technický zpracovatel pro PayLife), kde byl systémovým analytikem zaměřujícím se na elektronic-
kou peněženku Quick. Potom Berthold přešel k rakouskému mobilnímu operátoru ONE (nyní Orange), kde 
vytvořil infrastrukturu mobilních plateb (včetně platformy zprostředkování, definice obchodních procesů, 
integrace prodejců, spolupráce s ostatními poskytovateli m-plateb,...). Od roku 2008 pracuje pro PayLife Bank 
Austria, kde řídil migraci všech rakouských debetních karet k novému zpracovateli. V současné době se věnuje 
bezkontaktním platbám a ustavení požadavků SEPA v PayLife.

JAK BEZPEČNĚ MIGROVAT MILIONY DEBETNÍCH KARET? 
V letech 2008 až 2011 proběhl v Rakousku jeden z největších migračních projektů bankovního sektoru: Banka 
Paylife vybrala nové technické zpracovatele pro nakládání s přibližně 10 miliony debetních karet, 1,1 milio-
ny kreditních karet, 7 500 bankomaty a 90 000 platebními terminály. Zcela kritické bylo, aby tato migrace 
proběhla naprosto bezproblémově, splňující nejvyšší bezpečnostní požadavky nutné v této citlivé oblasti. Tato 
přednáška se soustředí na migraci debetních karet a ukáže detaily tohoto obrovského migračního projektu včetně 
různých bezpečnostních problémů.

JIŘÍ URBANEC 
Jiří Urbanec graduated from the Faculty of Informatics at Brno University of Technology. Since 
2001, he has worked at Logica in the group specializing in Informational security and IT Risk 
management. He focuses on PKI, cryptography, electronic signature processes, secure architectures 
and secure development. He currently works as a systems architect. Logica is now part of CGI.

JAN VACHUDA  
Jan Vachuda graduated from the School of Economics in Prague. He has been with Logica 
since 2005 as a member of a group focusing on IS/IT security. He focuses mainly on secu-
rity standards, audits and risk management and risk analysis. His current position is Senior 
Business Consultant. Logica is now part of CGI.

INFORMATION SECURITY: THE JOURNEY THERE 
AND BACK, OR FROM RING BINDERS TO INFORMATION SECURITY 

(THE HISTORY OF INFORMATION SECURITY DEVELOPMENT)
The field of information security has been developing ever since the appearance of the first information systems, 
not only in electronic form, but also in systems built on human and paper processes. The long-term endeavour 
to maximise information security is a phenomenon accompanying the advent of the information society and 
its dependence on information as a factor of production. The aim of this paper is to summarise the historical 
development of information security and give an overview of the timeline for how perceptions of information 
security and related standards based on technological developments have developed. The timeline includes de-
velopments from the 1960s up to 2013 and is divided into four waves: technical, managerial, institutional and 
governance. Despite the current and successful efforts in standardisation, we find ourselves at the beginning 
of the fourth wave of information security development. Information security is a theoretically elaborated field 
built on general principles and reflected in common standards. Current activities are aimed at industry standards 
and the simplification of its application. The main drivers are business organizations, followed by standardizati-
on activities and, in the final phase, legislation. However, the main conclusion remains the fact that information 
security still stands on fundamental principles and end-point protection.

JIŘÍ URBANEC 
Jiří Urbanec vystudoval Fakultu informatiky VÚT v Brně. Od roku 2001 pracuje ve společnosti Logica ve skupině 
specializující se na Informační bezpečnost a IT risk management. Zabývá se především oblastí PKI, kryptografie, 
elektronickými podpisovými procesy, bezpečnostní architekturou a bezpečným vývojem. V současné době zastá-
vá pozici System Architect. Společnost Logica je nyní součást CGI.

JAN VACHUDA  
Jan Vachuda vystudoval VŠE v Praze. Od roku 2005 pracuje ve společnosti Logica ve skupině specializující 
se na IS/IT bezpečnost. V této skupině se zabývá především problematikou norem pro bezpečnost, auditem, 
řízením rizik a analýzami rizik. V současné době zastává pozici Senior Business Consultant. Společnost Logica 
je nyní součást CGI.

INFORMAČNÍ BEZPEČNOST: CESTA TAM A ZPĚT 
ANEB OD ŠANONŮ K INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI 
(HISTORIE VÝVOJE INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI)

Oblast informační bezpečnosti se rozvíjí již od počátku výskytu prvních informačních systémů, a to nejen 
v elektronické podobě, ale také v systémech postavených na lidských a papírových procesech. S přícho-
dem informační společnosti a její závislosti na informacích jako výrobního faktoru je průvodním jevem 
dlouhodobá snaha o maximalizaci bezpečnosti informací. Cílem příspěvku je sumarizovat historický vývoj 
v oblasti informační bezpečnosti a poskytnout přehled časového průběhu rozvoje vnímání informační 
bezpečnosti a souvisejících standardů v závislosti na technologickém vývoji. Časový průběh zahrnuje vývoj 
od 60-tých let 20-tého století do roku 2013 a rozdělení do čtyř vln: technické, manažerské, institucionální 
a vlny Governance. Přes aktuální a úspěšné snahy na poli standardizace se nacházíme v počátku čtvrté vlny 
rozvoje informační bezpečnosti. Informační bezpečnost je teoreticky zpracovaná oblast postavená na obec-
ných principech a promítnutá v obecných standardech. Současné aktivity směřují do oborových standardů 
a zjednodušení aplikace. Hlavními tahouny jsou obchodní organizace, následují standardizační aktivity 
a v konečné fázi pak legislativa. Hlavním závěrem však zůstává skutečnost, že informační bezpečnost stále 
stojí na základních principech a bodové ochraně.
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DAVID ŠMAHEL
Doc. PhDr. David Šmahel, Ph.D. je majitelem firmy Digimark a docentem na Fakultě sociálních studií 
Masarykovy univerzity v Brně, kde pracuje v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny. Ve firmě Digimark 
se zabývá B2B výzkumem na poli internetu, telekomunikací a informačních technologií již od roku 2000. 
Pod jeho dohledem vzniklo za tu dobu přes 70 výzkumných studií z oblasti výzkumu využívání telekomu-
nikací v českých firmách. V rámci akademické kariéry je vedoucím výzkumného týmu, který se zabývá 
oblastí psychologie a internetu. Jeho aktuální výzkum se zaměřuje na rizika internetu pro děti a dospívající, 
závislostní chování na internetu, konstruování virtuálních identit a online komunikaci. Je editorem časopisu 
„Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace” a spoluautorem knihy „Digital Youth: 
The Role of Media in Development”, která vyšla v roce 2011 v USA.

IT BEZPEČNOST V ČESKÝCH FIRMÁCH 
V příspěvku představíme výsledky výzkumu zaměřeného na IT bezpečnost v českých firmách. Výzkum byl 
realizován firmou Digimark v průběhu prosince 2012 a zúčastnilo se ho 1 300 firem všech velikostí a obo-
rů. Ukázalo se, že jen 12 % firem má schválenou bezpečnostní politiku ve formě dokumentu a dalších 6 % 
firem uvádí, že schválení plánuje do roka. Nejčastěji používanými bezpečnostními prvky jsou antivirus, filtr 
spamu a firewall, kterých použití uvádí přes 80 % firem. Méně časté je použití pokročilých zabezpečovacích 
prvků, necelá čtvrtina firem uvádí využití systému detekce průniku (IDS), necelá pětina šifrovací systémy 
pro důvěrná data, 16 % firem systémy fyzické kontroly a docházky a pouze 7 % firem integrovaný dohledový 
bezpečnostní systém. Z hlediska využití do budoucna projevuje nejvíce firem zájem o implementaci systému 
detekce průniku – 20 % uvedlo, že by systém „určitě využili“ a dalších 32 % „možná využili“. Dále v součtu 
40 % projevilo do budoucna zájem o šifrovací systémy pro důvěrná data. Celkově je možno říci, že větší část 
českých firem IT bezpečnost v podniku řeší, především u menších firem však může být situace velmi proble-
matická. Lze však nalézt i mnohé velké firmy nad 100 zaměstnanců, které IT bezpečnost řeší jen minimálně. 
Nedostatek financí a znalostí ve firmách jsou hlavními brzdami rozvoje IT bezpečnosti.

DAVID ŠMAHEL
David Šmahel, Ph.D. is the owner of Digimark and associate professor at the Institute of 
Children, Youth and Family Research at Masaryk University, the Czech Republic. At Digimark, 
which was started in 2000, he focuses on B2B research in the field of internet, telecommunica-
tions and information technologies. At that time, he supervised more than 70 research reports 
about telecommunication usage among Czech companies. In his academic career, David Šmahel 
directs the workgroup “Cyberpsychology” which researches the social-psychological implicati-
ons of the internet and technology. His current research focuses on internet use by adolescents 
and adults, the online risks of children and adolescents, the construction of online identities and virtual relationships 
and online addictive behavior. He is the editor of Cyberpsychology: A Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 
and has co-authored the book, Digital Youth: The Role of Media in Development (Springer, 2011).

IT SECURITY IN CZECH COMPANIES
This presentation introduces the results of a study on IT security in Czech companies. The study was realized by 
Digimark in December 2012 on a sample of 1300 companies of all sizes and sectors. It showed that only 12 % of 
companies have an approved security policy in the form of a written document, with an additional 6% of compa-
nies stating that they plan to approve a security policy within a year, at most. The most frequently used security 
elements are an antivirus software, a spam filter and a firewall, with over 80 % of companies mentioning the 
use of these elements. More advanced security elements are less frequent, with less than a quarter of companies 
mentioning the use of an intrusion detection system (IDS) and less than a fifth mentioning the use of encryption 
systems for confidential data. 16 % of companies allegedly use physical checking and attendance systems and 
only 7 % of companies allegedly use an integrated supervisory security system. With respect to the implemen-
tation of future security elements, intrusion detection systems were the most sought after. Additionally, a total 
of 40 % expressed an interest in the future implementation of encryption systems for confidential data. In total, 
it may be said that the majority of Czech companies do care about IT security, yet in some, especially smaller, 
companies the situation might be very problematic. However, there also exist large companies with over 100 
employees which are only minimally interested in IT security. A lack of finances and know-how in companies 
are the primary inhibitors of IT security development.

ALVARO ROMERO
Alvaro Romero was born in Madrid, Spain, where he also studied telecommunication engi-
neering. After his studies, he worked in SENER Ingeniería y Sistemas, initially involved in the 
development of remote sensing applications for the Spanish MoD and some other software 
developments. In 2006, Alvaro joined the Galileo Mission Segment team in Toulouse, France, as 
System Specification and Verification Engineer for the Key Management Facilities (KMF) of the 
system. After 5 years he joined the Thales team to continue his work in the area of security for 
Galileo. In summer 2012, he joined the GSA Security Department, as part of the Accreditation 
Team, where he participates in the accreditation process and reviews of the Galileo and EGNOS programmes.

GALILEO, A DESCRIPTION OF GSA AND ITS ROLE
The GSA was established as a Community Agency by a Council regulation on 12 July 2004. Given the strategic nature 
of the European satellite positioning and navigation programmes (which include Galileo and EGNOS), the European 
GNSS Agency (GSA), as an official European Union regulatory authority, manages all public interests connected 
with the European satellite radionavigation (GNSS) programmes. The European GNSS Agency is based in Prague. 
The Agency‘s strategic objectives include the achievement of a fully operational Galileo system. This comprises the 
laying of foundations for a fully sustainable and economically viable system and its security. Moreover, the Agency‘s 
key stated objective is to make Galileo not just a functioning system but also the world‘s leading satellite navigation 
system for civilian applications. The GSA is currently responsible for a range of activities, including ensuring the 
security accreditation of the system and the establishment and operation of the Galileo Security Monitoring Centres.

ALVARO ROMERO
Alvaro Romero se narodil v Madridu ve Španělsku a studoval telekomunikační inženýrství v Madridu. Po studiích 
pracoval v SENER Ingeniería y Sistemas, nejdříve v oblasti vývoje aplikací pro vzdálené měření pro španělské 
ministerstvo obrany a další oblasti vývoje software. V roce 2006 se Alvaro zapojil do práce týmu Galileo Mission 
Segment v Toulouse ve Francii jako specialista pro specifikaci a verifikaci systému pro klíčové řídící systémy. Po 
pěti letech se připojil k týmu Thales, aby pokračoval v práci v oblasti bezpečnosti systému Galileo. V létě 2012 
začal pracoval v oddělení bezpečnosti GSA jako člen akreditačního týmu, kde se podílí na akreditačním procesu 
a posuzuje programy Galileo a EGNOS.

GALILEO, POPIS A ROLE GSA
GSA byla ustanovena jako agentura nařízením Rady z 12. července 2004. Vzhledem ke strategickému charak-
teru evropského programu satelitní navigace (který zahrnuje Galileo a EGNOS) řídí Evropská agentura GNSS 
(GSA) jako oficiální regulátor Evropské unie všechny aktivity spojené s evropskou satelitní navigací (GNSS). 
Evropská agentura GNSS (Agentura) sídlí v Praze. Strategickým cílem Agentury je dosažení plně funkčního 
systému Galileo. To zahrnuje vytvoření základů pro plně udržitelný a ekonomicky životaschopný systém a jeho 
bezpečnost. Dalším klíčovým cílem Agentury je udělat z Galilea nejen funkční systém, ale také světového leadera 
v satelitní navigaci pro civilní aplikace. GSA je v současné době zodpovědný za řadu aktivit, včetně zajištění 
bezpečnostní akreditace systému a zajištění provozu Bezpečnostního monitorovacího centra Galilea.
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PETR DOLEJŠÍ
Petr Dolejší works as a senior business consultant at SEFIRA, where he has long focused on 
the application of security technologies in information systems. In the past, he has taken 
part in the preparation and implementation of security projects, primarily in banking and 
insurance, which have included elements of multi-factor authentication, encryption and digital 
signature applications. He actively participates in the design and preparation of new projects, 
working with legally recognized electronic signatures and secure hardware modules for key 
management (HSM). He graduated from the Czech Technical University in Prague in the field 
of Mathematics and Software Engineering. During his many years of work he has acquired experience in various 
project positions, chiefly as an analyst, project manager or IS architect.

JIŘÍ SEDLÁK
Jiří Sedlák after completing studies in aircraft design at the Czech Technical University in 1987, 
he began his professional career in the national aircraft operations, where he was Director of 
Operation and Maintenance of Helicopters at the Police of the Czech Republic until 2004. This 
was followed by a six-year career at Czech Telecom and Telefónica O2 Czech Republic in positions 
focused on company transformation and enterprise architecture. In 2007, he joined ČEZnet whe-
re, as Director of Transformation, he led the company’s transformational activities. In 2008, he 
directed a merger project between ČEZData and ČEZnet. He also participated in the management 
of a project for the implementation of outsourcing strategies at ČEZ ICT Services. In 2009 and 2010 he led a project for 
outsourcing ČEZ Group’s data centers and subsequently led the Telco Outsourcing project. Since October 2008, he has 
also been responsible for ICT security management and risk management, in addition to the transformation activities.

THE SECURITY SERVICES PLATFORM IN THE ČEZ GROUP ENVIRONMENT
The ČEZ Group operates a large number of information systems for the European electricity market and also for 
communication with public authorities, which require the use of electronic signatures for trusted information 
exchanges, as defined by Act 227/2000 Coll. and other legislation. Of course, we must not forget the forthco-
ming regulations of the European Parliament, which may have a major impact on the operation and application 
of electronic signatures. What are the practical implications of current legislation when working with electronic 
signatures? What are the implications of these issues for the security policies of organizations? How does one pr-
operly create or verify an electronic signature? What type of electronic signature do I need? How do companies 
with a real need for legally recognized electronic signatures or marks respond? The answers to these questions 
will be presented in a case study from one of the largest companies in the Czech Republic.

PETR DOLEJŠÍ
Ing. Petr Dolejší pracuje na pozici senior business konzultanta ve společnosti SEFIRA, kde se dlouhodobě 
zaměřuje na aplikování bezpečnostních technologií v informačních systémech. V minulosti se podílel na pří-
pravě a realizaci bezpečnostních projektů především v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, které zahrnovaly 
prvky více-faktorové autentizace, šifrování a aplikaci elektronického podpisu. Aktivně se podílí na návrhu 
a přípravě nových projektů pracujících s uznávaným elektronickým podpisem a bezpečnými HW moduly pro 
správu klíčů (HSM). Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, obor Matematické a softwarové inže-
nýrství. V rámci své dlouholeté praxe má zkušenosti z různých pozic na projektech s převažujícím zaměřením 
jako analytik, projektový manažer a architekt IS.

JIŘÍ SEDLÁK
Ing. Jiří Sedlák po ukončení studia oboru konstrukce letadel na ČVUT zahájil v roce 1987 svou profesní 
kariéru v oblasti provozu státních letadel, kde do roku 2001 zastával pozici ředitele provozu a údržby vrtul-
níků Policie České republiky. Následovala šestiletá kariéra ve společnosti Český Telekom, a.s. a Telefónica 
O2 Czech Republic na pozicích zaměřených na transformaci společnosti a enterprise architekturu. V roce 
2007 nastoupil do společnosti ČEZnet, a.s., ve které na pozici ředitele pro transformaci řídil transformační 
aktivity společnosti. V roce 2008 řídil projekt Fúze společností ČEZData, s.r.o. a ČEZnet, a.s., podílel se 
na řízení projektu implementace sourcingových strategií ve společnosti ČEZ ICT Services, a. s. V roce 2009 
a 2010 vedl projekt Outsourcingu datových center Skupiny ČEZ a následně vedl projekt Outsourcing Telco. 
Od října 2008 také odpovídá za oblast řízení bezpečnosti ICT, řízení rizik společnosti a i nadále za oblast 
transformačních aktivit.

PLATFORMA BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB V PROSTŘEDÍ SKUPINY ČEZ
Skupina ČEZ provozuje velkou řadu informační systémů pro komunikaci na evropském trhu elektrickou energií, 
ale rovněž vůči orgánům veřejné správy, které pro důvěryhodnou výměnu informací vyžadují použití elektronic-
kého podpisu ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb. a dalších právních předpisů. Samozřejmě nesmíme zapome-
nout na připravované nařízení Evropského parlamentu, které může mít na fungování a aplikování elektronické-
ho podpisu zásadní vliv. Jaké jsou praktické důsledky současné právní úpravy při vlastní práci s elektronickým 
podpisem? Jaké jsou dopady těchto skutečností na bezpečnostní politiku organizace? Jak správně vytvářet nebo 
ověřovat elektronický podpis? Jaký typ elektronického podpisu potřebuji? Jak na to reagují společnosti s reálnou 
potřebou uznávaného elektronického podpisu či značky? Odpovědi na tyto otázky představíme v rámci přípa-
dové studie z jedné z největších společností v ČR.

ROB EVERED
Rob Evered se podílí na projektech rozvoje technologií a inovací pro IT a produktový tým, zahrnující 
nové bezpečnostní metodologie pro nasazení zařízení malých rozměrů a koncových zařízení. V roce 2011 
Rob vyhrál ocenění „IT Excellence Award“ za návrh a bezpečnost infrastruktury pro mobilní zařízení 
Intel. Jeho zálibou jsou důvěrné výpočty, modelování rizik a vývoj znovu použitelných postupů pro vyso-
ce rizikové oblasti. Rob má více než 18-leté zkušenosti v oblasti IT a bezpečnosti, dříve pracoval v IBM 
a AXA v oblasti moderního Internetu. 

ŘÍZENÍ DYNAMICKÝCH RIZIK NA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍCH 
V KORPORACÍCH

Příchod vlastních koncových zařízení do sítí korporací (BYOD) sebou přináší nové výzvy v bezpečnosti. Intel je 
přesvědčen, že trendy „konzumerizace IT“ a BYOD neskončí, naopak, že mohou přinést benefity pro firmy. Intel 
od roku 2010 tyto trendy cíleně podporuje, což se projevuje růstem produktivity zaměstnanců i větší bezpeč-
ností firmy. Intel průběžně přizpůsobuje svoji podporu i bezpečnost, podle toho jaké typy zařízení zaměstnanci 
používají i jaké možnosti zařízení umožňují. Rob vysvětlí cestu Intelu, včetně načerpaných zkušeností a kroků, 
které je na této cestě potřeba udělat.

ROB EVERED
Rob Evered is a Senior Information Security Specialist Intel Information Technology. He works 
to secure emerging technologies and innovation projects for Intel’s IT and product groups, 
including creating new security methodologies for small form factor and consumer-device 
deployments. In 2011, Rob won an IT Excellence Award for designing and securing Intel‘s mobi-
le device infrastructure. His specialties include trust calculations, risk modeling, and developing 
re-usable frameworks for high-risk areas. Rob has over 18 years of experience in IT and security, 
including previous roles at IBM and AXA working on leading-edge Internet connectivity.

MANAGING DYNAMIC RISK ON CONSUMER DEVICES 
IN THE ENTERPRISE

Consumer devices entering the workplace have brought about a new range of security concerns.  Intel IT recognizes that 
consumerization and BYOD are trends that will not go away, and in fact, can bring benefit to the organization. Starting 
in 2010, Intel IT made a conscious decision to support these trends, both for the benefit of our employee’s productivity 
and to maintain the security of our enterprise. As the device choices and capabilities change, we’ve continually made 
adjustments to how we securely support consumer devices in the enterprise.  In this presentation, Rob will detail Intel 
IT’s journey in this area, including lessons learned and steps to consider if you are embarking on the same path.
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CHRISTOPHER GOULD
Chris Gould leads the information security technical centre of excellence for the 
CEE region at PwC and has over 20 years experience in helping organizations ma-
nage technology risk, in particularly information security, crisis management and 
business continuity. Chris joined the firm from a top ten global bank where he was 
the director for internal audit. Prior to that role, Chris was head of a technology risk 
advisory function for another big four firm in Russia. He has been responsible for the 
development, implementation and testing of security related controls for organizati-
ons across industry sectors and is a recognized leader in the field. He has worked in Russia to develop 
regulations for the Central Bank relating to internal audit and business continuity and is a co-author of 
the Information Security Standard for Russian Financial institutions. Chris is a certified lead auditor for 
the ISO27001 Information Security Management Systems standard and has assisted numerous organi-
zations in implementing policies, standards and procedures to become compliant. Chris led the projects 
for preparing two large Russian entities for certification, both companies were subsequently successfully 
certified. Chris has extensive experience in assisting organizations assess and improve controls in the 
payment card processing industry, having been a QSA for PCI-DSS and for Mastercard’s Logical and 
Physical Security Requirements. He has worked with many of the top processing centers in Russia and 
the CIS in assisting them to become compliant and performed the first PCI-DSS certification audit in the 
region. Since moving to Russia in 2003, Chris has been focused on transforming the approach of local 
and international companies in the way they manage technology risks, particularly related to information 
security and continuity of operations. He is well published and is regularly invited as a key speaker at 
information security events both in Russia and abroad. Chris has qualified as a Chartered Accountant 
with the Institute of Chartered Accountants in England and Wales and is IRCA certified for system re-
lated audits relating to information security management against ISO27001. Chris is also CCSK (Cloud 
Computing Security Knowledge) certified.

CHANGING THE GAME – KEY FINDINGS FROM THE GLOBAL 
STATE OF INFORMATION SECURITY SURVEY 2013

What is the Definition of Cyber Security? Traditionally it was defined as the people, processes and technology 
measures to support information and systems confidentiality, integrity and availability. The term has evolved to 
take on a new meaning and seriousness today given the characteristics of the threats and impact of compromise. 
Today’s advanced cyber threats are 2-pronged: to steal targeted data or disrupt services and to maintain access 
to the environment for as long as possible, thus enabling future intrusions. These threats apply to all industries, 
not just those that deal with payment cards or personal information. Companies that have proprietary data 
that is perceived to be of economic intelligence value, or any company contemplating or already involved with 
international business transactions, are likely targets. This presentation will present the findings from our survey 
and consider how businesses are responding to the new challenges that cyber brings.

CHRISTOPHER GOULD
Chris Gould je vedoucím specializovaného oddělení pro bezpečnost informací v PwC ve střední a vý-
chodní Evropě. Na svém kontě má více jak 20 let zkušeností s pomocí organizacím při řízení technolo-
gických rizik. Zabývá se především oblastmi jako jsou informační bezpečnost, krizové řízení a zajištění 
dostupnosti klíčových procesů společností. Chris přišel do PwC z pozice ředitele oddělení interního 
auditu v jedné z deseti největších globálních bank. Předtím pracoval jako vedoucí oddělení poraden-
ství pro technologická rizika v jiné společnosti velké čtyřky v Rusku. Chris byl zodpovědný za vývoj, 
implementace a testování bezpečnostních kontrol pro společnosti z různých průmyslových odvětví. Je 
uznáván jako jeden z lídrů ve své profesi. Podílel se na vývoji předpisů ruské centrální banky týkajících 
se interního auditu a zajištění dostupnosti klíčových procesů banky. Chris je spoluautorem standardů in-
formační bezpečnosti pro ruské finanční instituce. Je certifikovaným auditorem pro ISO27001 Standard 
pro systém managementu bezpečnosti informací a v minulosti pomáhal řadě organizacím s implementací 
těchto předpisů a procedur tak, aby byly v souladu s touto ISO certifikací. Chris mimo jiné vedl přípravy 
pro získání certifikace ve dvou velkých ruských společnostech. Obě společnosti tento certifikát následně 
získaly. Chris má také mnoho zkušeností  s hodnocením a zkvalitňováním kontrol organizací spravujících 
platební karty, když působil jako kvalifikovaný posuzovatel bezpečnosti pro PCI-DSS a Mastercard, kde 
se zaměřoval na požadavky jak informační, tak i fyzické bezpečnosti. S řadou významných center pro 
zpracovávání karetních operací v Rusku a zemí Společenství nezávislých států pracoval na splnění pod-
mínek a získání certifikace od PCI-DSS. Tyto společnosti získaly takovýto certifikát jako první v regionu. 
Chris pravidelně publikuje ve významných specializovaných periodikách a patří k hlavním přednášejícím 
na konferencích věnovaným informační bezpečnosti v Rusku, ale i v zahraničí. Chris je členem ACCA. 
Také je certifikován IRCA pro ISO27001 Standard pro systém managementu bezpečnosti informací. 
Získal i certifikát CCSK pro bezpečnost cloud computing.

JAK ZMĚNIT HRU – HLAVNÍ ZÁVĚRY CELOSVĚTOVÉHO 
PRŮZKUMU STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI 2013

Jak definovat „kybernetickou bezpečnost“? Tradičně se definovala jako lidé, procesy a technologické prostředky, 
které podporují důvěryhodnost, integritu a dostupnost informací a systémů. Tento termín se ale rozvinul. Dnes má 
nový význam a důležitost odpovídající povaze možných hrozeb a důsledkům úspěšného kybernetického útoku. 
Dnešní kybernetické hrozby mají dva cíle. Prvním zřejmým smyslem útoku je ukrást cílová data nebo narušit 
procesy společnosti. Druhým cílem je udržovat si přístup k prostředí, co nejdéle je to možné, aby bylo možné 
zaútočit i v budoucnu. Tyto hrozby jsou aktuální pro všechna odvětví, ne jen pro ty, spojené s platebními kartami 
nebo osobními informacemi. Mezi pravděpodobné cíle patří společnosti, které vlastní data s nějakou ekonomickou 
hodnotou, nebo společnosti zvažující nebo již provádějící mezinárodní obchodní transakce. Tato prezentace ukáže 
fakta zjištěná naším průzkumem a zamyslí se nad tím, jak podniky reagují na nové hrozby kybersvěta.
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REGISTRATION FEES / KONFERENČNÍ POPLATKY

The registration fee includes conference materials, the conference ticket, coffee breaks, lunches and an evening 
reception party on the first day.

Poplatek zahrnuje kompletní účastnické materiály, vstup na konferenci oba dny, či 1. nebo 2. den, celodenní ob-
čerstvení a večerní raut první den.

BOTH DAYS, MAY 29th–30th 2013 / OBA DNY 29. a 30. 5. 2013

For DSM Subscribers, CACIO, ISACA members / Pro předplatitele DSM, členy CACIO, ISACA
                         including VAT bez DPH včetně DPH 
Early bird up to / do  31. 3. 2013 EUR 659 11 990 Kč  14 508 Kč
Registration up to / do  12. 5. 2013 EUR 769 13 990 Kč  16 928 Kč
Registration after / po  13. 5. 2013       EUR 879      15 990 Kč  19 348 Kč

Other Participants / Ostatní účastníci                         including VAT bez DPH  včetně DPH
Early bird up to / do  31. 3. 2013 EUR 989 17 990 Kč  21 768 Kč
Registration up to / do  12. 5. 2013 EUR 1 319 23 990 Kč  29 028 Kč
Registration after / po 13. 5. 2013        EUR 1 649 29 990 Kč 36 288 Kč

1st DAY – WEDNESDAY, MAY 29th 2013 / 1. DEN – STŘEDA 29. 5. 2013

For DSM Subscribers, CACIO, ISACA members / Pro předplatitele DSM, členy CACIO, ISACA
                         including VAT bez DPH včetně DPH 
Early bird up to / do  31. 3. 2013 EUR 439 7 990 Kč  9 668 Kč
Registration up to / do  12. 5. 2013 EUR 494 8 990 Kč  10 878 Kč
Registration after / po  13. 5. 2013       EUR 549      9 990 Kč  12 088 Kč

Other Participants / Ostatní účastníci                         including VAT bez DPH  včetně DPH
Early bird up to / do  31. 3. 2013 EUR 604 10 990 Kč  13 298 Kč
Registration up to / do  12. 5. 2013 EUR 769 13 990 Kč  16 928 Kč
Registration after / po 13. 5. 2013        EUR 934 16 990 Kč 20 558 Kč

2nd DAY – THURSDAY, MAY 30th 2013 / 2. DEN – ČTVRTEK 30. 5. 2013

For DSM Subscribers, CACIO, ISACA members / Pro předplatitele DSM, členy CACIO, ISACA
                         including VAT bez DPH včetně DPH 
Early bird up to / do  31. 3. 2013 EUR 384 6 990 Kč  8 458 Kč
Registration up to / do  12. 5. 2013 EUR 439 7 990 Kč  9 668 Kč
Registration after / po  13. 5. 2013       EUR 494      8 990 Kč  10 878 Kč

Other Participants / Ostatní účastníci                         including VAT bez DPH  včetně DPH
Early bird up to / do  31. 3. 2013 EUR 549 9 990 Kč  12 088 Kč
Registration up to / do  12. 5. 2013 EUR 714 12 990 Kč  15 718 Kč
Registration after / po 13. 5. 2013        EUR 879 15 990 Kč 19 348 Kč

PUBLIC ADMINISTRATION – BOTH DAYS, MAY 29th–30th 2013
VEŘEJNÁ SPRÁVA – OBA DNY 29. a 30. 5. 2013

For public administration / Pro veřejnou správu         including VAT bez DPH včetně DPH 
Early bird up to / do  31. 3. 2013 EUR 348 6 330 Kč  7 659 Kč
Registration after / po  1. 4. 2013       EUR 458      8 330 Kč  10 079 Kč

SPECIAL OFFER / SPECIÁLNÍ NABÍDKA
An annual subscription of DSM magazine as a bonus added to the registration fee for both days.
Roční předplatné časopisu DSM jako bonus ke konferenčnímu poplatku na oba dny.

  EUR 934    16 990 Kč 20 558 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 164    2 990 Kč   3 618 Kč

PAYMENT DETAILS / DETAILY 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 den začátku konference je možná 
pouze po předchozí dohodě v hotovosti.

CANCELLATION POLICY / STORNOVACÍ PODMÍNKY
For cancellation before April 26, 2013, we will charge you a CZK 1 000 processing fee + 21 % VAT. For cance-
llations after this date, you will be liable for 50 % of the conference fee + 21 % VAT. For cancellations within one 
week before the conference, payments will be required in full + 21 % VAT. Replacements are possible without 
any additional fee.

Do 26. dubna 2013 je při zrušení účtován manipulační poplatek 1 000 Kč + DPH 21 %. Po tomto datu je stor-
novací poplatek 50 % konferenčního poplatku + DPH 21 % a jeden týden před konáním konference je to 100 %  
+ DPH 21 %. Kdykoliv máte možnost nahradit svoji účast jinou osobou bez dalšího poplatku.
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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@tate.cz

Alternatively you can register on-line at: / nebo využijte možnosti registrace na: www.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 .……….....………...............….. including VAT was paid to the bank account  
of TATE International, number 574171183/0300 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 574171183/0300 u ČSOB a.s., Praha 1, IČ: 25148125, DIČ: CZ25148125.

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

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

CONFERENCE AND BUFFET VENUE / MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE A RECEPCE

Troja Chateau, U Trojského zámku 4/1, Prague 7  
l Bus stop: ZOO, bus route No. 112
l Subway C, to Nádraží Holešovice station, then take bus No. 112 to ZOO
l tram No. 17, stop: Trojská, then bus No. 112 to ZOO

Trojský zámek, U Trojského zámku 4/1, Praha 7
l zastávka autobusu: Zoologická zahrada, č. 112
l metro trasa C: stanice Nádraží Holešovice, dále autobus č. 112 k ZOO (interval každých 7-10 min.), doba trvání 

cesty max. 10 min. (jízdní řád viz www.dpp.cz)
l tram č. 17, zastávka Trojská, poté přestup na autobus č. 112, zastávka Trojská (je na znamení)

Loc: 50°6‘59.055“N, 14°24‘46.300“E

PARKING / PARKOVÁNÍ

The car park down the slope from the Chateau is not manned. Do not leave valuables in your car. The price for 
a full day’s parking is CZK 100.

Parkoviště se nachází pod zámkem, není hlídané. Nenechávejte si v automobilech žádné cennosti. Cena parkov-
ného na jeden den je 100 Kč.
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HOTEL BOOKINGS / REZERVACE UBYTOVÁNÍ

We can arrange reservations for participants from May 28th to May 30th 2013 for a special rate. Should you be 
interested, please, contact Mrs. Katerina Pochova (Senator Travel), phone number +420 234 726 145, e-mail: 
Katerina.Pochova@senatortravel.eu. Please quote the purpose of the stay: accommodation during the IS2 conference. 

Pro účastníky konference můžeme rezervovat od 28. května do 30. května 2013 ubytování za speciální cenu. V pří-
padě zájmu kontaktujte, prosím, paní Kateřinu Pochovou (Senator Travel) na tel. čísle +420 234 726 145, e-mail: 
Katerina.Pochova@senatortravel.eu. Uveďte účel – ubytování na konferenci IS2. 

HOTELS / HOTELY

ABSOLUTUM hotel**** – Jablonského 4, Praha 7
single room / jednolůžkový pokoj EUR 81 / 2.080 Kč 
double room / dvoulůžkový pokoj EUR 85 / 2.180 Kč
www.absolutumhotel.cz

The hotel is located 3 mins walk to bus stop to Troja Chateau.
Vzdálenost hotelu od autobusové stanice Nádraží Holešovice (směr Trojský zámek) je 3 min. pěšky.

EXPO hotel**** – Za Elektrárnou 3, Praha 7  
single room / jednolůžkový pokoj EUR 60 / 1.540 Kč
double room / dvoulůžkový pokoj EUR 65 / 1.670 Kč
www.expoprag.cz

The hotel is located 10 mins walk to bus stop to Troja Chateau.
Vzdálenost hotelu od autobusové stanice Nádraží Holešovice (směr Trojský zámek) je 10 min. pěšky.
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Troja Chateau
The Troja Chateau is a remarkable and exceptional 
piece of architecture. It should actually be called 
a villa rather than a chateau, as it was meant to 
echo the grand villas on the outskirts of Rome 
which the man who commissioned it, Václav 
Vojtěch, Count Sternberg, had admired on his 
grand tour. It was built between 1679 and 1685 
and was used as the summer residence for the 
Count and his wife, Klára, and their daughter. 
In Rome, the spectacular houses, set amongst 
sprawling gardens, impressed him so much that 
he decided to bring a piece of the “Eternal City” 
to his native country. The young count made an 
excellent choice for the location and the artists 

who would make his dream a reality. Work on the early baroque Troja Chateau was begun in 1679 according to 
the designs of the French architect, Jean Baptiste Mathey. His plans made full use of his stay in Italy and were 
inspired by the classic Roman suburban grand villas. The center-piece was the Great hall, entered from both 
sides by a long gallery, which had various salons leading off it. The horizontal and vertical aspects of the Chateau 
are completed with two-storied turreted belvederes. The statues adorning the two-winged staircase leading down 
to the garden are the work of George and Paul Hermann from Dresden. These monumental works depict the 
mythological battle between the Titans and the ancient gods, with each one representing a different god, time 
of day, season or continent. The painting on the ground floor is mainly the work of Carpoforo Tencalla, while 
Francesco Marchetti and his son, Giovanni Francesco were responsible for the painting on the second floor. 
The Flemish artists, Abraham and Isaac Godyn, where sent for to paint the trompe-l’oeil decoration in the Great 
Hall. In 1763, Empress Marie Theresa purchased the Chateau from the Sternbergs to house a school for young 
aristocratic ladies, even staying there herself on a number of occasions. The last person to own it was the lan-
downer, Alois Svoboda, who donated the Chateau and its extensive lands to the young Czechoslovak Republic 
in 1922, with the intention that it be used to establish botanical and zoological gardens. From 1977 to 1989 the 
Chateau underwent extensive reconstruction, and since 1989 it has been used by the City of Prague Gallery as 
a museum of 19th century Czech painting.

Zámek Troja
Trojský zámek je stavba pozoruhodná a výjimečná. Spíše než zámkem by se vlastně měl nazývat vilou: je totiž 
ozvěnou honosných římských předměstských vil, které na své dlouhé cestě viděl její stavebník, Václav Vojtěch 
hrabě ze Šternberka, který zámek vybudoval v letech 1679–1685 jako své letní sídlo a pobýval zde se svou chotí 
Klárou a dcerou. Velkolepé domy uprostřed nekonečných zahrad jej uchvátily natolik, že se rozhodl přenést kou-
sek „Věčného města“ do své rodné země. Mladý hrabě měl šťastnou ruku při výběru místa i umělců, kteří měli 
jeho sen uskutečnit. Stavba raně barokního zámku Troja byla zahájena v roce 1679. Autorem projektu zámku 
byl architekt francouzského původu Jean Baptiste Mathey. V návrhu zúročil zkušenosti ze svého pobytu v Itálii 
a inspiroval se typem římské příměstské vily. Středem a dominantou celé hmoty stavby je velký sál, z něhož 
se do obou stran rozbíhá chodba s enfiládou přilehlých salónů. Po stranách stavbu vertikálně i horizontálně 
ukončují dvoupatrové věžovité belvedery. Sochařská výzdoba dvouramenného schodiště vedoucího do zahrady 
byla svěřena drážďanským umělcům Georgovi a Paulu Hermannovým. Monumentální plastiky, zdobící schodi-
ště, symbolizují boj Titánů s antickými bohy. Jednotlivé plastiky po obvodu schodiště představují antické bohy, 
alegorie denních i ročních období a světadílů. Malířské práce v přízemí zámku převážně uskutečnil Carpoforo 
Tencalla, v prvním patře zámku působili Francesco Marchetti a jeho syn Giovanni Francesco. Pro iluzivní 
výzdobu velkého hlavního sálu povolal stavebník vlámské malíře Abrahama a Izáka Godynovy. V roce 1763 
po rodu Šternberků zakoupila zámek pro ústav šlechtičen Marie Terezie a sama tu také několikrát pobývala. 
Poslední soukromý majitel, statkář Alois Svoboda, v roce 1922 věnoval zámek, včetně rozlehlých pozemků pro 
zřízení zoologické a botanické zahrady, mladé Československé republice. V letech 1977–1989 prošel zámek 
rozsáhlou rekonstrukcí. Od roku 1989 je zámek užívám Galerií hlavního města Prahy a slouží jako muzeum 
českého malířství 19. století.
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