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Všeobecné informace 
IS2 (Information Security Summit) je prestižní mezinárodní konference o informační bezpečnosti. 
Téma letošní konference zní: Security – Welcome Back. Konference je určena především 
manažerům z oblastí ICT a bezpečnosti ICT. Sedmnáctý ročník IS2 se bude konat ve dnech 25. – 26. 
května 2016 v Praze. Více informací o IS2 najdete na webové stránce www.tate.cz/is2. 
 
Instrukce autorům 
Pro sedmnáctý ročník IS2 jsou vítány návrhy příspěvků především k následujícím tématům: 
 
•  Big Data •  Adaptivní bezpečnost 
•  eHealth – trendy a rizika •  Nové technologie a jejich hrozby 
•  Budoucnost autentizace, alternativní formy  
    autentizace 

•  Kritická infrastruktura a realizace poznatků 
    z praxe 

•  Bezpečnost vs. bezpečí vs. soukromí •  Internet věcí, SCADA 
•  GDPR, eIDAS • Kyberprostor – trendy a aktuální hrozby 
 
Návrhy příspěvků ve formě rozšířeného abstraktu (doporučená délka je přibližně 500 slov) společně 
se stručným odborným životopisem, e-mailovou adresou autora, telefonním spojením a poštovní 
adresou posílejte na jednu z níže uvedených adres nejpozději do 7. ledna 2016. Preferujeme 
elektronickou formu nabídek (formát DOC, RTF, PDF, HTML nebo ASCII). Příspěvky musí 
respektovat cílovou skupinu účastníků konference, musí se jednat o příspěvky původní a nezávislé.  
 
Výsledky vyhodnocení abstraktů budou autorům oznámeny do 21. ledna 2016. Návrhy vybraných 
příspěvků (příspěvky v textové podobě o rozsahu 10 až 25 tisíc znaků včetně mezer) musí být zaslány 
programovému výboru do 29. února 2016 ke konečnému zhodnocení, jehož výsledek bude autorům 
oznámen do 30. března 2016. Do programu konference, ve kterém převažují zvané příspěvky 
předních odborníků z celého světa, bude vybrán jen omezený počet nejlepších příspěvků. Finální 
verze příspěvků musí být programovému výboru k dispozici do 14. dubna 2016 v českém nebo 
anglickém jazyce. 
 
Adresy pro nabídky 
zriha@fi.muni.cz do předmětu prosím uveďte: „IS2 2016“. 
Pošt. adresa: DSM–TATE International, s.r.o., Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5. 
 
Programový výbor 
Lukáš Klášterský, Erste Group        Eva Racková, RVDA 
Radim Kolář, Medtronic          Zdeněk Říha, MU Brno (předseda) 
Vashek Matyáš, MU Brno                                      Pavel Východský 
Richard Michálek           Václav Žid, Ministerstvo obrany
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