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SECURITY 
SUMMIT 
 

Výzva k nabídce příspěvků pro XX. ročník IS2 2019 

29. – 30. května 2019, Praha – Karolinum 
 

Všeobecné informace 

IS2 (Information Security Summit) je prestižní mezinárodní konference o informační bezpečnosti. 

Jubilejní XX. ročník IS2 nese název „20 let IS2 … bezpečnost každého z nás?!“ a bude se konat 
ve dnech 29. – 30. května 2019 v Praze v historických prostorách Karolina. Konference je určena 
především manažerům z oblastí ICT a bezpečnosti ICT. Více informací na www.tate.cz/is2. 
 

Instrukce  

Pro dvacátý ročník IS2 jsou vítány návrhy příspěvků především k následujícím tématům: 

 Umělá inteligence a dopad na bezpečnost 

 Od DevOps k SecOps  

 GDPR - rok poté 

 Využití Cloudu v regulovaném prostředí 

 Cloudové služby Office 365, Google APPS 
a Security Operations/Compliance 

 Řízení bezpečnosti - Adaptivní versus 
Statický přístup  

 Ransomware, Malware a jejich budoucnost 

 0 - day zranitelnosti a hledání Bug Bounty 

 Digitalizace, shromažďování a vytěžování 
dat versus bezpečnost a soulad 

 ePrivacy  

 Blockchain 
 

 Behaviorální analýza  

 Zabezpečení průmyslových systémů 

 eHealth – bezpečnostní výzvy 
v moderním zdravotnictví 

 Managed Security Services 

 Postavení bezpečnosti v organizaci 

 Postavení ochrany osobních údajů  
v organizaci 

 Cyber Threats Inteligence 

 APT (Advanced Persistent Threats)  

 Mezinárodní spolupráce 
v kyberbezpečnosti 

 Digitální stopa 

Návrhy příspěvků ve formě rozšířeného abstraktu (doporučená délka je přibližně 2000 znaků) společně se 
stručným odborným životopisem, e-mailovou adresou autora a telefonním spojením posílejte na jednu z níže 
uvedených adres nejpozději do 30. listopadu 2018. Nabídky v elektronické podobě zasílejte ve formátu 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 17. prosince 2018. Návrhy vybraných příspěvků 
(příspěvky v textové podobě o rozsahu přibližně 7000 znaků) zasílejte zaslány programovému výboru do 31. 
ledna 2019 ke konečnému zhodnocení, jehož výsledek bude autorům oznámen do 22. února 2019. Do programu 

konference, ve kterém převažují zvané příspěvky předních odborníků z celého světa, bude vybrán jen omezený 
počet nejlepších příspěvků. Finální verze příspěvků do sborníku musí být programovému výboru k dispozici do 
25. dubna 2019 v českém nebo anglickém jazyce. IS2 je mezinárodní nezávislá konference a příspěvky jsou 
prezentovány výlučně v jednotné šabloně konference, termín pro odevzdání prezentace je do 23. května 2019. 

Pokud nebudou vyžadované materiály zaslány dle výše uvedených termínů, přednáška může být odmítnuta. 

 

Adresy pro nabídky 

Lukas.klastersky@gmail.com či tate@tate.cz do předmětu prosím uveďte: „IS2 2019“- Odpověď CFP. 

Programový výbor 

Lukáš Klášterský, Erste Group (předseda PV) Eva Racková, RVDA 

Tomáš Jabůrek, E.ON Pavel Východský, TOP Consulting CZ 

Radim Kolář, DHL IT Services Michal Wojnar, PwC 

  

Čestní členové programového výboru
Jeff Bardin, Treadstone 71 Vashek Matyáš, MU Brno  

Sean S. Costigan, IllustroTech/George C. Marshall Center  Zdeněk Říha, MU Brno 
 

Poradci programového výboru 

Ján Adamovský, Slovenská sporitelňa   Luboš Mrázek, MSD 

Richard Kadlčák, MZV   Daniel Rous, ČEZ 

Radek Komanický, Raiffeisenbank   David  Šetina, Ideal IT  
Petr Kučera,  Power Patterns     Daniel Votápek,ČSOB 

Martin Maisner, advokát    
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