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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

a už zde máme opět začátek zimy. EurOpen.CZ nadále žije, i když zažil personální zemětřesení. 
Jeho  dlouholetý  předseda  Jirka  Felbáb  se  po  létech  úspěšného  organizování,  směrování, 
propagace, profilování a hlavně udržování aktivní činnosti sdružení vzdal své funkce a nedal se již 
přemluvit k pokračování. Na 35. konferenci vzala valná hromada tuto skutečnost na vědomí a po 
dlouhých zákulisních bojích jsem převzal kormidlo já. Takže, milý Jirko, díky za Tvou práci, kterou 
jsi  pro  sdružení  vykonával  navzdory  někdy  i  komplikovaným podmínkám.  Tvůj  klid,  znalosti, 
rozvaha, rozhled a cyklistická výkonnost mi budou vždy nedostižným vzorem. 

Letošní seminář přivítá jak dobře známé řečníky tak i zcela nové tváře. Jsem rád, že naše pozvání 
všichni přijali  a věřím, že je přátelské prostředí  nezklame. O kvalitě jejich příspěvků pochyby 
nemám.

Pozvánka do Štědronína obsahuje i „Call for papers“ na příští konferenci. Pokud si jej přečtete, 
pokuste se nám pomoct nalézt přednášející na naznačené okruhy. Také tutoriál  jsme schopni 
uspořádat podle Vašich požadavků, zvláště, doporučíte-li nám přednášejícího. Kromě odborných 
přednášek a tutoriálu  jsme si  již  navykli  na večerní  přednášku „out of  topic“.  Nestyďte se a 
posílejte tipy. Prostě pomozte nám tvořit  konference EurOpen.CZ. Třicet pět konferencí  je už 
pěkná tradice a bylo by škoda nedosáhnout kulaté padesátky. 
Na závěr Vás srdečně zvu do Štědronína nabrat sil, popovídat si s přáteli, dozvědět se spoustu 
nových věcí – prostě, přijďte pobejt.

V. Dolf Rudolf



12:00 Neorganizovaný oběd

12:30 Welcome drink, úvodní slovo Tomáš Hnetila

12:45 Stav informační bezpečnosti dnes v 7.00 
ráno

Jakub Urbanec, Radoslav 
Bodó

13:30 Datové schránky: hrdinský čin, nebo 
nezodpovědný hazard?

Jiří Peterka

14:15 Přestávka na kávu

14:45 Co možná nevíte o soudech a soudnictví u 
nás.

Hana Zoubková

15:30 Mezinárodní trestní soudnictví Ivana Janů

16:15 Procvičení před kávou Vlasta Rudolfová

16:30 Přestávka na kávu

17:00 Jaká je současná americká politika Václav Žák

17:45 Spoutaná svoboda Tomáš Sobek

18:30 Panna a jednorožec: Symbolika 
spravedlnosti a práva

Michal Šejvl

19:15 Závěr a plynulý přechod do neformální 
diskuse

19:30 Večeře formou bufetu a neformální diskuse 
k předneseným tématům

08:00 Snídaně

10:00
Volitelně práce v sekcích, obvykle spojená 

s prohlídkou exteriérů hradu Zvíkova 
a interiérů pivovaru ve Zvíkovském Podhradí



Stav informační bezpečnosti dnes v 7.00 ráno
Jakub Urbanec, Radoslav Bodó
Příspěvek se zabývá stavem informační bezpečnosti z pohledu posledních hrozeb a obran proti 
nim. Ukazuje nové trendy bezpečnosti IT. Celá přednáška je překládána do laické řeči tak, aby 
byla srozumitelná i pro posluchače, kteří přijeli převážně kvůli welcome drinku. Přednáška byla 
testována na dětech.

Jakub Urbanec,  Radoslav Bodó
Oba pracují v oboru IT bezpečnosti. Oba pochází ze Západočeské univerzity v Plzni.

Radoslav Bodó 
pracuje v oddělení Laboratoře počítačových systémů, Centra informatizace a výpočetní techniky 
jako  správce  operačních  systémů  Linux  a distribuovaného  výpočetního  prostředí  Orion, 
se specializací na oblast bezpečnosti IS a služeb na platformě Java.

Jakub Urbanec 
pracuje jako konzultant IT bezpečnosti ve společnosti Hewlett-Packard.

Datové schránky: hrdinský čin, nebo nezodpovědný hazard?
Jiří Peterka
Co se stane, když si právníci vytvoří určitou představu, tu zakotví do zákona – a přitom nemyslí 
na to, jak dalece je reálná a prakticky implementovatelná? Naše datové schránky nejsou úplným 
světovým unikátem – tím je  až  způsob,   jakým jsme si  je  zavedli.  Jaké  jsou jejich  největší 
problémy a nejvýznamnější dopady? Jaký byl přístup autorů datových schránek k novinářům a 
k širší uživatelské veřejnosti?

Jiří Peterka
původně se vydal  po čistě  akademické dráze,  později  pracoval  jako konzultant  v  konzultační 
firmě. Zalíbila se mu odborná publicistika, a tak se dnes snaží skloubit působení na akademické 
půdě (MFF UK Praha, zaměření na počítačové sítě) a činnost nezávislého novináře (který píše 
o všem, co mu přijde zajímavé). V poslední době se hodně věnuje i tématu datových schránek a 
s tím související problematice elektronického podpisu.

Co možná nevíte o soudech a soudnictví u nás
Hana Zoubková
Pohled na soudnictví očima profesionála.

Hana Zoubková
vystudovala  Právnickou  fakultu  UK  v  Praze,  pracuje  jako  soudkyně  –  předsedkyně  trestního 
senátu Krajského soudu v Brně.

Mezinárodní trestní soudnictví
Ivana Janů
Mezinárodní trestní soudnictví se zaměřením na význam a práci Mezinárodního trestního tribunálu 
pro bývalou Jugoslávii (ICTY)  se sídlem Haag Holandsko.

Ivana Janů
byla v listopadu 1993 jmenovaná prezidentem Václavem Havlem soudkyní a místopředsedkyní 
Ústavního  soudu  České  republiky.  V  červnu  2001  byla  zvolena  Valným  shromážděním  OSN 
soudkyní  Mezinárodního  tribunálu  pro  bývalou  Jugoslávii.  Tento  její  mandát  byl  ukončen  po 
3 letech 1.9.2004. 16.9. téhož roku byla jmenována prezidentem Václavem Klausem opětovně 
soudkyní Ústavního soudu na dobu 10 let.



Procvičení
Vlasta Rudolfová
Cvičební jednotka bude zvolena podle aktuálního stavu posluchačů.

Vlasta Rudolfová
vystudovala Lékařskou fakultu UK Praha v Plzni, pracuje jako privátní lékař v oboru léčebné 
rehabilitace.

Jaká je současná americká politika
Václav Žák
Jaké jsou cíle a prostředky americké zahraniční politiky v dlouhodobé a krátkodobé perspektivě? 
Stojí Evropa v popředí zájmu americké zahraniční politiky? Jaké chyby a co pozitivního udělal 
George W. Bush? Co si myslí o současné americké zahraniční politice normální Američané a co 
spojenci USA?   Jak se změnila americká zahraniční politika s příchodem Baracka Obamy  do 
Bílého domu? Jak kompetentní je Obama v této oblasti a  má šanci uspět? Dají se vysledovat 
principy americké  zahraniční  politiky  v  klíčových  oblastech? Rusko?  Irán? Venezuela  a  Jižní 
Amerika  globálně? Nebo je  to  prostý  oportunismus (Realpolitik  to  nazývají  Němci).  Co  je  to 
euroatlantické spojenectví?

Václav Žák
vystudoval  Fakultu  technické  a jaderné  fyziky  (1967),  poté  pracoval  ve  Výzkumném ústavu 
matematických strojů (1968 - 1990), kde se zabýval architekturou počítačů, operačními systémy 
a překladači. V období 1990 - 1992 působil v České národní radě ve funkci místopředsedy a člena 
ústavně  právního  výboru.  V současnosti  je  šéfredaktorem dvouměsíčníku  LISTY  a  mediálním 
poradcem.

Panna a jednorožec: Symbolika spravedlnosti a práva
Michal Šejvl
Proč má spravedlnost zavázané oči, odkud sebrala váhy a kde a kdy přišla k meči? Historický a 
ikonografický pohled na symboliku spojenou se spravedlností a právem; bohatě ilustrováno.

Michal Šejvl
vystudoval Právnickou fakultu ZČU v Plzni, kde působí od r. 1998 dodnes jako odborný asistent 
na katedře teorie práva, kde se zabývá i filozofií práva a problematikou lidských práv. Současně 
pracuje na Ústavu státu a práva AV ČR, kde provádí kvalitativní výzkum aplikace práva soudy. 
Symbolikou práva a spravedlnosti se věnuje jako svému koníčku.

Spoutaná svoboda
Tomáš Sobek  
V konečném důsledku nic nezávisí na nás, nic nemáme ultimátně ve své režii. Neexistuje nic, na 
základě čeho bychom si mohli zasloužit trest nebo odměnu, pohrdání nebo obdiv. Svobodná vůle 
je iluze, ale užitečná iluze.

Tomáš Sobek
vystudoval  Právnickou fakultu MU v Brně. Od r. 2001 působí jako odborný asistent na katedře 
teorie práva FPr ZČU v Plzni, kde vyučuje filozofii práva a právní logiku. Současně pracuje na 
Ústavu státu a práva AV ČR, kde se věnuje otázkám právní argumentace. O svobodné vůli píše ve 
své knize Fiktivní právo, která je právě v tisku.



Kdy

Seminář začíná v pátek 4.12.2009 od 12:00 hodin. 
Oficiální program končí tentýž den do 20 hodin, 
neoficiální část pak končí v sobotu 5.12.2009. 
Stravování je zajištěno do sobotní snídaně.

Kde

Penzion Fousek

Štědronín

http://www.zvikov.cz

Jak se přihlásit

Na seminář je nutné se přihlásit pomocí 
webové aplikace  http://www.europen.cz

Případné další informace u pí. Šlosarové:

tel: 377632701

fax: 377632702

e-mail: europen@europen.cz

Co zahrnuje účastnický poplatek
vložné,  stravné, občerstvení během přestávek 
a ubytování

Úhrada poplatku

č.ú. 478928473, kód banky 0300

variabilní symbol v elektronické přihlášce

společnost EurOpen.CZ,

Univerzitní 8, Plzeň

IČO: 61389081

Společnost EurOpen.CZ není plátcem DPH.

Neúčast Při neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

Doklad o zaplacení Zašleme v rámci vyúčtování po skončení semináře.

Uzávěrka přihlášek 1.12.2009 nebo při naplnění ubytovací kapacity.

On-line přihlášky

Elektronická přihláška je na adrese 
http://www.europen.cz

V programu konference může dojít k drobným 
časovým i obsahovým změnám.

Kapacita
Kapacita přednáškového sálu a ubytovací kapacita 
hotelu limitují počet účastníků na 40.

Další informace
Pořizování audio či video záznamů  bez svolení 
přednášejících a organizátorů konference není 
povoleno.



Konferenční  poplatky

Vložné Členové Nečlenové

Zaplaceno do 30.11.2009 400,00 Kč 550,00 Kč

Zaplaceno po 30.11.2009 500,00 Kč 650,00 Kč

Ubytování činí 440 Kč, strava 250Kč.



Oznámení o konání konference a žádost o příspěvek 
36. konference Českého sdružení uživatelů otevřených systémů 

EurOpen.CZ

Termín: 16.5.-19.5.2010

Místo konání: hotel Maxičky, http://www.maxicky.cz

Témata:
• Bezpečnost
• Mobily, PDA 
• Groupware 
• Přehled současného stavu OS

Nabídka a výběr příspěvků, oznámení o přijetí:
Stručné  anotace  příspěvků  společně  s názvem  příspěvku  a  stručným  profesním 
životopisem  autora  lze  zasílat  průběžně,  nejpozději  do 30.3.2010  e-mailem  na adresu 
europen@europen.cz nebo  přímo členům  programového  výboru.  Na webové  stránce 
www.europen.cz je  možné  najít  anotace  a profily  autorů  z předchozích  konferencí. 
Výběr  příspěvků  provede  programový  výbor  konference.   O přijetí  příspěvku  budou 
autoři  informováni  po projednání  programovým  výborem  obratem,  nejpozději 
do 15.4.2010.

Příspěvek do sborníku
Příspěvky  do sborníku  v nejlépe  textovém  tvaru  je  třeba  zaslat  e-mailem  nejpozději 
do 1.5.2010. Příspěvky neprocházejí redakční ani jazykovou úpravou. Sborník je zařazen 
do nomenklatury  ISBN.  Autorům  příspěvků  náleží  autorský  honorář  obvyklý 
na konferencích sdružení EurOpen.CZ.

Program a registrační formulář
Program  konference  s pozvánkou  bude  k dispozici  do 15.  dubna  2010  v papírové 
a elektronické formě. Dotazy či žádosti o podrobnější informace je možné zaslat emailem 
na adresu  europen@europen.cz. Na tuto  adresu  je  možné  zaslat  i žádost  o zařazení 
do seznamu adresátů tištěných pozvánek.

Práce  v sekcích
Je  nedílnou  součástí  konference.  Umožňuje  neformální  sblížení  zájemců  o společnou 
problematiku. Je plánována na úterní odpoledne, náměty budou zařazeny do pozvánky.

Tutoriály
Pro  zajištění  co  nejzajímavější  nabídky  tutoriálů  hledá  EurOpen.CZ  neustále  nové 
náměty. S námětem či nabídkou je možné  se obrátit na programový výbor nebo emailem 
na adresu europen@europen.cz



Důležitá data:
• odevzdání abstraktů : 30.3.2010
• vyrozumění o přijetí příspěvku : 15.4.2010
• odevzdání příspěvků do sborníku : 1.5.2010

Programový výbor konference:
• Pergl Václav, Kerio, Plzeň 
• Jan Kynčl, Dempsey&Clark
• Radoslav Bodó, Západočeská univerzita v Plzni
• Urbanec Jakub, Hewlett-Packard, Praha 



Jak se dostat do Štědronína


	Konferenční  poplatky

