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Zaměření konference 
 

Bezpečí se tradičně spojuje se 
životem v pravdě (Jan Hus). 
Riziko mohou přinášet pravdivé 
výroky o lži, podvodu a klamu. 
Nebezpečí plyne jednak z izolované  
pravdy, jednak z chyb a omylů 
v pravdě přimíšených.  
Systémová bezpečnost  
nezůstává u technických 
řešení poruch, krizí a katastrof.  
Postupuje až ke změnám způsobu 
života, které podmiňují  
trvale udržitelný rozvoj  
(individuální, národní, globální). 
 
Cílem konference SI 2008 je  
rozprava o riziku a bezpečnosti 
v technických, počítačových, 
ekonomických, sociálních,  
politických, vzdělávacích a 
ekologických systémech. 
Konference je určena nejen 
pro systémové specialisty,  
ale i pro další zájemce o řízení rizik 
směrem k bezpečné společnosti. 

 
 
 
 
 
 
 

40. vědecká konference 
SI 2008 

 
SYSTÉMOVÁ BEZPEČNOST 

 
Hradec Králové 
16. dubna 2008 

 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

 
Jméno: 
Příjmení: 
Tituly: 
Adresa: 

 
 

Mám zájem o ubytování:  15. – 16. 4. 2008 
16. – 17. 4. 2008 

 
Mám zájem o oběd: 16. 4. 2008 
Přednesu/nepřednesu příspěvek s názvem: 

 
 

 
(Text příspěvku max. 5 stran  zašlete  
paní Šárce Rajmanové na sekretariát 
konference e-mailem a poštou  
do 30. 4. 2008.)  
 
Podpis: 



NÁVRATKA 
OZNÁMENÍ O PLATBĚ 

 
Vysílající organizace: 
 
Potvrzujeme, že jsme zaplatili 
účastnický poplatek za - příjmení, 
jméno, titul: 
 
 
prostřednictvím příkazu k úhradě 
 
IČO vysílající organizace: 
 
DIČ vysílající organizace: 
 
na vrub účtu:  
 
ve prospěch účtu:  2733582/0800 
IČO: 626 900 94 
variabilní symbol:  0376000108 
Zakázka 6301 
konferenční poplatek: 900,- 
 
Návratky zasílejte zpět do: 31.3.2008  
 
Dne: 
Razítko a podpis: 
 

 Časový rozvrh konference: 
          středa  16. 4. 2008 
   9.00       zahájení 
  9.15 - 13.00    dopolední jednání 
13.00 - 14.00     polední přestávka 
14.00 - 18.00     odpolední jednání 
 
Organizační pokyny: 
Konferenční poplatek 900,- Kč 
(zahrnuje sborník a režii) 
zašlete na účet č.: 2733582/0800 
 
Vratky plateb, uskutečněných fyzickými osobami  
ze soukromých účtů nebo složenkami, nebudou  
zpětně vraceny a dodatečně vystavovány  
daňové doklady zaměstnavatelům. 
Při neúčasti na konferenci nebude poplatek 
vracen.  
 
IČO – 62 69 00 94 
DIČ – CZ 626 900 94  
 
Z konference bude vydán recenzovaný 
sborník, který bude rozeslán 
účastníkům do konce roku 2008. 
Jednacími jazyky jsou čeština, 
slovenština a angličtina. 
K aule Univerzity HK lze použít 
trolejbus č. 2 od nádraží ČD a ČSAD 
do stanice Zimní stadion. 
Těšíme se na Vaši účast! 

Univerzita Hradec Králové 
Filozofická fakulta  

 
Skupina pro systémové inženýrství 

 
 

a spolupracující organizace  
 

si Vás dovolují pozvat na 
 

XL. výroční konferenci 
SI 2008 

 
na téma 

 
 

SYSTÉMOVÁ 
BEZPEČNOST 

 
 

pod záštitou náměstka primátora 
Statutárního města Hradec Králové 

pana Ing. Martina Soukupa 
a děkana Filozofické fakulty 

pana Mgr. Petra Grulicha, Ph.D. 
 

aula Univerzity  Hradec Králové 
(třetí budova) 

  
středa 16. dubna 2008 


