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Česká spořitelna, a. s.
Centrála České spořitelny
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
info linka: +420 800 207 207
e-mail: csas@csas.cz
www.csas.cz

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty,
malé a střední ﬁrmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve ﬁnancování velkých korporací a v poskytování služeb
v oblasti ﬁnančních trhů.

www.isss.cz
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Atos je lídrem v digitálních službách, který zaměstnává 100 000 zaměstnanců
v 73 zemích a dosahuje ročního výnosu ve výši 13 miliard EUR.

Atos IT Solutions and Services, s.r.o
Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4
e-mail: cz.info@atos.net
www.cz.atos.net

Akvizicí společnosti Siemens IT Solutions and Services v říjnu 2010 začal Atos
působit v České republice pod jménem Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Atos v České republice zaměstnává 300 zaměstnanců v Praze, Brně, Ostravě
a Vysokém Mýtě.
Atos přináší poradenství a systémovou integraci, řízené služby a outsourcing
business procesů, cloudové operace, Big Data a řešení pro kybernetickou
bezpečnost, stejně tak jako i transakční služby prostřednictvím společnosti
Worldline, evropského lídra v oblasti platebních a transakčních služeb.
Díky vysoké technologické odbornosti a znalostem průmyslových odvětví
společnost Atos pracuje s klienty z různých obchodních sektorů, jako jsou:
ﬁnanční služby, zdravotnictví, výrobní průmysl, média, telekomunikace, energetika, veřejný sektor, doprava, obrana a retailové podniky.
Atos se zaměřuje na technologie, které přinášejí pokrok a pomáhají organizacím vytvářet ﬁrmu budoucnosti.
Společnost Atos je celosvětovým technologickým partnerem Olympijských
a Paralympijských her a je kotovaná na pařížské burze NYSE Euronext Paris.
Společnost Atos působí pod značkami Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid,
Bull, Canopy, Unify a Worldline.

www.isss.cz
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Cisco je vedoucí ﬁrmou v oblasti síťových služeb. Mění způsob, jakým se lidé
propojují, komunikují mezi sebou a spolupracují. Pomáhá svým zákazníkům
řešit výzvy, které před ně klade digitální ekonomika. Výzvy, které se dotýkají
nejenom ﬁrem, ale i zdravotnictví, veřejného sektoru, vzdělávání nebo pracovního trhu – tedy celé společnosti.

Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o.
V Celnici 10, 117 21 Praha 1
tel.: +420 221 435 111
www.cisco.com/cz

V digitální ekonomice se strategickým aktivem každé ﬁrmy, země i regionu
stávají data. Pro budoucí úspěch je klíčová schopnost vyhodnocovat data,
dodávat na jejich základě nové služby a především je vždy bezpečně ochránit.
Cisco vytváří páteř pro celý digitální svět. Spojuje smysluplně a bezpečně lidi,
procesy, data a věci. Dodává řešení, IT kapacity a odborníky pro internet věcí,
analýzu a cloud, které přinášejí okamžitý užitek díky správnému využití dat
a propojení. Cisco je leaderem v bezpečnosti a svým zákazníkům je partnerem v boji proti kybernetickému zločinu.
Cisco spolupracuje s jednotlivými zeměmi na vybudování technologických
dovedností a nástrojů nezbytných k řízení globálního ekonomického růstu.

ICZ a.s. (člen Skupiny ICZ) – dodavatel IT a systémový integrátor pro veřejnou
správu, zdravotnictví, obranu, dopravu, výrobu, logistiku, ﬁnance a další.
Disponuje ucelenou a vzájemně provázanou nabídkou řešení a služeb a svým
záběrem pokrývá oblasti speciﬁckého aplikačního programového vybavení,
bezpečnosti, komunikace a infrastruktury.

ICZ a.s.
Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4-Nusle
tel.: +420 222 271 111
e-mail: marketing@i.cz
www.i.cz
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Působí v ČR i zahraničí.

Microsoft s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4
www.microsoft.cz

VITA software, s.r.o
Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6
tel.: +420 212 241 549
e-mail: vita@vitasw.cz
www.vitasw.cz

Microsoft je přední výrobce technologií pro svět, ve kterém jsou mobilita
a cloud na prvním místě. Naší misí je umožnit každému člověku a každé
organizaci na světě dokázat více. Microsoft Corporation vznikla před více než
40 lety – v dubnu roku 1975. Česká pobočka zahájila činnost v roce 1992. Na
podzim 2015 jsme se spolu s pražskou divizí Skype přestěhovali do nového
světa práce – kanceláře vytvořené pro svět práce odkudkoli. V červenci 2016
spojila česká pobočka síly se slovenskou a vznikl Microsoft Česká republika a Slovensko. Na podzim 2016 bylo v Praze otevřeno vývojové centrum
Microsoft Dynamics. Naší vizí je inspirovat naše zákazníky, jednotlivce i organizace v České republice i na Slovensku, aby pomocí digitálních technologií
dokázali měnit svět.

VITA vytváří software pro správní orgány, zejména pro městské a krajské
úřady a ministerstva. VITA je dominantním dodavatelem softwaru pro stavební
úřady, úřady územního plánování, silniční správní úřady, vodoprávní úřady,
vyvlastňovací úřady, orgány na úseku ochrany památek a velmi významným
dodavatelem pro správní orgány řešící přestupky, životní prostředí, dopravní
agendy, koordinované stanovisko a poskytování informací. Dodávaný software
je integrován se spisovou službou, ekonomickým systémem, geograﬁckým
informačním systémem, identity managementem, portálem občana i portálem
úředníka. Samozřejmě je integrován s celostátními informačními systémy
ISZR, ISDS, ISEP, ČSÚ atd. Dodávaný software je v souladu s legislativou,
vyniká vysokou kvalitou a je významným pomocníkem úředníků.

www.isss.cz

33

PARTNEŘI
konference ISSS 2018

Alef Nula
U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10
http://training.alef.com

Asseco Central Europe, a. s.
Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
tel.: +420 234 292 500
email: sales@asseco-ce.com
www.asseco.com

V ALEF NULA řešíme 5 základních dynamických rozvojových oblastí –
Security, Smart City, Datacenter, Collaboration a Training Center. Navrhneme
konkrétní řešení dle potřeby na míru. Pomůžeme s nalezením vhodných forem
ﬁnancování pro Vaše investice. Specializujeme se na kvalitní poradenské
a vzdělávací služby. Teoretické znalosti jsme podložili zkušenostmi z implementací. Ověřitelné reference jsou samozřejmostí.
Kontaktujte nás. www.alef.com

Asseco Central Europe (Asseco CE) je jedním z nejsilnějších softwarových
center pro střední a východní Evropu v oblasti poskytování IT služeb a produktů s vysokou přidanou hodnotou pro všechny segmenty. Realizuje náročné
projekty jak pro komerční sféru, tak i pro státní správu a samosprávu. Působí
v 7 zemích Evropy a zaměstnává více než 3000 zaměstnanců. Patří k vedoucím poskytovatelům komplexních IT řešení a služeb. Nejvýznamnější aktivitou
společnosti je vývoj softwarových řešení na míru. Asseco Central Europe je
součástí celosvětové skupiny Asseco. Skupina se specializuje na realizaci
komplexních IT řešení, integrační projekty i poradenské služby.

www.isss.cz

35

AutoCont je česká soukromá společnost, která přes 25 let na českém a slovenském trhu úspěšně zavádí a provozuje užitečné informační technologie.
Zaměřuje se na poskytování komplexních IT řešení a služeb pro ﬁremní klientelu a státní správu. AutoCont je součástí skupiny KKCG.

AutoCont CZ a.s.
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
tel.: +420 910 971 111
e-mail: obchod@autocont.cz
www.autocont.cz

AV MEDIA, a. s.
Pražská 63, 102 00 Praha 10
tel.: +420 261 260 218
e-mail: praha@avmedia.cz
www.avmedia.cz
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Společnost AV MEDIA je leaderem na poli prezentační, projekční a audiovizuální techniky v České republice. Prostřednictvím návrhů a realizací řešení
pro sdílení obrazu a zvuku přinášíme svým zákazníkům inspiraci, užitek
i radost. Poskytujeme profesionální služby od projektového návrhu řešení
až po zaškolení a následný servis a vždy sledujeme nejnovější trendy, které
pak přinášíme do ČR jako první. AV technika a další produkty společnosti
jsou využívány v konferenčních a zasedacích místnostech, na dispečerských
pracovištích s nepřetržitým provozem, v učebnách a školicích místnostech,
u speciálních simulačních a 3D aplikací, v kinosálech, v muzejních expozicích, na veletrzích a na mnoha dalších místech. Našimi zákazníky jsou školy,
vysoké školy, kulturní instituce, ﬁrmy, veřejná správa, hotely i domácnosti.
Vedle realizací řešení zajišťujeme i pronájem a obsluhu špičkové audiovizuální techniky pro širokou škálu různorodých akcí, od ﬁremních školení přes
korporátní kongresy, společenské akce a veletržní expozice až po venkovní
projekci na budovy.

Citrix se řídí hlavním principem: zajistit zabezpečený a snadný přístup ke všem
aplikacím a datům na světě. Všude. Kdykoli. Z jakéhokoli zařízení nebo sítě.

Citrix Systems Czech Republic s.r.o.
Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
e-mail: roman.kapitan@citrix.com
www.citrix.cz

Elanor je specialista na výpočet mezd a vedení personální agendy. Od roku
1991 vyvíjí svůj vlastní software, který představuje komplexní řešení pro oblast
řízení lidských zdrojů. Kromě české centrály má pobočky v osmi zemích střední a východní Evropy (regionu CEE).

Elanor spol. s r.o.
Kodaňská 46, 100 00 Praha 10
tel.: +420 222 509 999
e-mail: info@elanor.cz
www.elanor.cz

Nabídka společnosti zahrnuje, kromě mzdového a personálního systému
„Elanor Global Java Edition“ (EGJE), i jednoduché uživatelské rozhraní této
aplikace, webový „HR portál“ určený zaměstnancům a manažerům. Lze do
něho vstoupit vzdáleně kdykoli a odkudkoli a personální data tak mít stále
pod kontrolou. Další součástí portfolia Elanor je externí zpracování mezd
- mzdový outsourcing, tedy kompletní převzetí vedení mzdového účetnictví
klienta. Firma poskytuje rovněž personální outsourcing a daňové poradenství.
Pro komunikaci se svými klienty vyvinula on-line komunikační prostředek
Elanor Service Portal (ESP), který plní funkci helpdesku a zároveň slouží pro
vzájemné předávání dat.

www.isss.cz
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FORTINET
BC Explora, Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
tel.: +420 773 788 788
e-mail: fortinet.czechrepublic@fortinet.com
www.fortinet.com

Společnost Fortinet (NASDAQ: FTNT) chrání nejcennější majetek ﬁrem, poskytovatelů služeb i vládních organizací po celém světě. Rychlá, bezpečná
a globální řešení Fortinet pro kybernetickou bezpečnost poskytují širokou
a vysoce výkonnou ochranu proti dynamickým bezpečnostním hrozbám,
a zároveň zjednodušují IT infrastrukturu.
Řešení jsou vyvíjena na základě řady výzkumů, analýz a monitoringu aktuálních hrozeb. Díky tomu se Fortinet dokáže vypořádat s nejdůležitějšími bezpečnostními požadavky ﬁrem, ať už v oblasti sítí, aplikací nebo mobility, bez
ohledu na to, zda se jedná o virtualizované, cloudové či fyzické prostředí. Více
než 340 000 zákazníků po celém světě, včetně těch největších a nejsložitějších organizací, spoléhá na Fortinet při ochraně svého prostředí.
Společnost Fortinet vyvíjí, vyrábí a prodává portfolio produktů a služeb, které
tvoří nejmodernější a nejvýkonnější síťovou bezpečnostní platformu, s jejíž
pomocí mohou zákazníci bezpečně budovat a rozvíjet své IT infrastruktury,
a to jednodušeji a s nižšími náklady. Díky integraci širokého spektra bezpečnostních služeb v jednom zařízení pomáhá Fortinet zjednodušit celou síťovou
infrastrukturu a zajistit pohodlnou centralizovanou správu, lepší kontrolu
a ucelený pohled na bezpečnostní situaci v reálném čase.
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Fujitsu Technology Solutions nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení
a služeb – od klientského portfolia až po řešení datových center, spravovanou
infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou jako služba (IaaS). Zákazníkům
poskytuje služby od poradenství a návrhu systému, dodávky systému a jeho
implementaci až po následný provoz, údržbu a servis.

FUJITSU
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
tel.: +420 233 034 007
e-mail: info.cz@ts.fujitsu.com
www.fujitsu.cz

Fujitsu má bezkonkurenční znalosti a zkušenosti s nasazením výpočetních
systémů v podnikové a státní sféře, včetně dodávek prvotřídních serverů na
bázi platforem Intel a UNIX, mainframů či zařízení pro ukládání dat. Patří též
mezi přední dodavatele profesionálních PC, notebooků, ultrabooků, tabletů
a pracovních stanic pro ﬁrmy i domácnosti. V posledních letech byla nabídka rozšířena i o scannery a tiskárny a také o unikátní biometrickou metodu
PalmSecureTM – bezdotykové jednoznačné rozpoznávání uživatelů vhodné
například pro banky, zdravotnická zařízení nebo sportovní utkání.
Na český trh vstoupila společnost Fujitsu v roce 1999, kdy vytvořila společný
podnik se společností Siemens AG pod názvem Fujitsu-Siemens. V dubnu
roku 2009 po odkoupení 50% podílu od Siemensu vznikla společnost Fujitsu
Technology Solutions s.r.o. V současné době je tato společnost zodpovědná
za rozvíjení obchodních aktivit nejen v ČR, ale i na Slovensku.

GORDIC spol. s r. o.
Erbenova 4, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 309 136
e-mail: gordic@gordic.cz
www.gordic.cz

GORDIC spol. s r.o. je předním českým tvůrcem a dodavatelem informačních
systémů. V činnosti společnosti se protíná oblast komplexních softwarových
řešení pro veřejný sektor a bankovnictví, kybernetické bezpečnosti a Internetu
věcí. GORDIC více než 6000 zákazníkům veřejné správy pomáhá s vedením
ekonomiky, spisové služby nebo správních agend. Spolupracuje s městy
a regiony při naplňování jejich vizí Smart Cities&Regions. Prostřednictvím
platformy KYBEZ pomáhá organizacím, aby byly v souladu s nařízením GDPR
i ostatní platnou legislativou. Součástí jejího portfolia jsou také technologie
HDL pro chytré budovy.
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Český telekomunikační úřad

SEFIRA spol. s r.o.

Sokolovská 219, 190 03 Praha 9
adresa pro doručování: P.O. BOX 02
225 02 Praha 025
tel.: +420 224 004 111
e-mail: podatelna@ctu.cz
www.ctu.cz

Antala Staška 2027/77
140 00 Praha
tel.: +420 222 558 111
mail: sales@seﬁra.cz
www.seﬁra.cz

Český telekomunikační úřad je ústředním orgánem státní
správy. Vykonává působnost státu ve věcech stanovených
zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro
podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních
služeb.

Společnost SEFIRA je dodavatelem IT produktů a služeb
se zaměřením na dodávky moderních paperless řešení pro
důvěryhodné vytváření, ověřování a dlouhodobé uchovávání
elektronických dokumentů.

DISK Systems, s.r.o.
Sokolská 13, 680 01 Boskovice
tel.: +420 608 666 330
e-mail: video@disk.cz
www.disk.cz
Projektuje, nabízí, a dodává kompletní AV řešení pro proﬁ
i malá TV studia, internetové TV, divadla, instituce, městské
a obecní úřady, školy a sportovní haly.
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Asociace krajů ČR

IDC CEMA s.r.o.

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: +420 236 003 481
ID datové schránky: 77x5zix
www.asociacekraju.cz

Malé náměstí 13, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 423 140
www.idc-czech.cz

Iniciativa 202020
Český úřad zeměměřický
a katastrální
Pod Sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
tel: +420 284 041 111
e-mail: cuzk@cuzk.cz
ID datové schránky: uuaaatg
www.cuzk.cz

ICT UNIE z.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
e-mail: ictu@ictu.cz
tel.: 266 721 300
ID datové schránky: zjbsfas
www.ictu.cz
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Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
tel.: +420 739 316 624
e-mail: iniciativa@202020.cz
http://202020.cz

Sdružení tajemníků městských
a obecních úřadů ČR, z. s.
Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město
tel.: +420 481 312 276, +420 606 882 187
e-mail: stmou@mmdecin.cz
ID datové schránky: bbd8nn3
www.tajemnici.cz

Svaz měst a obcí ČR

Zeměměřický úřad

5. května 1640/65, 140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711/717
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
www.smocr.cz

Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
tel: +420 284 041 111
e-mail: zu-praha@cuzk.cz
ID datové schránky: 6yvadsa
www.cuzk.cz
http://geoportal.cuzk.cz

Sdružení místních samospráv ČR
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
telefon: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz
ID datové schránky: khcbsyh
www.smscr.cz
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Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
tel.: +420 564 602 111/100
e-mail: posta@kr-vysocina.cz
ID datové schránky: ksab3eu
www.kr-vysocina.cz

Statutární město
Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
tel.: +420 495 707 111
e-mail: posta@mmhk.cz
ID datové schránky: bebb2in
www.hradeckralove.org

Královéhradecký kraj
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 817 111
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
ID datové schránky: gcgbp3q
www.kr-kralovehradecky.cz
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Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
tel.: +420 12 444
e-mail: info@praha.eu
ID datové schránky: 48ia97h
www.praha.eu

SPOLUPRACUJÍCÍ MINISTERSTVA
konference ISSS 2018

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Nad Štolou 3, poštovní schránka 21
170 34 Praha 7
tel.: +420 974 811 111
e-mail: posta@mvcr.cz
ID datové schránky: 6bnaawp
www.mvcr.cz

Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
tel.: +420 224 971 111
e-mail: mzcr@mzcr.cz
ID datové schránky: pv8aaxd
www.mzcr.cz

Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
tel.: +420 224 861 111
e-mail: info@mmr.cz
ID datové schránky: 26iaava
www.mmr.cz

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
tel.: +420 267 121 111
e-mail: info@mzp.cz
ID datové schránky schránky: 9gsaax4
www.mzp.cz
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Alternetivo s.r.o.
Žirovnická 2389/1a, 106 00 Praha 10
tel.: +420 221 771 881
e-mail: info@alternetivo.cz
www.alternetivo.cz
Distributor síťových technologií – strukturované kabeláže,
switching a routing, podnikové Wi-Fi, síťová bezpečnost
– ochrana proti ransomware, zero day útokům, APT, LTE
routery pro autobusy a tramvaje, IoT – řešení pro Internet
věcí – Smart City, odborná networking školení.

ATLAS consulting spol. s r.o.
Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
tel.: +420 596 613 333
e-mail: klientske.centrum@atlasgroup.cz
www.atlasconsulting.cz
Ryze česká softwarová společnost zabývající se vývojem
právních a manažerských systémů. Nejvýznamnějším produktem je komplexní právní informační systém CODEXIS.

ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Hybernská 24, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 190 511
e-mail: oﬃce@arcdata.cz
www.arcdata.cz
Distributor geograﬁckých informačních systémů Esri a dodavatel komplexních GIS řešení s řadou referencí ve veřejném i privátním sektoru.

46

katalog konference ISSS 2018

ATS - TELCOM PRAHA a. s.
Trojská 195/88, 171 00 Praha 7
tel.: +420 283 003 111
e-mail: info@atstelcom.cz
www.atstelcom.cz
Společnost ATS - TELCOM PRAHA a.s. je systémovým integrátorem v oblasti telekomunikací, budování rozsáhlých datových a hlasových sítí ale taktéž působí i v oblasti budování

informační bezpečnosti ve veřejném a privátním sektoru od
návrhu až po realizaci.

CGI IT Czech Republic s.r.o.

CENIA,
česká informační agentura
životního prostředí

CGI je přední globální ﬁrma v oblasti IT konzultací a služeb
založená v r. 1976 v Kanadě od r. 1993 působí i v ČR. Nabízí
komplexní portfolio služeb a řešení.

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
tel.: +420 267 125 226
e-mail: info@cenia.cz
www.cenia.cz
CENIA je příspěvkovou organizací MŽP. Posláním CENIA je
shromažďování, hodnocení, interpretace a distribuce informací o životním prostředí.

CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 28/17, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 506 777
e-mail: info@vsci.cz
www.cevroinstitut.cz
CEVRO Institut je soukromou vysokou školou práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie a bezpečnostních
studií, která na českém vysokoškolském trhu působí více
než deset let.

Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5
tel.: +420 284 020 111
www.cz.cgi.com

CZ.NIC, z. s. p. o.
Milešovská 1136/5; 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 745 111
e-mail: kontakt@nic.cz
www.nic.cz
Hlavní činnost sdružení představuje provoz registru doménových jmen .CZ, zabezpečení provozu domény nejvyšší
úrovně .CZ a osvěta v oblasti doménových jmen. Velmi
aktivní je sdružení na poli kybernetické bezpečnosti – od
roku 2011 provozuje Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ či
vyvíjí a prodává unikátní domácí router TURRIS. Významná
je rovněž služba jednotného přihlašování mojeID.

Česká pošta, s. p.
Politických vězňů 909/4
225 99 Praha 1
tel.: +420 954 301 111
e-mail: info@cpost.cz
www.ceskaposta.cz
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Česká správa
sociálního zabezpečení
Křížová 25, 225 08 Praha 5
tel.: +420 800 050 248
e-mail: posta@cssz.cz
www.cssz.cz, eportal.cssz.cz
ČSSZ spravuje sociální zabezpečení pro 8,7 mil. klientů. Je
klientsky orientovaným úřadem a podporuje elektronizaci:
online služby nabízí ePortál ČSSZ pod heslem „...naše
služby jsou vám blíže“, portál Otevřených dat zase několik
desítek datových sad.

DAIN, s.r.o.
Na Hrázi 176/17
80 00 Praha 8
tel: +420 284 683 592
e-mail: info@dain.cz
www.dain.cz
Specializovaný poskytovatel řešení a služeb v oboru ICT,
procesního řízení, znalostního managementu a enterprise
architektury – ARCHIREPO (www.archirepo.com/cz).

DATRON, a.s.
Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa
tel.: +420 483 030 411
e-mail: info@datron.cz
www.datron.cz
Společnost DATRON se ve veřejné správě specializuje
na dodávky portálových řešení. Nabízíme i řešení pro
Dashboardy, OpenData a řízení rozvojových potřeb.

Dell EMC
V Parku 2325/16
148 00 Praha 11 - Chodov
tel.: +420 225 772 711
www.dellemc.cz
Portfolio Dell EMC, součástí skupiny Dell Technologies, je
založeno na moderní infrastruktuře datových center včetně
konvergované infrastruktury, serverů, úložišť i technologií
pro kybernetickou bezpečnost.

DYNATECH s.r.o.
Londýnské nám. 853/1, 639 00 Brno
tel.: +420 775 567 739
e-mail: dynatech@dynatech.cz
www.dynatech.cz
Specializujeme se na Komplexní řešení pro efektivní řízení
územně samosprávných celků (ÚSC) a jejich organizací
s důrazem na ﬁnanční řízení
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a kontrolu. V rámci svých aktivit čerpáme z více jak 20letých zkušeností ve veřejné správě ČR, z odborných znalostí
dané problematiky, ze spolupráce s Ministerstvem ﬁnancí
ČR či Českým institutem interních auditorů a řadou dalších
významných institucí a odborníků z praxe.

F5 Networks
Univerzitní 2, Praha 10
tel.: +420 720 704 746
e-mail: f.kolar@f5.com
www.f5.com
F5 Network – Specialista na řešení pro zajistění vysoké
dostupnosti a zabezpečení webových aplikací, ať už jsou
poskytovány ze stávajícího datového centra nebo z hybridního dohromady s Cloudem. Podle společnosti Gartner
je F5 leader v segmentech Application Delivery Controller
(inteligentní loadbalancing) a Web Aplikační Firewall.

GEPRO spol. s r.o.
Štefánikova 52, 150 00 Praha
tel.: +420 257 089 811
e-mail: gepro@gepro.cz
www.gepro.cz
Geoportál GEPRO i GIS systém MISYS používají zaměstnanci více než 1800 úřadů měst i obcí a občané celé ČR.
VYZKOUŠEJTE: http://geoportal.gepro.cz/obce/nazev_obce

HP Inc Czech Republic s.r.o.
Za Brumlovkou 1559/5, 140 00 Praha 4
tel.: +420 225 439 636
e-mail: info.cz@hp.com
www.hp.com
HP Inc. vytváří technologie, které usnadňují život.
Prostřednictvím našeho portfolia tiskáren, počítačů, řešení
a služeb vytváříme zážitky, které ohromí.

GEOVAP, spol. s r.o.
Čechovo nábřeží 17905
30 03 Pardubice
tel.: +420 466 024 111
e-mail: info@geovap.cz
www.geovap.cz
3D vizualizace budov a BIM, SmartCity, Managed Workﬂow
a DMS, GIS.

HRDLIČKA spol. s r. o.
Za Lužinami 1084/33
155 00 Praha 5
tel.: +420 235 521 822–5
e-mail: hrdlicka@hrdlicka.cz
www.hrdlicka.cz
Společnost Hrdlička je největší poskytovatel služeb v oblasti
geodézie a správy geodat pro soukromé podniky a státní
i veřejnou správu v České republice.
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Institut pro podporu
elektronizace zdravotnictví, z. ú.

Institut pro
podporu elektronizace
zdravotnictví, z.ú.

Českomoravská 2408/1a
190 00 Praha 9 - Libeň
e-mail: info@zdravel.cz
www.zdravel.cz
Ukázka praktických aplikací Electronic Health Record a jejich
užitečnosti pro jednotlivé složky zdravotní péče a pacienty.

Intergraph CS s.r.o.,
divize
Hexagon Safety & Infrastructure
Prosek Point – budova A
Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9
tel.: +420 234 707 820
e-mail: info-cz@intergraph.com
www.hexagonsafetyinfrastructure.com
Hexagon je světový lídr v oblasti informačních technologií.
Naše řešení pomáhají efektivně propojit krizová a podniková
data a dodat zákazníkovi včas maximum přesných informací.

K-net Technical
International Group s.r.o.
Olomoucká 170, 627 00 Brno
tel.: +420 548 220 150
e-mail: obchod@k-net.cz
www.k-net.cz
Již 25 let jsme předním českým dodavatelem informačních
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technologií a profesionálních služeb. Provozujeme cloudové
centrum a poskytujeme internet v Brně.

MARBES CONSULTING s.r.o.
Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň
tel.: +420 378 121 500
e-mail: marbes@marbes.cz, obchod@marbes.cz
www.marbes.cz
Konzultační, vývojová a vzdělávací společnost působící
v oblasti informačních technologií jako systémový integrátor
a dodavatel ucelených SW řešení zejména pro státní správu
a samosprávu.

Neogenia s.r.o.
Millenium Center
Hybešova 42, 602 00 Brno
tel: +420 533 533 331
e-mail: info@mobilnirozhlas.cz
www.mobilnirozhlas.cz
Integrátor nejnovějších trendů a nejmodernější technologie
pro komunikaci municipalit s občany a tvůrce unikátní komunikační platformy Mobilní rozhlas.

Novicom, s.r.o.
Třebohostická 14, 100 00 Praha 10
tel.: +420 271 777 231
e-mail: info@novicom.cz
www.novicom.cz
Novicom je český výrobce nástrojů pro monitoring, administraci a bezpečnost v rozsáhlých sítích. Jeho klíčovým
produktem je AddNet – unikátní DDI/NAC nástroj.

Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven
a stavebnictví
Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4
tel.: +420 261 105 555
e-mail: ozp@ozp.cz
www.ozp.cz
OZP je první zdravotní pojišťovna v ČR nabízející plně funkční a bezpečné online komunikační nástroje nejen pro web,
ale rovněž pro mobilní telefony a tablety.

OKI EUROPE LIMITED,
odštěpný závod
Futurama Business Park
Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
tel.: +420 224 890 158
e-mail: info@oki.cz
www.oki.com/cz

sortimentní skupiny jsou počítačové tiskárny, multifunkční
zařízení včetně tiskových řešení.

OKsystem a.s.
Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4
tel.: +420 236 072 111
e-mail: info@oksystem.cz
www.oksystem.cz
Bezpečnost dat ve světě IT, vývoj informačních systémů
a mobilních aplikací na zakázku, správa dokumentů, komplexní řešení pro personální a mzdovou problematiku.

OMEXOM GA Energo s.r.o.
Na Střílně 1929/8
Bolevec, 323 00 Plzeň
tel.: +420 733 678 620
e-mail: info@smartcitypolygon.cz
www.smartcitypolygon.cz
Expert na Smart City
Přijďte se podívat, jak vypadá „chytré město“ v praxi
SMART CITY POLYGON – unikátní technologický projekt
Rezervace komentovaných prohlídek na
www.smartcitypolygon.cz

Specialista v oboru tištěné podnikové komunikace. Hlavní
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ORBIT s.r.o.

re.volt carsharing

Na Schodech 1, 140 00 Praha 4
tel.: +420 272 701 345
e-mail: oﬃce@orbit.cz
www.orbit.cz

Proskovická 1169/215
Stará Bělá, 724 00 Ostrava
tel.: +420 737 283 937
e-mail: pavel@revolt.city
http://revolt.city

Věříme, že smyslem IT je umožnit ﬂexibilitu uživatelům
a organizacím. Budujeme takové kompetence, které umožňují tento smysl naplnit. Jsme architekty i realizátory změn.
Naše přidaná hodnota vychází z reálné schopnosti uplatnit
znalosti IT trendů a technologií v prostředí našich zákazníků.

re.volt Vás dostane kamkoliv a kdykoliv! Jsme sdílené auta
na baterky... a to doslova. Stáhněte si aplikaci do mobilu
a buďte součástí elektrické re.voluce.

Software602 a.s.
QCM, s.r.o.
Heršpická 5, 639 00 Brno
tel.: +420 538 702 702
e-mail: obchod@qcm.cz
www.qcm.cz
QCM je leader v elektronizaci veřejných zakázek. Spolehlivě
dodává pro zadavatele z řad státní správy a samosprávy individuální elektronický nástroj E-ZAK, e-tržiště Gemin, systém
centralizovaného zadávání RSCZ, e-aukční portál eAUKCE,
poskytuje proﬁl zadavatele na Portálu pro vhodné uveřejnění. Vzdělává zadavatele a dodavatele v oblasti elektronizace,
veřejných zakázek, registru smluv a dalších zákonu. Dále
nabízí právní služby a administraci veřejných zakázek.

Hornokrčská 15, 142 00 Praha 4
tel.: +420 222 011 602
e-mail: info@602.cz
www.602.cz
Pomáháme budovat digitální budoucnost ﬁrem a úřadů, kterým na důvěře záleží.

SOITRON s.r.o.
Pekařská 621/7, 155 00 Praha
tel.: +420 266 199 918
e-mail: info@soitron.cz
www.soitron.com
SOITRON – středoevropský integrátor, který nabízí svým
klientům služby v oblasti automatizace a robotizace, IT infrastruktury, komunikačních řešení, aplikací, cloud řešení, bezpečnosti, IT služeb, outsourcingu a IT poradenství už více
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než 27 let. SOITRON Česká republika je členem skupiny
SOITRON Group, ve které pracuje přes 800 mezinárodních
odborníků a to na Slovensku, v České republice, Rumunsku,
Turecku, Bulharsku, Velké Británii a v Polsku.

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,
státní podnik
Růžová 6, č. p. 943, 110 00 Praha 1
tel.: +420 236 031 365
e-mail: obchod@stc.cz
www.stc.cz
Od roku 1928 jsme dodavatelem komplexního technologického know-how v oblasti tisku produktů ceninového charakteru, vyžadujících vysoký stupeň zabezpečení výroby.

STYRAX, a.s.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
tel.: +420 227 027 324
e-mail: info@styrax.cz
www.styrax.cz

T-MAPY spol. s r.o.
Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 498 511 111
e-mail: info@tmapy.cz
www.tmapy.cz
Nabízíme webové technologie pro geograﬁcké i základní
informační systémy, softwarové prostředky pro desktopový
GIS a geograﬁcká data pro všestranné využití.

Tender systems s.r.o.
nám. Před Bateriemi 18
162 00 Praha
tel.: +420 212 241 545
e-mail: info@tendersystems.cz
www.tendersystems.cz
Společnost Tender systems s.r.o. se zabývá výrobou a provozováním informačních systémů pro elektronické zadávání
veřejných zakázek. Nabízí řadu doplňkových produktů a služeb, včetně vzdělávání a odborného poradenství v oblasti
elektronizace veřejného investování.

STYRAX, a.s. se orientuje především na vývoj a implementaci proprietálních informačních systémů a na poskytování
konzultačních a analytických služeb. STYRAX úspěšně
realizoval rozsáhlé projekty, zejména v oblasti ﬁnančního
a kapitálového trhu a také v oblasti zdravotnictví.
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TRIADA, spol. s r. o.
U Svobodárny 1110/12
190 00 Praha 9
tel.: +420 284 001 284
e-mail: info@triada.cz
www.triada.cz
Společnost TRIADA patří k předním dodavatelům software
(IS MUNIS) a služeb pro sféru veřejné správy ČR.
Kromě této činnosti pořádá konferenci ISSS, organizuje
setkání starostů Den malých obcí a vydává odborný časopis
OBEC & ﬁnance.

VARS BRNO a.s.
Kroftova 80c, 612 00 Brno
tel.: +420 515 514 111
e-mail: info@vars.cz
www.vars.cz
VARS BRNO a.s. je technologická ﬁrma nabízející inovativní
a chytrá řešení pro dopravní telematiku, správu majetku
a GIS.

Vema, a. s.
Okružní 871/3a, 638 00 Brno
tel.: +420 530 500 000
e-mail: vema@vema.cz
www.vema.cz
Přední český dodavatel informačních systémů pro řízení
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lidských zdrojů. Vyvíjí a implementuje vlastní softwarové
řešení v oblastech zpracování mezd, evidence personálních
údajů, docházky, hodnocení, systemizace, vzdělávání, výběrových řízení, plánování dovolené, pracovních cest atd.
Lídr na poli cloudových řešení HR systémů.

VERA, spol. s r.o.
Sídlo: Lužná 2, 160 00 Praha 6
Kontaktní adresa: Klicperovo nám. 39/I,
503 51 Chlumec nad Cidlinou
tel.: +420 495 703 211
e-mail: obchod@vera.cz, info@vera.cz
www.vera.cz
VERA Radnice, VERA Dimenze – Kompletní řešení IS pro
veřejnou správu.
Komplexní systémy zahrnují mj. ekonomiku, majetek, agendy,
podporu interních procesů, vč. mobilních řešení, manažerských nadstaveb, systému pro městskou policii, portálových
řešení pro občany a možnosti integrace na okolí.
ERP systém pro organizace s vlastnickým podílem obcí,
krajů a státu. Odpovídá platné legislativě včetně nařízení
GDPR a eIDAS.

WEBHOUSE, s. r. o.

Zeměměřický úřad

Masarykovo nám. 47
586 01 Jihlava
tel.: +420 561 207 247
e-mail: obchod@webhouse.cz
www.webhouse.cz

Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
tel.: +420 284 041 111
e-mail: ZU-praha@cuzk.cz
ID datové schránky: 6yvadsa
www.cuzk.cz, www.geoportal.cuzk.cz

Tvoříme weby nejen pro veřejnou správu. Naše stránky jsou
bezbariérově přístupné a splňují zákonné požadavky kladené na města a obce. Vyvíjíme redakční systém vismo Online
s unikátním principem „Edituj, co vidíš“.

Zeměměřický úřad je správním úřadem zeměměřictví s celostátní působností. Ve své odborné působnosti vykonává
správu geodetických základů ČR, včetně ochrany státních
geodetických bodových polí, spravuje státní mapové a tematické dílo, vykonává správu ZABAGED®, zabezpečuje
správu geograﬁckého názvosloví, vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru a provádí zeměměřické činnosti.

Wolters Kluwer ČR, a. s.
U Nákladového nádraží 10
130 00 Praha 3
tel.: +420 246 040 444
e-mail: zuzana.motyckova@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.cz
Wolters Kluwer patří k předním světovým vydavatelům
a poskytovatelům informačních produktů a služeb. Jedním
z nejznámějších produktů je znalostní systém ASPI.

Český úřad
zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
tel: +420 284 041 111
e-mail: cuzk@cuzk.cz
ID datové schránky: uuaaatg
www.cuzk.cz
Orgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí
řízené ČÚZK zajišťují mimo jiné státní správu v oblasti evidence nemovitostí a věcných práv k nim.
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