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Centrála České spořitelny
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
tel.: +420-261 071 111
fax: +420-224 101 237
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Hlavní partneři konference
Asseco Czech Republic, a. s.
Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9
tel.: +420-266 198 488
fax: +420-266 198 600
http://www.asseco.cz
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Česká pošta, s. p.
Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3
tel.: +420-267 196 542
fax: +420-267 196 455
http://www.cpost.cz
3

IBM Česká republika, spol. s r. o.
V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4-Chodov
tel.: +420-272 131 111
fax: +420-272 131 401
http://www.ibm.com/cz
4

ICZ a. s.
Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
tel.: +420-222 271 111
fax: +420-222 271 112
http://www.i.cz/
5

Microsoft, s. r. o.
BB centrum, budova Alpha
Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4
tel.: +420-261 197 111
fax: +420-261 197 100
http://www.microsoft.cz
6

Siemens IT Solutions and Services, s. r. o.
Dudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4
tel.: +420-233 034 211
fax: +420-233 034 299
http://www.itsolutions.siemens.cz
7

Hlavní odborný partner konference
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3
tel.: +420-800 222 777
fax: +420-271 469 896
http://www.cz.o2.com
8
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Partneři konference
Accenture Central Europe B. V. organizační složka
Jiráskovo náměstí 6, 120 00 Praha 2
tel.: +420-221 984 545
fax: +420-221 984 646
e-mail: prague@accenture.com
http://www.accenture.com
Accenture je globální společnost poskytující odborné služby v oblasti manažerského poradenství,
technologických služeb a outsourcingu prostřednictvím svých více než 176 000 pracovníků ve více
než 120 zemích. Díky kombinaci zkušeností a znalostí napříč odvětvími, doplněnými o rozsáhlý výzkum světových firem, spolupracuje Accenture se svými klienty tak, aby jim pomohla stát se vysoce
výkonnými organizacemi jak v oblasti podnikání, tak ve veřejném sektoru.
Alcatel-Lucent
Poděbradská 57, 190 00 Praha 9
tel.: +420 266 103 111
fax: +420 266 103 222
http://www.alcatel-lucent.cz
Společnost Alcatel-Lucent dodává poskytovatelům služeb, státní správě a firemní klientele řešení,
která umožňují koncovým uživatelům využívat hlasové, datové a obrazové komunikace. AlcatelLucent je lídr v oblasti pevných a mobilních sítí, IP technologií, aplikací a služeb a využívá bezkonkurenčních technických a vědeckých kapacit Bell Labs, jednoho z největších inovačních center v telekomunikačním průmyslu.
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ANECT a.s.
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4
tel.: +420 271 100 100
fax: +420 271 100 101
e-mail: anect@anect.com
http://www.anect.com
ANECT a.s. je na středoevropském trhu preferovaným dodavatelem inovativních řešení postavených
na integrované ICT infrastruktuře. Tato řešení přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti zákazníků,
přičemž jsou určena především pro velké organizace, jejichž míra úspěchu závisí na způsobu
a intenzitě využívání informačních a komunikačních technologií.
1

AutoCont CZ a.s.
Nemocniční 12, 702 00 Ostrava
tel.: +420-596 152 111
fax: +420-596 152 112
e-mail: info@autocont.cz
http://www.autocont.cz
AutoCont CZ a.s. je stálý a stabilní partner pro státní správu a samosprávu s celorepublikovou působností. Mezi významné zakázky aplikačního charakteru za rok 2008 a 2009 patří dodávky služeb, infrastruktury a SW pro Úřad vlády ČR, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra,
Hlavní města Praha, Magistrát města Brno, Jihomoravský kraj, Magistrát města Mělník, Magistrát
města Nový Jičín, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Českou poštu, ČEZ, Letiště Praha a řady dalších
zákazníků.
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Hewlett-Packard s. r. o.
Vyskočilova 1/1410, 140 00 Praha 4
tel.: +420-261 307 111
fax: +420-261 307 613
e-mail: info.cz@hp.com
http://www.hp.cz
Společnost Hewlett-Packard se zaměřuje na zjednodušení používání technologií pro všechny své zákazníky – od domácích uživatelů až po velké společnosti. S produkty, které zahrnují tisková řešení,
osobní počítače, software, služby a IT infrastrukturu, patří HP mezi největší světové IT společnosti.
Čisté tržby společnosti HP za celý fiskální rok 2009 dosáhly výše 114,6 miliardy amerických dolarů.
Další informace o HP jsou k dispozici na webu www.hp.cz.
1
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ITEG a.s.
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
tel.: +420-222 500 111
http://www.iteg.cz
1

Naším cílem je spolehlivě poskytovat konzultační služby s vysokou přidanou hodnotou. Zaměřujeme
se na projektové a procesní poradenství, řízení informační bezpečnosti v organizacích a podporu klíčových procesů. Mezi naše klienty patří významné organizace státní správy a samosprávy i soukromého sektoru. Systematicky rozvíjíme kompetence našich odborných týmů i jednotlivců tak, abychom
byli připraveni našim zákazníkům poskytnout účinnou podporu při realizaci jejich vizí a cílů.
Ness Czech s.r.o.
V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4-Chodov
tel.: +420-244 026 400
fax: +420-244 026 200
e-mail: nesscz@ness.com
http://www.ness.com/cz
Ness Technologies (NASDAQ:NSTC, TASE: NSTC), globální poskytovatel komplexních řešení a
služeb v oblasti informačních technologií, nabízí široké portfolio řešení a služeb, včetně outsourcingu
a off shore, systémové integrace, vývoje aplikací i poradenství a distribuce softwaru. Struktura společnosti, technologická partnerství, unikátní know-how i všechna řešení směřují k hlavnímu cíli: podpoře
efektivnějšího businessu našich zákazníků.
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Novell-Praha, s. r. o.
Na Žertvách 29/2247, 180 00 Praha 8
tel.: +420-283 007 311
fax: +420-283 007 399
e-mail: mstuchlikova@novell.cz
http://www.novell.cz
Společnost Novell, Inc. (Nasdaq: NOVL) poskytuje infrastrukturní software pro otevřené podnikové
systémy. Je lídrem v oblasti operačních systémů podnikové třídy založených na Linuxu a open source
softwaru a také v oblasti bezpečnosti a správy systémů nezbytné pro provoz heterogenních IT prostředí. Pomáháme našim zákazníkům minimalizovat náklady, komplikace a rizika a umožňujeme jim soustředit se na inovace a růst.
1
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T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144, 149 00 Praha 4
tel.: +420-603 603 603
fax: +420-603 604 606
e-mail: info@t-mobile.cz
http://www.t-mobile.cz
Společnost T-Mobile Czech Republic působí v ČR od roku 1996. T-Mobile je operátorem veřejné
mobilní komunikační sítě. Od roku 2008 je také poskytovatelem služby vysokorychlostního přístupu
k internetu a nabízí hlasové služby prostřednictvím veřejné pevné sítě. Společnost klade důraz na kvalitu nabízených služeb, vynikající péči o zákazníky a korektní chování k obchodním partnerům, zaměstnancům a životnímu prostředí.
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Partneři odborných bloků
Blok „Datové schránky 6 měsíců ostrého provozu II.“

T-SOFT a.s.
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4-Lhotka
tel.: +420-261 710 561–2
fax: +420-261 710 563
e-mail: tsoft@tsoft.cz
http://www.tsoft.cz
IT společnost s prioritním zaměřením na oblast systémů pro kritické nasazení, bezpečnost a krizové
řízení. K jejím nejcennějším znalostem a zkušenostem patří schopnost vytvářet a implementovat speciální systémy i celostátního rozsahu ve velice krátkých termínech.
2
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Blok „Dopravní telematika“

VARS BRNO a. s.
Kroftova 80c, 616 00 Brno
tel.: +420-531 022 111
fax: +420-531 022 113
e-mail: info@vars.cz
http://www.vars.cz
VARS BRNO a. s. je tvůrcem a poskytovatelem softwarových řešení pro oblast dopravní telematiky,
hospodaření s pozemními komunikacemi a CAD projektování. Nabídku tvoří: dispečerské systémy pro
řízení dopravy a poskytování dopravních informací, implementace a integrace provozních a dopravně
inženýrských agend a telematických zařízení, zpracování dopravně inženýrských dat. Prodej a podpora
produktů Bentley a Transoft Solutions. Vysoce dostupná HW a SW řešení a řešení velkoformátového
tisku.
2

Blok „Přecházíme na digitální TV“

Národní koordinační skupina pro digitalizaci televizního
vysílání v ČR
Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
tel.: +420- 974 816 282
zelená linka: +420-800 90 60 30
e-mail: nks@mvcr.cz
http://www.digitalne.tv
Národní koordinační skupina (NKS) je centrálním koordinačním orgánem, jehož zřízení schválila vláda ČR z důvodu potřeby koordinovat celý proces přechodu na digitální vysílání s přesahem do mnoha
resortů a oblastí. Telefonní informační linka k přechodu na digitální televizní vysílání: 800 90 60 30
2
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Blok „eHealth“
České národní fórum pro eHealth
Trojanova 12, 120 00 Praha 2
e-mail: info@healthforum.cz
http://www.ehealthforum.cz
2
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Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
tel.: +420-224 971 111
fax: +420-224 972 111
e-mail: mzcr@mzcr.cz
http://www.mzcr.cz
2

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3
tel.: +420-221 751 111
e-mail: info@vzp.cz
http://www.vzp.cz
Blok „ICT v ochraně zdraví, životního prostředí a majetku“
Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
tel.: +420-267 121 111
fax: +420 267 310 308
e-mail: info@mzp.cz
http://www.mzp.cz
2

3

Blok „Základní registry na startu II.“
Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod Sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8
tel.: +420-284 041 111
fax: +420-284 041 204
e-mail: cuzk@cuzk.cz
http://www.cuzk.cz
3
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Prezentace firem
ADASTRA, s. r. o.
Nile House, Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8-Karlín
tel.: +420-271 733 303
fax: +420-271 735 296
e-mail: info@adastragrp.com
http://www.adastra.cz
Adastra, s. r. o., člen skupiny Adastra Group, je mezinárodní konzultační společnost, která dodává
špičková softwarová řešení a služby. Tradiční působení Adastry v oblasti Data Warehousingu a Business Intelligence rozšířily kompetence v oborech Master Data Managementu, řízení kvality dat, aplikačního vývoje, Quality Assurance a outsourcingu. Adastra realizovala stovky referenčních projektů
v ČR i zahraničí pro veřejný i komerční sektor např. pro společnosti Generální ředitelství cel, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministry of Health and Long-Term Care, The Government of Ontario,
Ahold, Allianz, Bank of Montreal, Barclays Bank, Bell Canada, Česká pojišťovna, ČSOB Pojišťovna,
Dresdner Bank, Komerční banka, Ontario Energy Board, Ontario, Orange Slovensko, Telefónica O2,
Tipsport, Vodafone, Volkswagen AG a další.
Adobe Systems s. r. o.
Avenir Business Park, Radlická 714/113a, 158 00 Praha 5
tel.: +420-225 020 900
fax: +420-225 020 909
http://www.adobe.com
Řešení společnosti Adobe založené na technologiích Adobe PDF, Connect a Flash využívá celá řada
předních světových firem a organizací z nejrůznějších oblastí. Jedním z hlavních uživatelských segmentů jsou podniky a vládní instituce používající serverové i klientské aplikace Adobe pro zvýšení
produktivity pracovních procesů a zlepšení interní i externí komunikace. Formát PDF je celosvětově
používán jako standard elektronického dokumentu plnícího stejnou funkci jako klasický papírový
dokument, a to díky schopnosti plně vyhovět legislativním potřebám. Pro oblast dlouhodobého ukládání dokumentů nabízí navíc celosvětově akceptovaný ISO standard.
AG COM, a.s.
Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice
tel.: +420 495 421 312
fax: +420 495 421 108
e-mail: obchod@agcom.cz
http://www.agcom.cz
Specializujeme se na dodávky řešení ke zvyšování výkonnosti, dostupnosti a bezpečnosti ICT pomocí
nástrojů renomovaných světových výrobců. Poskytujeme služby od konzultací po komplexní outsourcing ICT.
aplis.cz, a. s.
Sídlo firmy: Bezručova 1001, 252 63 Roztoky u Prahy
Korespondenční adresa: Jankovcova 57a, 170 00 Praha
tel.: +420-277 002 211
fax: +420-283 870 548
e-mail: sales@aplis.cz
http://www.aplis.cz
Společnost aplis.cz, a.s. je předním českým softwarovým dodavatelem, zaměřuje se na vývoj a dodávku komplexních a flexibilních řešení postavených na platformě Oracle.
8
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ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Hybernská 24, 110 00 Praha 1
tel.: +420-224 190 511
fax: +420-224 190 567
e-mail: office@arcdata.cz
http://www.arcdata.cz
Distributor geografických informačních systémů ESRI s řadou referencí ve státní správě. Nabízí komplexní služby GIS včetně autorizovaných školení produktů ESRI.
AVG Technologies CZ, s.r.o.
Lidická 31, 602 00 Brno
tel.: +420-549 524 011
fax: +420-549 524 394
e-mail: obchod@avg.com
http://www.avg.cz
Společnost AVG Technologies poskytuje komplexní nabídku bezpečnostního software širokému spektru uživatelů, od domácností po velké firmy.
AV MEDIA, a. s.
Pražská 63, 102 00 Praha 10
tel.: +420-261 260 218
fax: +420-261 227 648
e-mail: praha@avmedia.cz
http://www.avmedia.cz
Audiovizuální technika – zobrazovací systémy, ozvučení, videokonference, hlasovací a tlumočnické
systémy, interaktivní, ploché displeje, řídicí systémy.
CCA Group a. s.
Karlovo náměstí 17, 120 00 Praha 2
tel.: +420-277 002 550
e-mail: cca@cca.cz
http://www.cca.cz
Český systémový integrátor, významný dodavatel SW aplikací a systémů pro řízení vzdělávání. Působí úspěšně na trhu již 19 let. Největší současný projekt – datové schránky pro 198 organizací resortu
justice.
CNS a. s.
Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník
tel.: +420-315 626 513
fax: +420-315 626 522
e-mail: ssl@cns.cz
http://www.cns.cz
CNS a. s. – dodavatel řešení oběhu dokumentů (Spisové služby) pro orgány veřejné správy i komerční
společnosti všech velikostí.
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Corpus Solutions a.s.
Pod Pekařkou 1, 147 00 Praha 4-Podolí
tel.: +420-241 020 333
fax: +420-241 020 331
e-mail: info@corpus.cz
http://www.corpus.cz
Corpus Solutions a.s., úspěšně působí na trhu ICT již od roku 1992. Poskytuje řešení, která garantují
bezpečnost, dostupnost a efektivitu Vašich business aplikací.
Cisco Systems, s.r.o.
Budova Millenium Plaza, V Celnici 10, 117 01 Praha 1
tel.: +420-221 435 111
fax: +420-222 244 488
http://www.cisco.cz
Cisco je největším světovým poskytovatelem řešení v oblasti přenosu dat, hlasu a obrazu a v oblasti
drátových a bezdrátových sítí. Mezi řešení společnosti patří například nástroje pro týmovou spolupráci
a obchodní jednání na dálku typu TelePresence nebo WebEx, kompletní řešení pro firemní komunikaci, bezpečnost, zařízení a aplikace pro multimédia, datové sklady, routery, switche a řada dalších.
CZ.NIC, z. s. p. o.
Americká 23, 120 00 Praha 2
tel.: +420-222 745 111
fax: +420-222 745 112
e-mail: kontak@nic.cz
http://www.nic.cz
Hlavní činností sdružení CZ.NIC je provozování registru doménových jmen .CZ a 0.2.4.e164.arpa
(ENUM), zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně .CZ a osvěta v oblasti doménových jmen.
Česká tisková kancelář – Akademie ČTK
Opletalova 5/7, 111 44 Praha 1
tel.: +420-222 098 263
fax: +420-224 230 256
e-mail: akademie@ctk.cz
http://www.ctk.cz/akademie-ctk
Akademie ČTK je mediálním školicím centrem České tiskové kanceláře, které pořádá kurzy pro zaměstnance firem, studenty a také širokou veřejnost. ČTK je největší informační agentura v ČR, poskytuje nekomentované multimediální zpravodajství z domova a ze zahraničí médiím, institucím státní
správy a samosprávy a firmám.
České Radiokomunikace a.s.
U Nákladového nádraží 3144,130 00 Praha 3
tel.: +420-242 411 111
fax: +420-242 417 595
e-mail: spolecnost@radiokomunikace.cz
http://www.radiokomunikace.cz
České Radiokomunikace a.s. jsou největším expertem na trhu vysílacích služeb. Také nabízejí služby
pro velké obchodní a korporátní zákazníky.
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DATASYS software s.r.o.
Kyjská 812/8, 190 00 Praha 9
tel.: +420-281 091 050
fax: +420-225 308 110
E-mail: ums@ums.cz
http://www.ums.cz
Zaměřujeme se na vývoj produktů v oblasti komunikace – DATASYS Unified Messaging System.
Nabízíme komfortní a spolehlivá řešení pro komunikaci mezi úřady a občany.
DIGIS spol. s r. o.
Gen. Sochora 6176/6A, 708 00 Ostrava-Poruba
tel.: +420-596 938 986
fax: +420-596 938 972
e-mail: marketing@digis.cz
http://www.digis.cz
Dodáváme ucelená řešení v oblasti geografických informačních systémů (GIS). Prodej a autorizovaný
servis velkoformátových skenerů. 3D tisk – zhotovení skutečných objektů z modelů vytvořených
v grafických programech.
eGON ACADEMY
Stiessova 710/10 155 00 Praha-Řeporyje
tel.: +420-737 889 295
e-mail: info@egonacademy.cz
http://www.egonacademy.cz
Občanské sdružení EGON ACADEMY vzniklo v listopadu roku 2009. Cílem sdružení je zvýšit informovanost, znalosti, vědomosti a dovednosti v oblasti moderních informačních technologií, elektronických služeb a eGovernmentu u občanů, u subjektů podnikatelské sféry, u neziskových organizací, u
orgánů státní správy a samosprávy.
eNovation s.r.o.
Štěpánská 535/6, 120 00 Praha 2
tel.: +420-222 523 549
fax: +420-222 523 549
e-mail: enovation@enovation.cz
http://www.enovation.cz
Společnost eNovation s.r.o. je specialistou na získávání dotací z EU, zajišťuje dotační poradenství
v oblasti veřejné správy, podnikání, průmyslu a inovací.
EURid Services, s.r.o.
U Pergamenky 1522/2, 170 00 Praha 7
tel.: +420-234 602 391
fax: +420-234 602 381
e-mail: prague@eurid.eu
http://www.eurid.eu
.eu patří k top 10 doménám nejvyšší úrovně na světě. Je dostupná pro 500 milionů Evropanů
v 27 zemích. EURid spravuje .eu na základě smlouvy s Evropskou komisí.
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Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2236/22, 148 00 Praha 4
tel.: +420-233 034 007
fax: +420-233 034 099
e-mail: ccd.cz@ts.fujitsu.com
http://cz.ts.fujitsu.com
Fujitsu Technology Solutions je přední globální společností, která nabízí komplexní řešení a služby
ICT, systémovou integraci, dodávky high end podnikové struktury, servery a systémy ukládání dat,
PC, notebooky a pracovní stanice
GEFOS a.s.
Kundratka 17, 180 82 Praha 8
tel.: +420-725 589 515
fax: +420-386 108 520
e-mail: sluzby@gefos.cz
http://www.gefos.cz
Geodézie, fotogrammetrie, GIS, webové mapové portály, 3D laserové skenování, 3D sférické snímkování a vizualizace, DTM měst a závodů, ÚAP a RURÚ, práce v katastru nemovitostí, pozemkové
úpravy.
GEODIS BRNO, spol. s r. o.
Lazaretní 11a, 615 00 Brno
tel.: +420-538 702 040
fax: +420-538 702 061
e-mail: geodis@geodis.cz
http://www.geodis.cz
Kompletní služby v oboru geodézie, fotogrammetrie a katastru nemovitostí, letecké ortofotomapy,
mobilní mapování, digitální modely terénu, 3D modelování a vizualizace, pozemní a letecký laserscanning.
GEOVAP, spol. s r. o.
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
tel.: +420-466 024 111
fax: +420-466 657 314
e-mail: info@geovap.cz
http://www.geovap.cz
CityWare, spisová služba, řízení a správa dokumentů, střednědobé úložiště, informační systémy
DMVS.
GEPRO, spol. s r. o.
Štefánikova 52, 150 00 Praha 5
tel.: +420-257 089 811
fax: +420-257 089 838
e-mail: gepro@gepro.cz
http://www.gepro.cz
GIS systémy MISYS a MISYS-WEB pro města a obce, včetně dodání dat, komplexních služeb a
systémové integrace. Webová služba K-MAPY pro online informace z ISKN.
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GOPAS, a.s.
Kodaňská 46, 100 00 Praha 10
tel.: +420-234 064 900–3
fax: +420-234 064 849
e-mail: info@gopas.cz
http://www.gopas.cz, http://www.skola.cz
Největší školící středisko v ČR v oblasti výpočetní techniky a manažerského vzdělávání. Praha, Brno,
Bratislava. Více než 1000 kurzů v aktuální nabídce.
GRADA Publishing, a. s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
tel.: +420-234 264 401
fax: +420-234 264 400
e-mail: info@grada.cz
http://www.grada.cz
Nakladatelství odborné literatury z oblasti výpočetní techniky, ekonomie a podnikání, účetnictví, financí, práva a mnoha dalších oborů.
Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
U Sadu 13, 162 00 Praha 6
tel.: +420-220 611 045
fax: +420-220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz
http://www.hydrosoft.cz
WEBMAP – mapový server, UAP – komplexní řešení, povodňové plány, informační systémy pro
města a obce, územní plány, vodohospodářské studie a sw.
IDS Scheer ČR, s.r.o.
Křenová 72, 602 00 Brno
tel.: +420-539 038 666
fax: +420-539 038 601
e-mail: info-cz@ids-scheer.com
http://www.ids-scheer.cz
IDS Scheer je přední společností na trhu software pro řízení podnikových procesů a dalších konzultačních řešení a služeb pro společnosti i veřejné organizace.
Intel Czech Tradings, Inc.
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
tel.: +420-222 090 301
fax: +420-222 090 340
kontakt: MUDr. Pavel Kubů, e-mail: pavel.kubu@intel.com
Per Ulvr, e-mail: petr.ulvr@intel.com
http://www.intel.cz
Společnost Intel je světovým lídrem v oblasti výroby a vývoje polovodičů, technologií, produktů a
iniciativ s cílem soustavně zlepšovat pracovní prostředí a životy lidí. Další informace o společnosti
Intel jsou dostupné na www.intel.com/pressroom a http://blogs.intel.com.
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Intergraph CS s.r.o.
Project Point – budova A, Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9
tel.: +420-736 611 903
e-mail: info-cz@intergraph.com
http://www.intergraph.cz
Intergraph je předním světovým poskytovatelem řešení a služeb pro správu a vizuální reprezentaci komplexních informací. Intergraph poskytuje geoprostorová řešení a služby pro instituce veřejné správy,
inženýrské sítě a telekomunikace, dopravu, obranu a zpravodajství, bezpečnostní a ochranné služby.
K-net Technical International Group, s.r.o.
Okružní 9A, 638 00 Brno
tel.: +420-548 220 150
fax: +420-548 220 151
e-mail: info@k-net.cz
http://www.k-net.cz
17 let na trhu. Spolehlivý partner pro řešení počítačových systémů a sítí pro organizace státní spávy.
Jsme držitelem certifikátu NB stupeň utajení důvěrné, ISO140012005.
KADLEC – elektronika s. r. o.
Hviezdoslavova 55e, 627 00 Brno
tel.: +420-547 425 811
fax: +420-547 425 810
e-mail: info@kadlecelektro.cz
http://www.kadlecelektro.cz
Výrobce elektronických zobrazovacích systémů, výroba a vývoj vyvolávacích systémů, textových a
grafických světelných panelů, časoměrných systémů a systémů a systémů jednotného času, kurzovních
tabulí a zakázkových zařízení.
KONZULTA Brno, a.s.
Veveří 9, 602 00 Brno
tel.: +420-541 128 111
fax: +420-541 240 318
e-mail: konzulta@konzulta.cz
http://www.konzulta.cz, http://www.sms-operator.cz,
http://www.konzultant.cz, http://www.easy-office.cz,
http://www.taxedit.cz
Společnost poskytuje ekonomické a daňové poradenství a programové vybavení. Mezi SW produkty
patří Konzultant (knihovna právních předpisů), TaxEdit (elektronické zpracování daňových přiznání),
SMS Operátor (informační aktivity prostřednictvím SMS zpráv) a EasyOffice (správa dokumentů a
řízení činností kanceláře).
Magnus Regio, s.r.o.
Dvořákova 14, 602 00 Brno
tel.: +420-542 425 210
fax: +420-545 425 231
http://www.moravskehospodarstvi.cz, http://www.magnusregio.cz
Moravské hospodářství je svým obsahem a charakterem určen pro státní správu a management firem.
Napomáháme k lepší informovanosti a provázanosti mezi státní a soukromou sférou.
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MARBES CONSULTING s. r. o.
Brojova 16, 326 00 Plzeň
tel.: +420-378 121 500
fax: +420-378 121 501
e-mail: marbes@marbes.cz, obchod@marbes.cz
http://www.marbes.cz
Společnost MARBES CONSULTING s.r.o. je česká konzultační a vývojová společnost působící
v oblasti informačních technologií jako systémový integrátor a dodavatel ucelených SW řešení zejména pro státní správu a samosprávu.
OKI Systems (Czech and Slovak), s.r.o.
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
tel.: +420-224 890 158
fax: +420-222 326 621
e-mail: info@oki.cz
http://www.oki.cz
Specialista v oboru tištěné podnikové komunikace. Hlavní sortimentní skupiny jsou počítačové tiskárny, faxy a multifunkční zařízení, vč. barevných tiskových řešení.
OKsystem s.r.o.
Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4
tel.: +420-244 021 111
fax: +420-244 021 112
e-mail: info@oksystem.cz
http://www.oksystem.cz
OKsystem se zaměřuje na vývoj rozsáhlých informačních systémů pro veřejnou správu. Zajišťuje
všechny související služby od návrhu a realizaci po outsourcing.
Orion IT s.r.o.
Za Pohořelcem 4, 169 00 Praha 6
tel.: +420-773 115 566
e-mail: info@obchodnirejstrik.cz
http://obchodnirejstrik.cz
http://insolvencni-rejstrik.cz
Provozujeme online portály se vztahem k státní správě nabízející zajímavé nadstavbové služby,
např. hlídání změn v insolvenčním rejstříku a dalších rejstřících.
ORTEX spol. s r. o.
Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové
tel.: +420-499 991 111
fax: +420-499 991 999
e-mail: ortex@ortex.cz
http://www.ortex.cz
Systémový integrátor a dodavatel softwarových řešení, která zahrnují informační systém Orsoft
RADNICE, oblasti Business Intelligence, CRM a portálová řešení.
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PLANstudio s.r.o.
Na Veselí 825/3, 140 00 Praha 4-Pankrác
tel.: +420-212 285 066
e-mail: info@planstudio.cz
http://www.planstudio.cz
Dodavatel map, databází a mapových řešení.
QCM, spol. s r. o.
Horšpická 5, 639 00 Brno
tel.: +420-538 702 702
fax: +420-541 210 338
e-mail: info@qcm.cz
http://www.qcm.cz
QCM je spolehlivý dodavatel internetových řešení pro státní správu a samosprávu. Vyvíjí a spravuje
systémy pro elektronizaci veřejných zakázek a aukcí. Tvoří webové portály a prezentace na intuitivním publikačním systému Marwel.
Relsie, spol. s r. o.
Atestační středisko pro ISVS,
Akreditovaný certifikační orgán č. 3143
Plzeňská 221, 150 00 Praha 5
tel.: +420-257 212 115
fax: +420-257 212 024
e-mail: ats@relsie.cz
http://www.relsie.cz
Atestace ISVS – Certifikace bezpečnosti informací (ISMS) – Certifikace jakosti a životního cyklu IS/SW –
Etické řízení ve veřejné správě – Dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů
SIKS a.s.
Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4
tel.: +420-296 804 197
fax: +420-296 804 197
e-mail: info@siks.cz
http://www.siks.cz
Poskytování služeb v oblasti ICT – konzultace, návrhy řešení a podpora provozu. Zaměření na veřejnou
správu. Témata eGovernment, bezpečnost, životní prostředí a další.
SITEWELL s.r.o.
Táborská 31, 140 00 Praha 4
tel.: +420-255 710 010–012
fax: +420-241 400 399
e-mail: info@sitewell.cz
http://www.sitewell.cz
Společnost Sitewell se dlouhodobě specializuje na dodávky kompletního řešení prostorově orientovaných informačních systémů se zaměřením na správu majetku, provozně technické a územně identifikační informační systémy. Zásadním prvkem našich dodávek je orientace na bezpečné webové portálové aplikace a jejich využití jak v prostředí intranetu tak Internetu. Naším cílem je poskytovat
informační systémy, které usnadňují a urychlují rozhodování ve složitém informačním prostředí.
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SODATSW spol. s r. o.
Horní 32, 639 00 Brno
tel.: +420-543 236 177
fax: +420-495 513 177
e-mail: eva.khunova@sodatsw.cz
http://www.sodatsw.cz
Efektivní IT management, USB pod kontrolou, Personální audit, Datový trezor – to jsou řešení společnosti SODATSW – leadera v oblasti správy a bezpečnosti IT.
Software602, a.s.
Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4
tel.: +420-222 011 602
fax: +420-222 011 218
e-mail: info@602.cz
http://www.602.cz
Software602 je na českém a slovenském trhu jedničkou v oblasti elektronizace dokumentů a procesů,
se zvláště silným postavením v sektoru veřejné správy. Nabízí technologie, které pokrývají sběr dat,
konverzi dokumentů, práci s elektronickým podpisem a časovým razítkem, oběh a schvalování, obsluhu datové schránky, archivaci, řešení jednotlivých agend úřadů a vše ostatní, co je zapotřebí k plné
elektronizaci. Tyto technologie často využívá k vybudování řešení na míru konkrétní organizaci.
Soitron CZ, s. r. o.
Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5
tel.: +420-257 317 031
fax: +420-257 312 711
e-mail: info@soitron.cz
http://www.soitron.cz
Identity Management, Desktop Management, Security, Unified Communications (IP telefonie, audiovideo konferenční řešení, …), IT infrastructure, Customer Interaction (kontaktní centra, IVR, …),
Content Management (intranetové portály, el. schvalování, detekce spamu).
SPSS CR, spol. s r. o.
Krakovská 7, 110 00 Praha 1
tel.: +420-234 721 400
fax: +420-234 721 499
e-mail: info@spss.cz
http://www.spss.cz
Výhradní distributor softwaru IBM SPSS pro sběr dat, statistickou analýzu a data mining. Poskytovatel analytických a statistických služeb a školení v ČR a SR.
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Státní tiskárna cenin
Rúžová 6, 110 00 Praha 1
tel.: +420-236 031 201
fax: +420-236 031 400
e-mail: stc@stc.cz
http://www.stc.cz
Státní tiskárna cenin, státní podnik, realizuje projekt výstavby bezpečného datového centra s cílem
poskytovat nadstandardní služby bezpečného datového centra s maximální odbornou podporou. Budeme jedním z nejlépe zabezpečených datových center v Praze s vysokou dostupností služeb v oblasti
IT, dosahujeme parametrů TIER III dle hodnocení Uptime Institute.
Symantec GmbH ČR&SR
Bucharova 2A, 158 00 Praha 5
tel.: +420-233 101 555
fax: +420-233 325 161
e-mail: prague@symantec.com
http://www.symantec.cz
Společnost Symantec je světová jednička v poskytování řešení, která pomáhají jednotlivcům a organizacím zajistit bezpečnost, dostupnost a integritu informací.
T-MAPY spol. s r. o.
Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420-498 511 111
fax: +420-495 513 371
e-mail: info@tmapy.cz
http://www.tmapy.cz
Nabízíme webové technologie pro geografické i základní informační systémy, softwarové prostředky
pro desktopový GIS a geografická data pro všestranné využití.
T-Systems Czech Republic a. s.
Na Pankráci 1685/17-19, 140 21 Praha 4
tel.: +420-236 099 111
fax: +420-236 099 999
e-mail: info@t-systems.cz
http://www.t-systems.cz
Společnost T-Systems Czech Republic a. s., je poskytovatelem komplexních IT a telekomunikačních
řešení včetně outsourcingu, dynamických služeb, bezpečnostních produktů a řešení systémové integrace. T-Systems se zaměřuje na inovace a kvalitu. Při poskytování služeb svým zákazníkům využívá
stabilní mezinárodní zázemí a celosvětové zkušenosti.
TESCO SW a.s.
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc-Hodolany
tel.: +420-587 333 400
fax: +420-587 333 885
e-mail: tescosw@tescosw.cz
http://www.tescosw.cz
Monitorovací a ekonomické IS, systémová integrace a komplexní dodávky SW pro facility management v oblasti státní správy, samosprávy, zdravotnictví, školství.
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Trusted Network Solutions, a.s.
Žižkova 600, 664 01 Bílovice nad Svitavou
tel.: +420-545 423 160
fax: +420-545 423 169
e-mail: info@tns.cz
http://www.kernum.cz
Nejbezpečnější firewall díky stálému vývoji. Monitorování efektivity práce zaměstnanců. Bezpečná
schránka – jediné speciální řešení pro ochranu datových schránek.
Vema, a.s.
Okružní 871/3a, 638 00 Brno
tel.: +420-530 500 000
fax: +420-530 500 170
e-mail: vema@vema.cz
http://www.vema.cz
Přední dodavatel informačních systémů pro řízení lidských zdrojů. Vyvíjí, implementuje a udržuje
vlastní informační systém v oblastech: mzdy, personalistika, docházka, systemizace, vzdělávání, výběrová řízení, cestovní příkazy. Lze využívat přes internet formou služby ASP (SaaS). Nabízíme
outsourcing zpracování mezd.
Vera, spol. s r. o.
Sídlo: Lužná 2, 160 00 Praha 6
Kontaktní adresa: Klicperovo náměstí 39/I
503 51 Chlumec nad Cidlinou
tel.: +420-495 703 211
fax: +420-495 703 210
e-mail: obchod@vera.cz, miroslava.vosoustova@vera.cz
http://www.vera.cz
Kompletní nabídka SW a služeb v oblasti IT pro veřejnou správu. Komplexní zpracování financí a
majetku, manažerské systémy, systémy pro informace a komunikaci úřadu s veřejností.
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3
tel.: +420-221 751 111
e-mail: info@vzp.cz
http://www.vzp.cz
IZIP – Elektronická zdravotní knížka. AKORD – Program kvality péče. PORTÁL – Výměna digitálně podepsaných dat a poskytování informací z informačního systému VZP.
VYDIS s.r.o.
ul. 5. května 16, 242 41 Dolní Břežany
tel.: +420-241 910 336–7
fax: +420-241 910 159
e-mail: info@vydis.cz
http://www.vydis.cz
Vydis s.r.o. je distributorem výrobce testerů Narda-STS, nejvýznamnějšího světového výrobce zařízení pro měření elektromagnetického pole a jeho účinků na člověka.
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WEBHOUSE, s. r. o.
Provozovna: Masarykovo nám. 47, 586 01 Jihlava
Sídlo: Levského 3187/6, 142 00 Praha 4
tel.: +420-567 310 166
fax: +420-567 311 772
e-mail: obchod@webhouse.cz
http://www.webhouse.cz
Webové stránky pro města a obce s redakčním systémem vismo Online. Využijte naši specializaci za
bezkonkurenční ceny. Více na http://www.webhouse.cz.
Wolters Kluwer ČR, a.s.
U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
tel.: +420-246 040 444
fax: +420-246 040 414
e-mail: obchod@wkcr.cz
http://www.wkcr.cz
Wolters Kluwer, a.s., Váš poskytovatel komplexního systému právních informací ASPI, se kterým
získáte aktuální a kompletní stav pramenů práva v České republice.
Zebra systems, s. r. o.
Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava-Poruba
tel.: +420-596 912 961
fax: +420-596 912 963
e-mail: info@zebra.cz
http://www.zebra.cz
Společnost Zebra systems, s. r. o., je výhradním dodavatelem zálohovacího řešení Acronis a virtualizačních nástrojů Parallels pro Českou a Slovenskou republiku.
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Pořadatelé
Triada, spol. s r. o.
U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9-Libeň
tel.: +420-284 001 284
fax: +420-284 818 027
e-mail: info@triada.cz
http://www.triada.cz
Pobočka Brno:
Cejl 72, 602 00 Brno
tel.: +420-545 210 549, fax: +420-545 210 549
vzdělávací instituce akreditovaná MV ČR

Munis – informační systémy pro města a obce
iMunis SMiS – portál obce pro komunikaci s občany
Obec & finance – odborné periodikum pro ekonomické otázky měst a obcí
Veřejná správa online – příloha zaměřená na ICT technologie ve veřejné správě
Den malých obcí – pravidelné setkání starostů malých obcí s představiteli státní
správy a dalšími odborníky nad aktuálními problémy –
http://www.denmalychobci.cz

Deník

V E Ř E J N É

S P R Á V Y

Deník veřejné správy – konference, semináře a školení pro pracovníky ve veřejné správě – http://denik.obce.cz
Solón – legislativní a metodická podpora pracovníků veřejné správy –
http://www.solon.cz

Sdružení Český zavináč
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9
tel.: +420-284 001 284
fax: +420-284 818 027
http://www.ceskyzavinac.cz
PONCA spol. s r. o.
Drahobejlova 34/1142, 190 00 Praha 9
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