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GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE
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.
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HLAVNÍ PARTNEŘI KONFERENCE
Atos IT Solutions and Services, s. r. o.
Dudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4
tel.: +420 233 034 211
fax: +420 233 034 299
www.cz.atos.net
Atos je globální poskytovatel IT služeb s ročními tržbami ve výši 12 miliard EUR a se 100 000 zaměstnanci
v 72 zemích světa. Celosvětové základně svých klientů nabízí vysoce technicky vyspělé transakční služby,
poradenství, systémovou integraci a řízené služby.
Společnost Atos se soustředí na technologie v podnikání (business technology), které jsou motorem pokroku
a pomáhají organizacím vytvářet firmu budoucnosti. Atos je celosvětovým IT partnerem olympijských a paralympijských her. Akcie společnosti jsou obchodovány na pařížské burze Eurolist. Atos působí pod obchodními
jmény Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify a Worldline.
Bureau of Foreign Trade
www.trade.gov.tw
gpa.taiwantrade.com.tw

The Bureau of Foreign Trade (BOFT) is the administrative agency of the Ministry of Economic Affairs (MOEA)
of the Republic of China. Its main tasks include: actively participating in WTO negotiations as well as APEC
and OECD activities; strengthening bilateral relations and negotiating FTAs; promoting trade liberalization
and facilitation; and selecting key markets to help industries radicated in Taiwan expand their export markets.
The BOFT will also draw up concrete measures to add new momentum to Taiwan‘s foreign trade, upgrade the
competitiveness of our exports, and attain the goal of sustainable economic development.
Taiwan became the 41st signatory to the WTO‘s plurilateral Agreement on Government Procurement (GPA)
in July 2009. To help Taiwanese enterprises obtain procurement opportunities benefiting from its accession to
GPA, Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) has been administering the Global Government
Procurement Project, which was organized by the Bureau of Foreign Trade (BOFT) in 2009. It is hoped that
under this program, Taiwan‘s dynamic enterprises will strengthen their ability to successfully bid directly on
government contracts abroad. For more info about the project, please visit gpa.taiwantrade.com.tw
Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o.
V Celnici 10, 117 21 Praha 1
tel.: +420 221 435 111
www.cisco.com

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.
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
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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.
Česká pošta, s. p.
Politických vězňů 909/4, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 131 111 (ústředna)
zákaznická linka: 840 111 244
www.ceskaposta.cz
Česká pošta je vnímána hlavně jako doručovatel listovních a balíkových zásilek. Rychlost a kvalita jejich doručování se trvale zvyšuje a přizpůsobuje novým požadavkům zákazníků tak, aby jim byl poskytnut co největší
komfort.
V novém tisíciletí se ale pošta stala také tím, kdo zajišťuje služby tzv. eGovernmentu – tedy služby, které umožňují rychlou, důvěryhodnou a efektivní komunikaci občanů, živnostníků i velkých korporací se státní správou,
úřady, soudy, policií atp.
Stěžejními produkty eGovernmentu jsou Czech POINT, datové schránky, elektronické podpisy, časová razítka, ale i další užitečné služby typu Datový trezor, Poštovní datová zpráva (PDZ) či portál veřejných zakázek
i-verejnezakazky.cz.
ICZ a.s.
Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
tel.: +420 222 271 111
fax: +420 222 271 600
e-mail: marketing@iczgroup.com
www.i.cz
ICZ a.s. – dodavatel IT a systémový integrátor pro veřejnou správu, zdravotnictví, obranu, dopravu, výrobu,
logistiku, finance a další. Působí v ČR i zahraničí.
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
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 a jiné správní delikty, 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, ISKN, ČSÚ atd. Dodávaný software
je v souladu s legislativou, vyniká vysokou kvalitou a je významným pomocníkem úředníků.
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HLAVNÍ ODBORNÝ PARTNER KONFERENCE
Microsoft s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4
www.microsoft.cz

Společnost Microsoft byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál. Česká pobočka společnosti
Microsoft Corporation zahájila svoji činnost v roce 1992 a jejím generálním ředitelem je od července 2013 Biljana
Weber. V České republice Microsoft významně podporuje charitativní projekty. Již roce 1996 vznikl z iniciativy
firmy a Nadace Charty 77 projekt Počítače proti bariérám (»), jehož podpora trvá dodnes. Cílem projektu je
pomoci postiženým občanům uplatnit se jak v běžném životě, tak i na trhu práce. Charitativní činnost společnosti
Microsoft zastřešuje celosvětová iniciativa s názvem Potenciál bez hranic. Tento program je celosvětově zaměřen
na partnerství s veřejnými školícími středisky, která pro potřebné spoluobčany organizují školení, zaměřená na
výpočetní techniku a technologická řešení. Dotace v rámci programu slouží k zajištění vzdělávacích školení
v komunitních centrech či speciálních vzdělávacích střediscích, kde se lidé mohou učit pracovat s počítačem.
www.microsoft.com/cze

19. ročník konference ISSS / Doprovodná mezinárodní konference V4DIS / 4.–5. dubna 2016 Hradec Králové

|4

www.isss.cz

PARTNEŘI KONFERENCE
Adastra, s.r.o.
Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8-Karlín
tel.: +420 271 733 303
e-mail: infocz@adastragrp.com
www.adastra.cz
Adastra je mezinárodní konzultační společnost, která synergicky propojuje svět byznysu a technologického
poradenství. Své dominantní postavení v oblasti Information Managementu rozvíjíme především v našich klíčových kompetencích – Data Warehousingu, Business Intelligence včetně Mobile BI, Master Data Managementu
a Enterprise Application Integration.
Naši konzultanti načerpali rozsáhlé zkušenosti na stovkách projektů pro významné klienty, v Česku například: Ahold, Cetelem, ČSOB, ČSOB Pojišťovna, Equa bank, GE Money Bank, PPF, Škoda Auto, Tipsport,
Telefónica O2, Vodafone a další.
Evropské aktivity Adastra Group jsou řízeny z centrály v Praze a prostřednictvím poboček v Londýně, Frankfurtu
n. M, Wolfsburgu, Bratislavě, Sofii a Moskvě. Severoamerické kanceláře Adastry jsou v kanadském Torontu,
Montréalu a USA, více na www.adastragrp.com. Firma investuje do neustálého vzdělávání a sdílení znalostí tak,
aby konzultanti byli v každém okamžiku seznámeni s nejnovějšími technologiemi na trhu.
Adastra používá sofistikované projektové metodiky, které jsou zárukou úspěšného dokončení realizovaných projektů. Vedle projektových metodik založených na mezinárodních metodologiích a standardech (např. PMI-PM
BOK, PRINCE2, ITIL) k nim patří i řada metodik vlastních, například pro analýzu byznys požadavků (Business
Discovery), metodika integrovaného CRM (CRM.360) nebo metodika implementace datových skladů (DW.360)
a dalších.
Alef Nula
U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10
http://training.alef.com

ALEF Training je známý svým profesionálním a praktickým přístupem ke školení. Nyní vyvinul Track kybernetického školení, který odpovídá požadavkům na vzdělání podle ZKB.
Asseco Central Europe, a. s.
Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
tel.: +420 234 292 500
fax: +420 234 292 502
e-mail: sales@asseco-ce.com
www.asseco.com/ce
Asseco Central Europe (Asseco CE) je silným regionálním softwarovým centrem pro střední Evropu v oblasti
integrace, poskytování IT služeb a produktů s vysokou přidanou hodnotou pro všechny segmenty. Pokrývá
širokou škálu řešení a služeb od specializovaných IS pro veřejnou správu a komerční instituce, až po geografické
a provozně-technické systémy. Působí v České republice, Slovensku, Maďarsku, Německu, Rakousku
a Švýcarsku. Asseco Central Europe je součástí mezinárodní skupiny Asseco, která působí ve více než 40 zemích
světa a zaměstnává přes 20 000 lidí.
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AutoCont CZ a.s.
Hornopolí 3322/34, 702 00 Ostrava
tel.: +420 910 971 111
fax: +420 910 970 100
e-mail: obchod@autocont.cz
www.autocont.cz
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.
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
www.avmedia.cz
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 Systems Czech Republic s.r.o.
Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
e-mail: citrix@arrow.com
www.citrix.cz
Společnost Citrix je leader v tvorbě a sjednocování řešení pro virtualizaci, správu mobility, networking a SaaS.
Citrix používá více než 400 000 organizací a více než 100 milionů uživatelů po celém světě. Příjmy v roce 2014
dosáhly 3,14 miliard USD. Více na www.citrix.cz.
COMPAREX CZ s.r.o.
Evropská 2588/33a, 160 00 Praha
tel.: +420 234 094 300
fax: +420 224 322 292
e-mail: info@comparex.cz
www.comparex.cz
Společnost COMPAREX CZ působí v České republice od roku 1995 a nabízí služby v oblasti datových center,
dodávky a správu softwarových licencí a také vlastní softwarová řešení. Využívá zázemí silné nadnárodní
skupiny COMPAREX, která úspěšně působí ve 34 zemích světa.
COMPAREX CZ se specializuje na zákazníky, kteří pracují s velkými objemy dat a kteří vyžadují vysokou
úroveň bezpečnosti, spolehlivosti a výkonnosti. Naši specialisté z poboček v Praze a v Brně vám nabízejí
prvotřídní multiplatformní podporu datových center v režimu 24x7, služby v oblasti řízení, správy a provozu
softwarových aktiv a rozsáhlé portfolio poradenských a IT služeb v oblasti integrace produktů od různých
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výrobců. Naše společnost také nabízí vlastní softwarové aplikace pro řízení nákupních procesů, digitální archivaci
a automatizované vytěžování dat z dokumentů.
COMPAREX CZ využívá zázemí silné nadnárodní společnosti a nabízí také celou řadu doplňkových produktů
v oblasti financování a outsourcingu.
COMPAREX CZ – We support your success!
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 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 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
fax: +420 537 307 343
e-mail: gordic@gordic.cz
www.gordic.cz
Společnost GORDIC spol. s r. o. je předním českým tvůrcem a dodavatelem informačních systémů. Firma se
specializuje na tvorbu a dodávky software, včetně komplexní uživatelské podpory, pro oblast státní správy,
samosprávy a bankovnictví.
Za 23 let existence na trhu si společnost vybudovala široké portfolio klientů od velkých ministerstev až po
nejmenší příspěvkové organizace. Počet jejích zákazníků dnes přesahuje číslo 6 000.
Informační systém GINIS je již řadu let nejpoužívanějším informačním systémem v oblasti veřejné správy
České republiky. Jeho inteligentní nadstavba GINIS®+ disponuje moduly, nástroji a metodami s kybernetickými
vlastnostmi, které organizacím veřejné správy přinášejí podstatné zefektivnění jejich činnosti.
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PARTNEŘI ODBORNÝCH BLOKŮ
Český institut manažerů informační bezpečnosti o.s.
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
e-mail: tomas.hebelka@cimib.cz
www.cimib.cz
Český institut manažerů informační bezpečnosti (zkráceně ČIMIB – www.cimib.cz) byl založen v roce 2007 jako
profesní sdružení manažerů informační bezpečnosti.
Více jak čtyři roky se zaměřujeme na připravovaný Zákon o kybernetické bezpečnosti. Nezabýváme se pouze
samotnou legislativou, ale koncentrujeme se především na aplikaci zákona do praxe.
Členskou základnu tvoří přes 100 odborníků z více jak 80 institucí. Jedná se převážně o subjekty státní správy,
utility, finanční instituce, komerční subjekty a technologické dodavatele.
Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, 190 03 Praha 9
adresa pro doručování: P.O. BOX 02, 225 02 Praha 025
tel.: +420 224 004 111, fax: +420 224 004 830
e-mail: podatelna@ctu.cz
www.ctu.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.
Deloitte Advisory, s.r.o.
Karolinská 654/2, Praha 8
tel.: +420 246 042 222
e-mail: gnaiwirtova@deloittece.com
www.deloitte.cz
Společnost Deloitte poskytuje komplexní služby více než polovině největších světových společností, stejně jako
mnoha středním a malým podnikům či institucím ve veřejném sektoru. Naši odborníci využívají bohatých znalostí a zkušeností, které jim umožňují poskytovat služby nejvyšší kvality.
CZ.NIC, z. s. p. o.
Milešovská 5, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 745 111
e-mail: podpora@nic.cz, podpora@mojeid.cz
www.nic.cz, www.mojeid.cz
Službu mojeID vyvíjí a provozuje sdružení CZ.NIC, jehož hlavní činností je provoz registru doménových jmen
.CZ, zabezpečení provozu domény nejvyšší úrovně .CZ a osvěta v oblasti doménových jmen.
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Network Security Monitoring Cluster
Botanická 68a, CERIT Science Park, 602 00 Brno
tel.: +420 549 49 2286
e-mail: info@nsmcluster.com
www.nsmcluster.com
Network Security Monitoring Cluster byl založen v roce 2010. Jedná se o zájmové sdružení českých firem
zabývajících se ICT bezpečností. Věnuje se vzdělávání, vědě, výzkumu a evangelizaci v oblasti kybernetické
bezpečnosti. Spolupracuje s CERIT MU, AFCEA, ČIMIB, AVO, NCA, JIC, IT Security in Germany a dalšími
subjekty. Díky svému znalostnímu a technologickému potenciálu je schopen uvést organizaci do souladu se
ZoKB, případně implementovat ISMS ISO 27001, atd. Má vlastní specializovaný kurz kybernetické bezpečnosti
s možností realizace v unikátním kybernetickém polygonu (KYPO MU).
Network Security Monitoring Cluster sídlí v CERIT Science Park Masarykovy univerzity v Brně.
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SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A SDRUŽENÍ
Asociace krajů ČR
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: +420 236 003 481
ID datové schránky: 77x5zix
www.asociacekraju.cz
ICT UNIE z.s.
K Červenému dvoru 25a/3269, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 582 880
www.ictu.cz
IDC CEMA s.r.o.
Malé náměstí 13, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 423 140, fax: +420 221 423 150
www.idc-czech.cz
International Visegrad Fund
Kráľovské údolie 8, 811 02 Bratislava, Slovak Republic
tel.: +421 259 203 811, –802, fax: +421 259 203 805
e-mail: visegradfund@visegradfund.org
www.visegradfund.org
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s.
sídlo: Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1-Nové Město
doručovací adresa: Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
tel.: +420 606 882 187, tel./fax: +420 481 312 276
e-mail: stmou@mmdecin.cz
ID datové schránky: bbd8nn3
www.tajemnici.cz
Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
www.smocr.cz
Zeměměřický úřad
Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
ID datové schránky: 6yvadsa
e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz
www.cuzk.cz, www.geoportal.cuzk.cz
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KRAJE A MĚSTA
Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
tel.: +420 564 602 111, +420 564 602 100
fax: +420 564 602 420
e-mail: posta@kr-vysocina.cz
ID datové schránky: ksab3eu
www.kr-vysocina.cz
Královéhradecký kraj
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 817 111
fax: +420 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
ID datové schránky: gcgbp3q
www.kr-kralovehradecky.cz
Statutární město Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
tel.: +420 495 707 111
fax: +420 495 707 100
e-mail: posta@mmhk.cz
ID datové schránky: bebb2in
www.hradeckralove.org
Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
tel.: +420 12 144
e-mail: info@praha.eu
ID datové schránky: 48ia97h
www.praha.eu
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MINISTERSTVA
Ministerstvo vnitra 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
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
Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1
tel.: +420 221 811 111, +420 224 810 478
e-mail: info@mze.cz
www.eagri.cz
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
tel.: +420 221 997 111
e-mail: posta@msp.justice.cz
www.justice.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
tel.: +420 221 921 111
e-mail: posta@mpsv.cz
ID datové schránky: sc9aavg
www.mpsv.cz
Ministerstvo zdravotnictví ČR
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
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
tel.: +420 267 121 11
e-mail: info@mzp.cz
ID datové schránky schránky: 9gsaax4
www.mzp.cz
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PREZENTACE FIREM
ALTRON Business Solutions, a.s.
Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4
tel.: +420 261 309 111
e-mail: altron.cz@altron.net
www.altron.net
Řešení a služby pro celý životní cyklus datových center včetně jejich provozu především v regionu EMEA. IT
konzultace, řešení kybernetické bezpečnosti, vlastní vývoj specifického softwaru a systémů pro řízení heterogenní ICT infrastruktury.
ANECT a.s.
Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno
tel. Praha: +420 271 100 100, tel. Brno: +420 547 100 100
e-mail: anect@anect.com
www.anect.com
Jsme preferovaný poskytovatel a integrátor služeb ICT, které zákazníkům přinášejí zjednodušení, inovaci a užitek při podpoře jejich podnikání.
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
www.arcdata.cz
Distributor geografických informačních systémů Esri a dodavatel komplexních GIS řešení s řadou referencí ve
veřejném i privátním sektoru.
ATLAS consulting spol. s r.o. / CODEXIS®
Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava
tel.: +420 596 613 333, fax: +420 596 613 330
e-mail: klientske.centrum@atlasconsulting.cz
www.atlasconsulting.cz
CODEXIS® – komplexní právní informační systém pro všechny, kteří při výkonu své profese přicházejí do styku
s právní problematikou
Avnet s.r.o.
V Olšinách 75/2300, 100 00 Praha 10
tel.: +420 281 002 383, fax: +420 281 002 122
e-mail: ats.cz@avnet.com
www.avnet.cz
Avnet je předním distributorem podnikových počítačových produktů, softwaru a služeb, který spojuje své obchodní partnery s více zákazníky a více řešeními.
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CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 28/17, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 506 777
e-mail: petra.jisova@vsci.cz
www.cevroinstitut.cz
CEVRO Institut je vysokou školou práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie a bezpečnostních studií,
která na vysokoškolském trhu působí již 10 let.
Corpus Solutions a.s.
Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 020 333
e-mail: info@corpus.cz
www.corpus.cz
Společnost Corpus Solutions a.s. se specializuje na problematiku ICT Security. Produkty a služby vnímá tak,
aby s nimi bylo možné vytvořit komplexní řešení pro ochranu zákaznické infrastruktury od návrhu konceptu
a implementace preventivních technologií přes vizualizační nástroje až po efektivní kybernetickou ochranu.
ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

ČD - Telematika a.s. – telekomunikační služby, služby výstavby a servisu infrastruktury, druhá největší optická
síť v ČR a vysoce zabezpečená datacentra.
Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25, 225 08 Praha 5
tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 063 360
e-mail: posta@cssz.cz
www.cssz.cz
ČSSZ spravuje sociální zabezpečení pro 8,5 mil. klientů. Je klientsky orientovaným úřadem a podporuje elektronizaci: ePortál ČSSZ ...naše služby jsou vám blíže
České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 1, 169 00 Praha 6
tel.: +420 242 411 111
e-mail: info@radiokomunikace.cz
www.radiokomunikace.cz
Jsme poskytovatelem unikátní televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury, která umožňuje našim zákazníkům kvalitně přenášet mediální obsah. Převádíme technologické trendy do inovativních mediálních, telekomunikačních a IT infrastrukturních služeb a tím přispíváme našim zákazníkům k naplnění jejich cílů.
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, aplikací pro doplňkové
agendy a správu uživatelů v návaznosti na JIP.
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FreeDivision s.r.o.
U Pazderek 265/22, 181 00 Praha 8
tel.: +420 220 972 426
e-mail: assistant@freedivision.com
www.freedivision.com
Mezinárodní společnost FreeDivision s.r.o. působí v oblasti správy a bezpečnost IT systémů. Výhradní distributor
bezpečnostního řešení Varonis pro ČR a SR.
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
www.geovap.cz
Informační systémy pro města a obce, spisová služba a systémy pro správu dokumentů, GIS a mapové portály.
GEPRO spol. s r.o.
Štefánikova 52, 150 00 Praha
tel.: +420 257 089 811, fax: +420 257 089 838
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
HRDLIČKA Group spol. s r. o.
Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5-Stodůlky
www.hrdlickagroup.cz
Řešení a aplikace pro města a jejich obyvatele. Více informací na www.mawis.eu a www.intelis.cz.
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.
MARBES CONSULTING s.r.o.
Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň
tel.: +420 378 121 500, fax: +420 378 121 501
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.
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Neogenia s.r.o.
Hybešova 42, 602 00 Brno
tel.: +420 722 722 377
e-mail: lucie.paulusova@neogenia.cz
www.neogenia.cz
Mobilní rozhlas: Unikátní komunikační brána, se kterou snadno informujete své občany o dění v obci, zahájíte
krizové řízení nebo získáte zpětnou vazbu v anketě.
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
www.ness.com/cz
Váš business konzultant a přední dodavatel IT služeb v ČR. Naše řešení snižují náklady a zvyšují efektivitu
vašeho IT.
O2 IT Services s.r.o.
Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
tel.: +420 271 463 909
e-mail: info@o2its.cz
www.o2its.cz
Expert v oblasti IT. Portfolio: IT/business consulting, systémová integrace, aplikační vývoj, vývoj Managed
Services, provoz a optimalizace IT a bezpečnost IT.
Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4
tel.: +420 261 105 555, fax: +420 261 105 300
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 Systems (Czech & Slovak), s.r.o.
Futurama business park, Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha
tel.: +420 224 890 158, fax: +420 222 326 621
e-mail: info@oki.cz
www.oki.cz
Specialista v oboru tištěné podnikové komunikace. Hlavní sortimentní skupiny jsou počítačové tiskárny, multifunkční zařízení včetně tiskových řešení.

19. ročník konference ISSS / Doprovodná mezinárodní konference V4DIS / 4.–5. dubna 2016 Hradec Králové

| 16

www.isss.cz

OKsystem a.s.
Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4
tel.: +420 236 072 111
e-mail: info@oksystem.cz
www.oksystem.cz
OKsystem je česká společnost působící na trhu informačních technologií již od roku 1990. Specializuje se na
vývoj rozsáhlých programových systémů na zakázku, na řešení personální a mzdové agendy, včetně zpracování
manažerských informací. Dále vyvíjí mobilní aplikace, pomáhá zvyšovat bezpečnost dat a řeší systémy pro
správu dokumentů. Své programové systémy dodává do soukromého sektoru i do státní správy a přizpůsobuje je
pro různá odvětví podnikání. Každodenně s nimi pracuje více než 200 000 spokojených uživatelů.
PilsCom, s.r.o.
Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň
tel.: +420 377 431 456
e-mail: info@pilscom.cz
www.pilscom.cz
Dodavatel řešení správy obsahu, dokumentů elektronické spisové služby a workflow. Aplikace společnosti
PilsCom jsou široce používány jak ve veřejné správě, tak v komerční sféře.
Profinit, s.r.o.
Tychonova 2, 160 00 Praha
tel.: +420 224 316 016
e-mail: info@profinit.eu
www.profinit.eu
PROFINIT je od r. 1998 významným hráčem na poli application outsourcingu a information managementu.
Dodává řešení zejména v oblasti vývoje softwaru na zakázku, datových skladů a business intelligence.
QCM, s.r.o.
Bellova 370/40, 623 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 a nabízí právní služby
a administraci veřejných zakázek.
SEFIRA spol. s r.o.
Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha
tel.: +420 222 558 111
e-mail: sales@sefira.cz
www.sefira.cz
Společnost SEFIRA je dodavatelem IT řešení a služeb a specializuje se na služby vytvářející důvěru v digitálním
prostředí Evropské unie se zaměřením na moderní bezpapírová řešení a dlouhodobé důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů.
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SimpleCell Networks a.s. / SIGFOX
Na Pankráci 30, 140 00 Praha
Connecting Things
e-mail: info@simplecell.eu
www.simplecell.eu
SimpleCell Networks a.s. je prvním českým veřejným mobilním operátorem sítě určené pro Internet věcí. Síť
funguje na technologii SIGFOX překonávájící cenové a technické bariéry, které rozvoj Internetu věcí dosud
brzdily. Již nyní pokrývá i vaši obec, pole, les, či potok.
Software602 a.s.
Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4
tel.: +420 222 011 602, fax: +420 222 011 218
e-mail: info@602.cz
www.602.cz
Z dodavatele aplikací pro osobní počítače jsme za 25 let díky řadě inovací vyrostli ve firmu, která realizuje velké
integrační projekty i pro nejvýznamnější tuzemské firmy. Naším posláním je poskytovat komerčnímu a veřejnému sektoru spolehlivá řešení pro pořízení, zpracování a uchování důvěryhodných digitálních dokumentů,
dokladů a dat. Našimi zákazníky jsou větší a střední organizace ve všech sektorech trhu. Společně s nimi a na
základě jejich skutečných potřeb chceme přinášet inovativní přístup při elektronizaci procesů nad daty a dokumenty s garancí digitální kontinuity jejich obsahu.
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Růžová 6, č. p. 943, 110 00 Praha 1
tel.: +420 236 031 111, fax: +420 236 031 400
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
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.
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.
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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. Nabízíme celou řadu doplňkových produktů a služeb, včetně vzdělávání a odborného
poradenství v oblasti elektronizace veřejného investování.
TRIADA, spol. s r. o.
U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9
tel.: +420 284 001 284, fax: +420 284 818 027
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.
VEEAM SOFTWARE
tel.: +420 228 882 884
www.veeam.com/cz/
Společnost Veeam je průkopníkem nového trhu Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the AlwaysOn Enterprise). Na rozdíl od starých řešení záloh, které poskytují cíle času obnovy (RTO) a bodu obnovy (RPO)
v řádu hodin až dnů, Veeam pomáhá podnikům dosáhnout hodnot cílů času a bodu obnovy (RTPO) nižších než
15 minut pro všechny aplikace a data.
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 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.

19. ročník konference ISSS / Doprovodná mezinárodní konference V4DIS / 4.–5. dubna 2016 Hradec Králové

| 19

www.isss.cz

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
tel.: +420 737 221 128, +420 603 192 007
e-mail: juraj.zoldak@vitkovice.com, petr.mikunda@vitkovice.com
www.vitkovice.cz
www.vitkovice.cz/vitkovice-it-solutions
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. – partner pro národní bezpečnost, má dlouholeté zkušenosti v oblasti krizového řízení a plánování, bezpečnostních systémů a biometrie.
WEBHOUSE, s. r. o.
Masarykovo nám. 47, 586 01 Jihlava
tel.: +420 561 207 247
e-mail: obchod@webhouse.cz
www.webhouse.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“.
Wolters Kluwer ČR, a. s.
U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
tel.: +420 246 040 400
e-mail: obchod@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.cz
Wolters Kluwer patří k předním světovým vydavatelům a poskytovatelům informačních produktů a služeb.
Jedním z nejznámějších produktů je systém ASPI.
Zeměměřický úřad
Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
ID datové schránky: 6yvadsa
e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz
www.cuzk.cz, www.geoportal.cuzk.cz
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PREZENTACE TCHAJWANSKÝCH DODAVATELŮ
Bureau of Foreign Trade
www.trade.gov.tw
gpa.taiwantrade.com.tw

The Bureau of Foreign Trade (BOFT) is the administrative agency of the Ministry of Economic Affairs (MOEA)
of the Republic of China. Its main tasks include: actively participating in WTO negotiations as well as APEC
and OECD activities; strengthening bilateral relations and negotiating FTAs; promoting trade liberalization
and facilitation; and selecting key markets to help industries radicated in Taiwan expand their export markets.
The BOFT will also draw up concrete measures to add new momentum to Taiwan‘s foreign trade, upgrade the
competitiveness of our exports, and attain the goal of sustainable economic development.
Taiwan became the 41st signatory to the WTO‘s plurilateral Agreement on Government Procurement (GPA)
in July 2009. To help Taiwanese enterprises obtain procurement opportunities benefiting from its accession to
GPA, Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) has been administering the Global Government
Procurement Project, which was organized by the Bureau of Foreign Trade (BOFT) in 2009. It is hoped that
under this program, Taiwan‘s dynamic enterprises will strengthen their ability to successfully bid directly on
government contracts abroad. For more info about the project, please visit gpa.taiwantrade.com.tw
Kancelář zahraničního obchodu (BOFT) je správním úřadem Ministerstva hospodářství Čínské republiky (MoEA). Hlavní
náplň její činnosti spočívá v aktivní účasti na jednáních Světové obchodní organizace a na činnosti Asijsko-pacifi ckého
hospodářské společenství ( APEC ) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ( OECD ), v posilování bilaterálních
vztahů a sjednávání dohod o volném obchodu, podpoře uvolnění a zjednodušení obchodu, a výběru klíčových trhů, což
významně napomáhá tradičním tchajwanským průmyslovým odvětvím rozšířit vývozní trhy. Kancelář zahraničního
obchodu vydává také konkrétní opatření, která přináší do tchajwanského zahraničního obchodu nové podněty, zvyšují
konkurenceschopnost vývozního zboží a umožňují trvalý ekonomický rozvoj.
V červenci 2009 se stal Tchajwan 41. signatářem plurilaterální Dohody o veřejných zakázkách (GPA) Světové obchodní
organizace. Rada pro rozvoj zahraničního obchodu Tchajwanu ( TAITRA) řídí mimo jiné i Projekt celosvětových veřejných
zakázek, který spustila Kancelář zahraničního obchodu v roce 2009 s cílem napomoci tchajwanským podnikům při
získávání veřejných zakázek v zahraničí. Více informací o projektu naleznete na gpa.taiwantrade.com.tw

ACTi Corporation
address: 7F, No. 1, Alley 20, Lane 407, Sec. 2, Ti-Ding Blvd.,
Neihu District, Taipei, Taiwan 114, R.O.C
tel: +886-2-2656-2588, fax: +886-2-2656-2599
www.acti.com
ACTi Corporation, founded in 2003, is an end-to-end IP video surveillance solution provider, covering all the way
from security to business management solutions.
The core value of ACTi is to deliver these solutions through in-house developed technologies applied to its whole
product line.
Our products include IP cameras, video management software, video analytics and reporting systems that are
seamlessly unified.
Společnost ACTi Corporation, založená v roce 2003, zajišťuje dodání kompletního IP kamerového systému od bezpečnostních řešení až po řízení podniku.
Největší předností společnosti ACTi je dodání nabízených systémů s využitím interních technologií, které jsou kompatibilní
s celým sortimentem výrobků.
Nabízíme IP kamery, software pro správu kamerového systému, systémy na analýzu a hlášení záznamů, přičemž všechny
výrobky i systémy jsou navzájem zcela kompatibilní.
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Far-Eastern Electronic Toll Collection Co., Ltd. (FETC)
address: 2F., No. 419, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan
tel.: +886-2-7710-6666, fax: +886-2-7710-5959
e-mail: PeggyLiao@fetc.net.tw
www.fetc.net.tw/en
FETC was founded in 2004 and awarded by Taiwan National Freeway Bureau to build & operate the Electronic
Toll Collection system for the nationwide freeways. FETC has achieved the great success of implementing a multi-lane free flow, distance-based system in 2014.
Společnost FETC byla založena v roce 2004 a pověřena Ředitelstvím státních dálnic Tchajwanu vybudováním a správou
systému elektronického výběru mýtného na všech státních dálnicích. V roce 2014 se společnosti FETC podařilo velmi
úspěšně zavézt systém sledování provozu a výběru mýtného při víceproudém provozu.

Institute for Information Industry (III)
address: 2F., No.133, Sec. 4, Minsheng E. Rd.,
Taipei City 105, Taiwan
tel.: +886-2-66072023, fax: +886-2-66072026
www.iii.org.tw
Products: 1. Automatic Fare Collection System (AFC) for Bus and Metro
2. Hospital e-Registration System
3. Cloud-threat Intelligent Appliance
4. Intelligent Energy Management System (IEMS)
Produkty: 1.Automatický systém výběru jízdného pro autobusy a metro
2. Systém elektronické registrace v nemocnicích
3.Inteligentní zařízení na cloudové hrozby
4. Systém inteligentního řízení energie

MiTAC
www.mitac.com.tw/en/index.html
Since its official establishment in October 2010, MiTAC Information Technology Corp. has inherited rich
experiences in system integration and core technology from MiTAC Inc. That allowed us to transform from
a solution supplier focusing on system integration of hardware into a solution supplier on IoT (Internet of Things)
for cloud system of system integration.
From this, we gathered IoT technology and application in various fields to integrate resources and produce
thorough effects. With the targets of commercialization and internationalization, we aim to push innovative
development of „IoT Plus“ and build new values in the IoT.
Od svého založení v říjnu 2010 převzala společnost MiTAC Information Technology Corp. od mateřské společnosti MiTAC
Inc. bohaté zkušenosti v oblasti integrace systémů a základní technologie. Z dodavatele řešení zaměřených na integraci
hardwarových řešení jsme se postupně stali dodavatelem IoT (Internet of Things) pro integrovaný cloudový systém.
Dále jsme spojili technologii a aplikaci IoT v různých oblastech, abychom integrovali zdroje a dosáhli dokonalého výsledku.
Našim cílem je komercializace a internacionalizace a zároveň se snažíme o prosazení inovativního rozvoje „IoT Plus“
a vybudování nových hodnot v oblasti IoT.
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Speedtech Energy Co., Ltd.
address: 5F, No. 568, Section 1, Min-Sheng No. Road,
Kwei-Shan Hsiang, Taoyuan Hsien, 33393, Taiwan
tel.: +886-3-322-9959 EXT: 8887, fax: +886-3-322-3225
email: EmmaHuang@speedtechenergy.com.tw
Speedtech Energy Co., Ltd., founded in 2002, is a Taiwanese company specialized in design and manufacture of
solar & LED energy-saving lighting application. Inspired by the growing demand for green energy solutions and
concern for environmental conservation, Speedtech Energy, with complete design and continuing technological
development, has accumulated over 14 years of business experience world-wide, namely in the Americas, Oceania,
and Africa.
Speedtech Energy’s core technologies centre on solar photovoltaic application, with complete products lines
ranging from components to end-user oriented appliances. For the past years, Speedtech Energy has invested
great efforts into R&D and commercialization of its main products: Solar LED Street Lighting, Solar Portable
Lighting, On-Grid / Off-Grid Solar Power System, and Solar Water Pump, which made significant contribution
to improve infrastructure of its markets, as well as to bring up the quality of living for end-users.
In the future, Speedtech Energy will remain dedicated in enhancing a clean, sustainable development with
continuous efforts in developing market-adequate solutions.
Společnost Speedtech Energy Co., Ltd., založená v roce 2002, je tchajwanská společnost, která se specializuje na návrhy
a výrobu energeticky úsporného solárního a LED osvětlení. Speedtech Energy vychází z narůstající poptávky po technologiích zelené energie a zájmu o ochranu životního prostředí. S nabídkou kompletního návrhu a trvalého technologického vývoje
nasbírala společnost 14 let obchodních zkušeností po celém světě, zejména v Severní a Jižní Americe, v Oceánii a Africe.
Základní technologie společnosti Speedtech Energy se zaměřují na solární fotovoltaické aplikace a nabízí komplexní
řady výrobků od jednotlivých komponentů až po zařízení určená pro koncového uživatele. V posledních letech věnovala
Speedtech Energy velké úsilí výzkumu a vývoji a obchodnímu využití svých hlavních výrobků, mezi které patří solární
pouliční LED osvětlení, solární přenosné osvětlení, síťový fotovoltaický systém on-grid/off-grid a solární vodní čerpadlo,
což významně přispělo ke zlepšení pozice na trhu a zároveň zvýšilo životní úroveň koncových uživatelů.
I v budoucnu bude Speedtech Energy usilovat o podporu čistého a udržitelného rozvoje a zároveň trvalý vývoj žádaných
řešení.

TAITRA
address: 5-7 Fl., 333 Keelung Rd., Section 1, Taipei 11012, Taiwan ROC
tel: +886 (2) 2725-5200, fax: +886 (2) 2757-6245
e-mail: taitra@taitra.org.tw
www.taitra.com.tw
Founded in 1970 to help promote foreign trade, the Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) is
the foremost non-profit trade promotion organization in Taiwan. Jointly sponsored by the government, industry
associations, and several commercial organizations, TAITRA assists Taiwan businesses and manufacturers with
reinforcing their international competitiveness and in coping with the challenges they face in foreign markets.
TAITRA boasts a well-coordinated trade promotion and information network of over 1,200 trained specialists
stationed throughout its Taipei headquarters, four local branch offices in Hsinchu, Taichung, Tainan and Kaohsiung,
and 60 overseas branch offices worldwide. Together with its sister organizations, Taiwan Trade Center (TTC)
and Taipei World Trade Center (TWTC), TAITRA has created a wealth of trade opportunities through effective
promotion strategies.
Rada pro rozvoj zahraničního obchodu Tchajwanu (TAITRA) je nezisková organizace, která byla založena v roce 1970,
aby pomohla podpořit zahraniční obchod. Funguje pod společnou záštitou státu, svazů průmyslu a několika obchodních
organizací, a pomáhá tchajwanským fi rmám a výrobcům posílit jejich mezinárodní konkurenceschopnost a zvládat
nástrahy, kterým čelí na zahraničních trzích.
TAITRA se může chlubit dobře organizovanou propagací obchodu a informační sítí, ve které je víc než 1 200 školených
odborníků rozmístěných v jednotlivých sídlech poboček v Taipei, ve čtyřech národních pobočkách ve městech
Hsinchu, Taichung, Tainan a Kaohsiung a 60 zahraničních pobočkách po celém světě. Spolu se sesterskou organizací,
TTC (Tchajwanské obchodní centrum) a TWTC (Taipeiské světové obchodní centrum) vytvořila TAITRA díky svým
efektivním propagačním strategiím širokou škálu obchodních příležitostí
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TATUNG CO.
address: 22, Chungshan N. Rd., 3rd Sec., 10435 Taipei, Taiwan
tel.: +886-2-25925252 ext. 2813
e-mail: astleyl@tatung.com
www.tatung.com
TATUNG CO. established in 1918 and headquartered in Taipei and holds 3 business groups, which include
6 business units such as Advanced Electronics BU, Appliances BU, Smart Solution BU, System Integration BU,
Power Equipment BU, and Motor BU. To sustain strong and long-term growth, TATUNG focuses particularly on
the development of advanced technologies and global network of operation.
IoT (Internet of Things) business opportunities are increasing therefore Tatung integrates energy-saving products,
ICT technologies, big data analysis and energy management systems to provide customers with the best smart
city applications. Tatung provides the Smart Building Management System, to analyze energy data to help you set
a reasonable energy capacity, uninstall or improved insufficient equipment together with a management system
that optimizes the best energy-saving effect. The Smart Grid Solutions include all kinds of smart meters, AMI
(Advanced Metering Infrastructure) system and Micro Grid solution in smart city. We are capable of integrating
the AMI system and Micro Grid system for worldwide power utilities and governments.
Společnost TATUNG CO. založená v roce 1918 s hlavním sídlem v Taipei sdružuje 3 obchodní skupiny, které zahrnují
6 obchodních jednotek jako je Advanced Electronics BU, Appliances BU, Smart Solution BU, System Integration BU,
Power Equipment BU, a Motor BU. Společnosti TATUNG se daří udržet silný a trvalý růst tím, že se zaměřuje především
na rozvoj pokročilých technologií a celosvětovou obchodní činnost.
Obchodní příležitosti v oblasti IoT (Internet of Things) rostou, proto společnost Tatung propojuje energeticky úsporné
výrobky, ICT technologie, analýzu velkých dat a systémy řízení energie, aby poskytla zákazníkům nejlepší chytré městské
aplikace. Tatung nabízí Systém chytrého řízení výstavby, který analyzuje energetická data a tím pomáhá nastavit rozumnou
energetickou kapacitu, odinstalovat nebo zlepšit nedostatečné vybavení spolu se službou, která maximálně optimalizuje
úsporu energie. Smart Grid Solutions zahrnují všechny druhy chytrých měřidel, systém AMI a řešení Micro Grid pro chytrá
města. Dokážeme zapojit systém AMI a Micro Grid dodavatelům elektrické energie a vládám na celém světě.

Tex Group Limited
address: No.126, Wende St., Wuri Dist., Taichung City 41474, Taiwan (R.O.C)
tel.:+886-4-23371910
fax:+886-4-23376112
e-mail: info@texpumps.com
uchen@texpumps.com
www.texpumps.com
Tex Group Limited was Established in 1992.
Over 20 Years Experiences on Manufacturing Submersible Pumps and Civil Engineering, Mines, Coal Ore,
Quarry, Slurry, Sewage Treatment Plants, General Pumping Purpose and Sand Pumping.
We also have 20 Years Dredging Work Projects with Authorized in Governmental Organizations.
Not only the Manufacturing Experiences but also the Real Professional Engineering Technique in Submersible
Pumps is our Tex Pumps Groundworks.
Tex Group Limited byla založena v roce 1992.
Máme přes dvacet let zkušeností s výrobou ponorných čerpadel a stavební technikou, důlní těžbou, uhlím, rudou, lomy,
odpadním kalem, s čističkami odpadních vod, běžným odčerpáváním a odčerpáváním písku.
Máme za sebou 20 let projektů těžebních prací pod hlavičkou státních institucí. Základ práce čerpadel Tex spočívá nejen ve
výrobě, ale i ve zkušenostech se skutečnou profesionální stavební technikou v oblasti ponorných čerpadel.
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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
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; www.triada.cz
Munis – informační systémy pro města a obce; www.munis.cz
iMunis SMiS – portál obce pro komunikaci s občany; www.imunis.cz
OBEC & finance – odborné periodikum pro ekonomické otázky měst a obcí
Veřejná správa online – příloha zaměřená na ICT technologie ve veřejné správě
www.obecafinance.cz
Den malých obcí – pravidelné setkání starostů malých obcí s představiteli
státní správy a dalšími odborníky nad aktuálními problémy
www.denmalychobci.cz
Deník veřejné správy – konference, semináře a školení pro pracovníky ve veřejné správě
www.dvs.cz
Solón – legislativní a metodická podpora pracovníků veřejné správy
www.solon.cz

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