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„Konference ISSS si vybudovala renomé, které přesahuje hranice regionu či naší
republiky. Jsem ráda, že nejsem první členkou Evropské komise, která se konference
účastní, a zároveň nejde ani o mou první účast – bude pro mě zajímavé navázat na mé
vystoupení z roku 2014 i uvedením širší, evropské dimenze.“
Věra Jourová
komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost pohlaví EK
Hradecký deník 4. dubna 2016
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Devatenáctý ročník renomované
konference je minulostí
19. ročník konference ISSS, jedné z největších akcí svého druhu v celém regionu
střední a východní Evropy kterou již potřinácté doplnila i visegrádská konference
V4DIS, skončil v královéhradeckém kongresovém centru Aldis v úterý 5. dubna
odpoledne. Na konferenci se každoročně schází politici, vedoucí pracovníci
ministerstev, hejtmani, primátoři, šéfové státních organizací, poslanci Parlamentu
ČR i hosté ze zahraničí se zástupci veřejné správy, odborníky na informatizaci
i dodavateli technologií a služeb do segmentu státní správy a samosprávy. Jedním
z významných účastníků letošního ročníku byla i komisařka pro spravedlnost,
ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví EK Věra Jourová, která je zároveň
členkou unijního týmu „Digital Single Market Project“. Podle předběžných statistik
se během dvou dnů konference zaregistrovalo 2372 účastníků, zaznělo přes
200 přednášek a diskusí a ve výstavní části se představila stovka firem a organizací
včetně oficiální delegace několika tchajwanských společností pod hlavičkou
Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře.
Slavnostní zahájení a přehlídka osobností
Největší počet vzácných hostů se sešel na podiu Velkého sálu při slavnostním zahájení
konference, které je každoročně jednou z nejsledovanějších částí programu. Příležitost
k úvodní zdravici dostali již tradičně primátor Zdeněk Fink, místopředseda Senátu
Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, hejtman Lubomír Franc jménem Asociace krajů ČR
a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová zastupující zde vládu. Klíčovou částí
úvodního bloku bylo vystoupení komisařky Věry Jourové, která se vedle zmínky
o digitálním jednotném evropském trhu věnovala především otázkám bezpečnosti
a ochrany dat. Oficiální část slavnostního zahájení pak uzavřel jménem ministra vnitra jeho
náměstek Jaroslav Strouhal.
V oblíbené „kavárenské“ diskusi, která vyplnila zbytek programu slavnostního zahájení, si
mohli účastníci konference vyslechnout názory řady osobností, mezi nimiž nechyběli
ministr spravedlnosti Robert Pelikán, předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák, předseda ČÚZK
Karel Večeře, podpredseda Košického samosprávného kraje István Zachariaš, náměstkyně
MV ČR Jana Vildumetzová, náměstek MV ČR Josef Postránecký, náměstek MZe ČR
Zdeněk Adamec, náměstek MPSV Robert Baxa, náměstek hejtmana Kraje Vysočina Libor
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Joukl, poslanec a předseda hospodářského výboru sněmovny Ivan Pilný, ředitel odboru
hlavního architekta e-governmentu MV Petr Kuchař, prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček,
generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon nebo obchodní ředitel Cisco Systems
ČR Ivo Němeček. Dlouholetý digitální šampion ČR Ondřej Felix převzal v závěru diskusní
části z rukou Jaroslava Strouhala „Cenu ministra vnitra za dlouhodobý přínos k rozvoji
e-governmentu“.
Témata, prezentace a diskuse, doprovodné akce
Obsáhlý dvoudenní program konference začal již v neděli vpodvečer seminářem
věnovaným nařízení eIDAS ve vztahu k legislativnímu prostředí ČR a poté VIP setkáním
v Klicperově divadle. Od pondělního rána pak běžely prezentace, jednání a diskusní setkání
až do úterního odpoledne. Mezi tématy se objevilo jako obvykle hodnocení aktuálního
stavu e-governmentu, plány pro nejbližší budoucnost, problematika unijního nařízení
eIDAS, důvěryhodných elektronických služeb a elektronické identity obecně, otevřená
data, informace o nových trendech a technologiích, stejně jako záležitosti spojené
s populárním „internetem věcí“ a konceptem tzv. „chytrých měst“. Nechyběla ani další
témata včetně komunikační infrastruktury veřejné správy, mobilních technologií
a sdílených služeb, kybernetické bezpečnosti apod. Stranou nezůstaly ani specifické oblasti
jako třeba veřejné zakázky, elektronizace zdravotnictví a sociálních služeb, e-justice či
geoinformační politika státu.
V rámci programu se uskutečnila i řada doprovodných akcí, jako například setkání Komise
pro informatiku SMO ČR, diskuse zástupců akademické sféry s poslanci Parlamentu ČR
a odborníky na téma vědy, výzkumu, hodnocení vysokých škol a spolupráce s veřejnou
správou, jednání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů či diskusní setkání
věnované budoucnosti kongresového turismu v Hradci Králové.
Soutěže
Podobně jako v předchozích letech byly v průběhu 19. ročníku konference ISSS/V4DIS
vyhlášeny výsledky populárních soutěží. Ocenění Český zavináč je tradičně udělováno
během nedělního večera v Klicperově divadle, předání „Ceny ministra vnitra“ letos
proběhlo během pondělního slavnostního zahájení a pamětní listy vítězům soutěží
JuniorErb a Eurocrest předal místopředseda Senátu Přemysl Sobotka v projektové
laboratoři v pondělí odpoledne. Úspěšní soutěžící ve Zlatém erbu a Bibliowebu si pak pro
ceny došli během úvodního programu slavnostního pondělního galavečera. Přehled
oceněných ve všech soutěžích lze najít na www.isss.cz nebo na webových stránkách
jednotlivých soutěží.
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Organizátoři a partneři
Hlavním organizátorem konference byla jako obvykle společnost Triada, tradičně se
podílel spolek Český zavináč, časopis Obec a finance, společnost Ponca a významnou roli
při přípravě celkové koncepce hrál i Kraj Vysočina.
Pořádání podobně rozsáhlé akce by ale nebylo možné bez podpory a zapojení
spolupracujících firem a institucí. Generálním partnerem konference se stala již tradičně
Česká spořitelna, hlavními partnery jsou společnosti Atos, Bureau of Foreign Trade
Tchajwan, Cisco, Česká pošta, ICZ a VITA software, hlavním odborným partnerem
Microsoft, partnery pak Adastra, Alef, Asseco, Autocont, AV media, Citrix, Comparex,
Fujitsu a Gordic. Díky patří i partnerům odborných bloků a spolupracujícím subjektům
veřejné správy, mezi nimiž nechybí Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo spravedlnosti, Královéhradecký kraj, město Hradec Králové, fond Regina,
ČTÚ, ČÚZK, CZ.NIC, ČIMIB, Deloitte, ICT Unie, NSM cluster, Sdružení tajemníků
městských a obecních úřadů či analytický partner konference, společnost IDC CEMA.
Celý organizační tým velmi těší, že v celém spektru státní správy i samospráv, stejně jako
mezi odborníky a dodavateli produktů a služeb, je o účast na hradecké konferenci stále
velký zájem. Velice si vážíme také toho, že si sem každoročně najdou cestu vrcholní
představitelé státu, mohou sdělit své vize a plány více než dvěma tisícovkám účastníků
a v mnoha případech se i seznámit s jejich pohledem na věc. Již nyní se těšíme na jubilejní
dvacátý ročník, který je naplánován na 3.–4. dubna 2017. Věřím, že bude stejně úspěšný
jako ročníky předchozí a že zde všichni účastnící najdou mnoho potřebných informací
i inspirace pro svou další práci.

za organizační tým
RNDr. Tomáš Renčín
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Profil a cíle akce

Charakter:

národní konference

Počet ročníků:

19

Cílová skupina:

představitelé a pracovníci státní správy a samosprávy z ČR
i ze zahraničí, odborníci z oblasti IT, podnikatelské subjekty
působící v oblasti informačních a komunikačních technologií

Zaměření a cíle:
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Praha, březen 1998
Hradec Králové, březen 1999–2004
Hradec Králové, duben 2005–2016

aktuální otázky rozvoje e-governmentu v ČR
role informatiky v krajích, městech a obcích
problematika různých koncepcí veřejného investování
implementace zákona o kybernetické bezpečnosti
otázky obecné bezpečnosti informačních systémů
moderní technologie v řízení měst a obcí
internet věcí a koncept „chytrých měst“
dopravní telematika a inteligentní dopravní systémy
formy komunikace veřejné správy s občany
čerpání prostředků EU na informatizaci veřejné správy
elektronizace zdravotnictví, justice a ochrany životního
prostředí
geoinformační politika státu a GIS pro veřejnou správu
weby měst a obcí
výměna zkušeností

Pořadatelé a partneři
Záštity









místopředseda Senátu Parlamentu ČR
Přemysl Sobotka (záštita V4DIS)
místopředseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Jan Bartošek
předseda vlády Bohuslav Sobotka
místopředseda vlády Pavel Bělobrádek
ministr vnitra Milan Chovanec
ministryně pro místní rozvoj
Karla Šlechtová
ministr zemědělství Martin Jurečka
Asociace krajů České republiky

Hlavní pořadatelé





TRIADA, spol. s r. o.
Kraj Vysočina
Sdružení Český zavináč
PONCA, spol. s r. o.

Generální partner


Hlavní partneři












ICT Unie, z. s.
Královéhradecký kraj
Město Hradec Králové
Sdružení tajemníků (STMOÚ)

Atos IT Solutions and Services, s. r. o.
Bureau of Foreign Trade, Taiwan
Cisco Systems (Czech Republic), s. r. o.
Česká pošta, s. p.
ICZ a. s.
VITA software, s. r. o.

Hlavní odborný partner


Microsoft s. r. o.

Partneři



Spolupořadatelé

Česká spořitelna, a. s.









Adastra, s. r. o.
Alef Distribution CZ, s. r. o.
Asseco Central Europe, a. s.
AutoCont a. s.
AV MEDIA, a. s.
Citrix Systems Czech Republic s. r. o.
COMPAREX CZ s. r. o.
Fujitsu Technology Solutions s. r. o.
GORDIC spol. s r. o.

Za podpory








ČÚZK
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zdravotnictví

Partneři odborných bloků






Český institut manažerů informační
bezpečnosti
Český telekomunikační úřad
Deloitte Advisory, s. r. o.
CZ.NIC, z. s. p. o.
Network Security Monitoring Cluster
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Mediální partneři





















CIO Business World
Computerworld
Deník veřejné správy
Egovernment
GeoBussiness
GEO informace
Government revue
CHIP
ICT Network News
ICT revue
ictrevue.ihned.cz
IT Inside
IT Systems
Obec a finance
Parlament, vláda, samospráva
Počítač pro každého
PRO města a obce
Veřejná správa
VLP – Regionální Deník
Zeměměřič
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Mediální spolupráce




Český rozhlas Hradec Králové
ČTK Hradec Králové
ICT TV

Analytická spolupráce


IDC CEMA

Účast – oficiální statistiky
Definice cílové skupiny
Konference ISSS představuje již řadu let unikátní komunikační a prezentační platformu
pro všechny subjekty veřejné správy, odborníky i dodavatele technologií, kteří se
podílejí na informatizaci společnosti a rozvoji e-governmentu a elektronických služeb
pro občany ČR. Programové schéma je každoročně koncipováno tak, aby postihlo
nejvýznamnější a zároveň aktuální témata z celého spektra problematiky informatizace
veřejné správy a zároveň oslovilo politiky, zástupce státních orgánů, veřejné správy
a nejrůznějších iniciativ, experty i další specialisty z různých oblastí (ICT, finančnictví,
utility, služby apod.).
O prestižním postavení konference ISSS svědčí pozitivní hodnocení ze strany špiček
domácí politické scény, nezávislých odborníků nebo vysokých manažerů zúčastněných
firem i zájem, který tato akce vyvolává nejen u představitelů státních orgánů ČR
a zástupců měst a obcí, ale i u reprezentantů veřejné správy řady evropských zemí.
I letošní návštěvnost a účast řady významných hostů z veřejné správy, včetně vzácného
hosta z Evropské komise, potvrdila stabilní pozici této významné akce v celém regionu
střední a východní Evropy.










Téměř 60 % registrovaných účastníků tvoří zástupci státní správy a samosprávy ČR
(centrální úřady, ministerstva, kraje, města a obce, parlament, veřejné instituce,
soudnictví apod.).
Více než 20 % z nich jsou úředníci s rozhodujícími pravomocemi na vyšším stupni
(ředitelé odborů ministerstev, státních úřadů a institucí, krajských úřadů apod.).
Přibližně čtvrtinu všech účastníků konference představují zástupci předních
dodavatelských firem (včetně nejvyšších manažerů), zaměřujících se na technologie,
produkty a služby pro oblast veřejné správy.
Naprostá většina zástupců veřejné správy odpovídajících v dotazníkových
průzkumech se shoduje na tom, že informace a poznatky získané na konferenci mají
zásadní vliv na jejich rozhodování o dalších investicích do ICT.
Mezi účastníky konference jsou i desítky odborníků a reprezentantů názorových
proudů, kteří hrají důležitou roli při formování dalšího rozvoje e-governmentu v ČR.
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Účastníci – celkové počty
Instituce, úřady

1349

Vystavovatelé

305

Ostatní účastníci z komerční sféry

386

Hosté ze zahraničí

42

Zástupci médií (registrovaní na místě)

35

Ostatní (bez bližšího určení)
Celkem

ISSS 2016 – Struktura návštěvníků
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255
2372

Účastníci – veřejná správa
Města, obce

599

Ministerstva

227

Ostatní centrální úřady

192

Kraje

159

Parlament

26

Knihovny, univerzity

30

Policie, hasiči, soudy

20

Ostatní instituce

96

Celkem

1349

ISSS 2016 – Veřejná správa
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Proslovy, citace, komentáře
„Děkuji organizátorům za pozvání na tuto konferenci, jsem tu už potřetí. Poprvé jako
tajemnice městského úřadu, před dvěma lety jako ministryně pro místní rozvoj, kdy jsem
si tady pěkně zaslibovala, a nyní. Dnes nebudu nic slibovat a doufám, že vám nezkazím
náladu, protože jsem se rozhodla, že tu nebudu dlouze hovořit o tom, co dělá komise
v rámci silného tématu, kterým je digitální společný trh, ale budu mluvit – a nemohu jinak
– hlavně o otázkách bezpečnosti a o tom, jak je digitální sféra v dnešní době důležitá,
zejména proto, aby dokázala čelit hrozbám, které na nás číhají nejenom zvenčí EU, ale
bohužel i zevnitř.“
Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost pohlaví EK,
slavnostní zahájení konference ISSS/V4DIS 2016
„Nevím už ani, po kolikáté tu jsem, ta číslovka je ale určitě dvouciferná. Pro mě je to vždy
vynikající zahájení jara. Konference ISSS a V4DIS jsou akce, které mají obrovský
význam. Za tu dobu, co sem jezdím, se na tomto pódiu vystřídala řada ministrů z různých
politických uskupení a vždy slibovali a slibovali… Jak to budou zjednodušovat, jak vy
starostové budete mít minimum práce, oběžníků nebude padesát denně apod. Mám pocit,
že opak je pravdou a že jste stále zavaleni administrativou. Přesto si myslím, že tato
konference má hluboký smysl a že vaše účast je zárukou toho, že zkušenosti a závěry
přenesete do svých obcí a občanům. Obce jsou základem státu. Držím vám palce.“
Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu Parlamentu ČR,
slavnostní zahájení konference ISSS/V4DIS 2016
„Vážené dámy, vážení pánové, milí příznivci tradiční konference ISSS, jsem velmi rád, že
se tato akce již devatenáctým rokem těší tak velké oblibě a že se i letos v hradeckém
kongresovém centru Aldis sešlo téměř dva a půl tisíce odborníků a dalších příznivců
internetu a jeho bezpečného využití ve státní správě a samosprávě. Také letos jsem proto
s velkou radostí přijal nabídku převzetí záštity a velmi jsem se těšil na příležitost osobních
setkání s vámi všemi. Bohužel zahraniční služební cesta mne odvedla na druhou stranu
polokoule a tak se na vás mohu obrátit pouze touto cestou. Vy všichni právě prožíváte
dva dny naplněné zajímavými prezentacemi, dva dny odborných setkání přinášejících
jednu zajímavější informaci za druhou, dva dny podnětných shledání. O to jsem bohužel
ochuzen, ale věřím, že to podstatné se ke mně po mém návratu dostane…“
Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny,
zdravice účastníkům konference ISSS/V4DIS 2016
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„Jménem vlády ČR bych chtěla říci, že tuto konferenci považujeme za velmi důležitou
a těší mě, že řada členů vlády jí poskytuje záštitu. Jsem samozřejmě velmi ráda, že zde
mohu být a bavit se i o věcech, které se týkají ministerstva pro místní rozvoj, jako je třeba
kauza monitorovací systém nebo národní elektronický nástroj pro veřejné zakázky. Na
projekty, které vás zajímají, se snažíme poskytovat nemalé finanční prostředky, a to
v rámci rezortů i v rámci evropských dotací – o tom všem budeme dnes hovořit. Chtěla
bych vám popřát hezkou konferenci, efektivní a plodnou. Jsem ráda, že se zde sešlo takové
množství účastníků.“
Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj ČR,
slavnostní zahájení konference ISSS/V4IS 2016
„Konference ISSS je jednou z nejvýznamnějších a největších akcí svého druhu, která se
vůbec v Evropě pořádá. Hosty bývají nejen vysocí úředníci Evropské komise, ale i ministři
vlády ČR a samozřejmě poslanci Parlamentu ČR. Tato platforma je nesmírně důležitá
pro rozvoj celého oboru a jedinečností této konference je právě kontakt odborníků na IT
a politiků všech úrovní. Nezanedbatelnou součástí jsou také specializované semináře
s mezinárodní účastí, tradičně dochází i k vyhlašování nejlepších webových stránek
a aplikací. Jsem rád, že Hradec Králové se každoročně stává hlavním městem IT a přál
bych si do budoucna, aby tato konference dokázal vždy přilákat dostatek odborníků,
politiků a vůbec všech, kteří nechtějí ztratit krok s nejnovějšími poznatky
a technologiemi.“
Oldřich Vlasák, bývalý místopředseda Evropského parlamentu
a zastupitel města Hradec Králové
„Vážení hosté, dovolte, abych vás jménem svým i jménem pana ministra Chovance
přivítal na 19. ročníku konference ISSS. Hlavní téma ministerstva vnitra zaznělo už
v rámci ranního bloku – elektronická identita, elektronické úkony, elektronické
doručování. Ministerstvo vnitra v současnosti žije evropským nařízením eIDAS, které
zavádí tyto instituty. S potěšením můžeme konstatovat, že vláda již schválila první ze
zákonů a je připraven návrh novely zákona o občanských průkazech. Od roku 2017 bude
v ČR vydáván jediný průkaz vybavený čipem, který umožní ověřování identity
a elektronické podepisování dokumentů. Je to téma, o kterém se v ČR hovoří dlouho. To,
co je potřeba vybudovat, jsou služby veřejné správy…
To je pouze několik avizovaných témat. Děkuji vám za pozornost, jsem zde, budu rád,
když spolu budeme hovořit a jsem připraven reagovat – ať už já nebo moji kolegové – na
vaše dotazy. Díky a příjemné prožití této konference.“
Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra,
slavnostní zahájení konference ISSS/V4DIS 2016
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„Konference ISSS se za dobu své existence stala nejen zvučnou značkou informatizace
společnosti a rozvoje e-governmentu, ale i místem cenného sdílení zkušeností mezi
subjekty veřejné správy, odborníky a dodavateli technologií a služeb. Věřím, že i letošní
ročník konference v diskusích o zcela konkrétních projektech informatizace veřejné
správy posune její zavádění a prohloubí spolupráci všech aktérů, vlády, ministerstev,
krajů, měst i obcí. To by měl být podle mého soudu hlavní výsledek letošního jednání.“
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina,
Hradecký deník 4. dubna 2016
„Vzhledem k tomu, že jsme v Hradci Králové, chtěl bych vzpomenout architekta Josefa
Gočára. On ve své době, kdy zde bylo registrováno 137 automobilů, navrhl okruh, po
kterém sem jezdíte, na průjezdnost 35 tisíc vozů. Dokonce je to opravdu okruh, který
nekončí někde v lesích. Zásluhu na tom měli tehdejší hradečtí radní, kteří mu dali důvěru
a nechali ho pracovat. Myslím si, že toto je velice vhodná paralela s naším IT světem. Je
vynikající, když lidé, kteří vědí, co tvoří, jako je třeba právě Ondřej Felix, dostanou
důvěru a mohou své myšlenky a nápady někam posunout. Když jeho nadřízení a stát mu
moudře umožní tyto záměry plnit. Přál bych si, aby na všech úrovních veřejné správy byli
takto moudří radní a politici, kteří nechají ty, kdo tomu rozumí, dělat, co umějí nejlépe.
A je jedno, zda je to Josef Gočár nebo Ondřej Felix.“
Tomáš Renčín, výkonný ředitel,
slavnostní zahájení konference ISSS/V4DIS 2016

16 | www.isss.cz, www.v4dis.eu

Doprovodné akce
Konference V4DIS již potřinácté
Současně s národní konferencí ISSS se uskutečnila již potřinácté i tradiční mezinárodní
konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Setkání
zástupců veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky opět přivítalo řadu významných hostů
nejen z visegrádského regionu, ale i z dalších evropských zemí. Oficiální záštitu
konferenci tradičně poskytl místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Akce
se jako obvykle zúčastnily desítky zástupců veřejné správy ze zemí V4 a řada tuzemských
i zahraničních odborníků věnujících se problematice informatizace společnosti a reformě
veřejné správy.
Během slavnostního zahájení konference V4DIS v pondělí dopoledne připomněl
výkonný ředitel Tomáš Renčín i památku generálního sekretáře Únie miest a obcí
Slovenska Mariána Minaroviče, který zemřel 4. března tohoto roku a který se
v uplynulých dvou dekádách nejen výrazně zasloužil o rozvoj e-governmentu na
Slovensku, ale celou dobu také velmi úzce spolupracoval na koncepci konference
ISSS/V4DIS. Na zahájení konference V4DIS se dále aktivně podíleli Libor Joukl,
náměstek hejtmana Kraje Vysočina, který je tradičním spoluorganizátorem mezinárodní
části konference, István Zachariaš, podpredseda Košického samosprávného kraja, a řada
dalších osobností z ČR, Polska, Maďarska a Slovenska. Moderátorem zahájení byl
Jaroslav Šolc, radní městské části Praha 2.
Hlavními tématy letošního ročníku konference bylo tradiční hodnocení rozvoje
e-governmentu v zemích Visegrádu, stejně jako informace o klíčových projektech, které
se v uplynulém roce podařilo rozpracovat nebo dokončit. Prostor v programu jako
obvykle dostaly i projekty týkající se dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce, zkušenosti
z implementace moderních technologií v širokém spektru oblastí souvisejících s veřejnou
správou a ukázky best practices. Během diskusí se poměrně často navazovalo na rozsáhlý
projekt LDA-V4, o němž se hovořilo už během předchozích visegrádských setkání a který
pod vedením Kraje Vysočina a jejích partnerů ze všech zemí V4 v posledních letech
důkladně zmapoval stav rozvoje informatizace veřejné správy v celém regionu.
Hlavním organizátorem konference V4DIS byl spolek Český zavináč, spolupořadatelem již poněkolikáté Kraj Vysočina a na celkové koncepci akce se významně
podílela města Hradec Králové a Praha. Součástí programu V4DIS 2016 byly vedle
obvyklých doprovodných akcí konference ISSS i tradiční nedělní VIP večer
v Klicperově divadle, slavnostní vyhlášení cen mezinárodní soutěže Eurocrest či
ocenění účastníků soutěže mladých talentů JuniorErb, kteří obdrželi pamětní listy
místopředsedy Senátu Parlamentu ČR.
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Hradec Králové – kongresové město
Krátce po poledni se ve VIP prostorách KC Aldis sešli na uzavřeném diskusním jednání
zástupci Královéhradeckého kraje, vedoucí představitelé i zastupitelé města Hradec
Králové, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, odborníci a další osobnosti, které nějakým
způsobem ovlivňují nebo chtějí ovlivnit kongresový turismus (MICE) ve městě a regionu.
Hlavním cílem setkání bylo sjednocení názorů na postavení kongresového cestovního
ruchu, zhodnocení aktuální situace v kraji a městě a upřesnění dalších kroků, které povedou
k výraznému posílení vnímání Hradce Králové jako uznávané kongresové destinace.
Úvodního uvedení do problematiky kongresového turismu se ujal autor Koncepční studie
cestovního ruchu pro město Hradec Králové, Ing. Petr Kratochvíl, a na něj pak navázal
městský radní pro cestovní ruch a předseda představenstva KC Aldis PhDr. Jiří Štěpán,
Ph.D. Následovalo krátké vystoupení RNDr. Tomáše Renčína jako organizátora největší
kongresové akce, která se každoročně v Hradci Králové koná, a poté bouřlivá diskuse
většiny přítomných, mezi nimiž nechyběli například náměstek hejtmana
Královéhradeckého kraje Otakar Ruml, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj
a kandidátka do krajských voleb Ing. Klára Dostálová, primátor Hradce Králové
MUDr. Zdeněk Fink, bývalý místopředseda Evropského parlamentu a současný zastupitel
Ing. Oldřich Vlasák, senátor prof. MUDr. Jaroslav Malý a řada dalších osobností.

Jednání „akademiků“, ICT Unie a odborníků
V rámci odpoledního pondělního programu se konalo již poněkolikáté také setkání
zástupců vysokých škol, příslušné pracovní skupiny ICT Unie, zaměstnavatelů a řady
expertů, zaměřené na téma spolupráce vysokých škol, podnikatelského sektoru a veřejné
správy. Hlavními tématy letošního setkání byly otázky, jak zajistit, aby VŠ a SŠ
vychovávaly studenty v tom počtu a s tou strukturou znalostí, která je nezbytná pro úspěch
na trhu, jak hodnotit a odměňovat univerzity za kvalitu namísto za kvantitu či jak motivovat
VŠ, aby usilovaly nejen o publikační body RIV, ale také, aby jejich výzkum byl využitelný
v praxi. Stranou nezůstal ani význam propojení vzdělávání a výzkumu na vysokých školách
a další související témata.
Moderátory akce byli Zdeněk Pilz (ICT Unie a ČSSI) a prof. Jiří Voříšek (VŠE a ČSSI),
mezi hosty nechyběli zástupci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Martina Berdychová
a Ivan Pilný a další osobnosti.

Setkání tajemníků a KISMO s poslanci a zástupci centrálních orgánů
V pondělí odpoledne a v podvečer se odehrála dvě důležitá setkání. Pozdní pondělní
odpoledne patřilo také tajemníkům městských a obecních úřadů, jejich sdružení (STMOÚ)
pro ně pod taktovkou Jaromíra Zajíčka připravilo diskusi s čelnými představiteli
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Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj. Následovalo zasedání Komise pro
informatiku Svazu měst a obcí ČR s poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
informatiky krajů a zástupci Ministerstva vnitra v Jednacím sále. Tématem byla zejména
stávající legislativa a diskuse nad představami a potřebami samospráv s ohledem na
probíhající legislativní procesy a záměry.
Diskuse k národní strategii Cloud computingu
Zástupci Ministerstva vnitra a Státní poklady – Centra sdílených služeb se sešli v Jednacím
sále s partnery z dalších centrálních orgánů (reprezentovaných Ministerstvem práce
a sociálních věcí a Ministerstvem zemědělství), zástupci dodavatelů a vedením ICT Unie,
aby prodiskutovali stávající situaci a další vývoj Národní strategie Cloud computingu.
Veřejně přístupná debata moderovaná Petrem Koubským přispěla jak k vyjasnění
vzájemných postojů účastníků a jimi reprezentovaných úřadů a skupin, tak i k vyšší
informovanosti odborné veřejnosti o celé problematice.
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Vítězové soutěží a ocenění
V rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení 19. ročníku konference
ISSS/V4DIS v královéhradeckém Klicperově divadle byly jako obvykle vyhlášeny
výsledky soutěže Český zavináč. Porota letos zaměřila svoji pozornost k jednomu
z velmi hlasitých a zároveň vysoce odborných kritiků implementace e-governementu
v ČR, pedagogu, publicistovi a současnému radnímu ČTÚ Jiřímu Peterkovi. Důvodem
ocenění byla především dlouhodobá publicistická a analytická činnost v oblasti
elektronických komunikací a zároveň odvaha přejít na „druhou stranu barikády“ a měnit
tento segment z pozice radního Českého telekomunikačního úřadu.
------------------V soutěži Eurocrest o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů v Evropě se mezi
hlavní oceněné projekty roku zařadily oficiální stránky města Bruntál
(www.mubruntal.cz), loňský vítěz kategorie měst v národní soutěži Zlatý Erb, a vedle
toho také oficiální stránky města Martin (www.martin.sk).
Vyhlášení výsledků bylo jako obvykle součástí programu devatenáctého ročníku
konference ISSS v Hradci Králové (ISSS/V4DIS 2016) – podobně jako vloni proběhlo
vyhlášení v projektové laboratoři v pondělí odpoledne, a to za přítomnosti místopředsedy
Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky.
Vyhlašovatelem soutěže Eurocrest je Sdružení Zlatý erb ve spolupráci s Evropskou
komisí a evropskými síťovými IT projekty, jako je například TeleCities. Soutěž Eurocrest
vychází ze zkušeností získaných při organizaci soutěže Zlatý erb pořádané v České
republice s přihlédnutím ke konzultacím odborníků z Evropské unie.
-----------------V rámci programu konference ISSS 2016 se při příležitosti setkání účastníků soutěže
JuniorErb s místopředsedou Senátu Parlamentu ČR Přemyslem Sobotkou v kongresovém centru Aldis představili vítězové plzeňského a pražského kola a poté předseda
poroty Petr Naske z Jednoty školských informatiků vyhlásil jednotlivé vítěze. První místo
obsadili vítězové pražského kola z gymnázia Christiana Dopplera, druhý skončil tým
z gymnázia v Havlíčkově Brodu a třetí byl Jakub Štěpánek z gymnázia Mikulášská
v Plzni, který rovněž vyhrál krajské kolo. Porota se rozhodla udělit i zvláštní cenu, kterou
získal tým z Arcibiskupského gymnázia na Vinohradech v Praze. Vítězové obdrželi věcné
ceny a všichni zúčastnění pamětní list od patrona soutěže Přemysla Sobotky.
------------------
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Během konference ISSS 2016 se uskutečnilo i slavnostní předání cen Biblioweb 2016.
Cenu pro absolutního vítěze, Krajskou knihovnu F. Bartoše ve Zlíně věnovala Asociace
krajů ČR, ostatní ceny věnoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.
V kategorii knihoven v obcích nad 30 tisíc obyvatel zvítězila Krajská knihovna Františka
Bartoše ve Zlíně se ziskem. V kategorii knihoven v obcích od 15 001 do 30 000 obyvatel
byla nejúspěšnější Knihovna Václava Štecha Slaný. V kategorii knihoven v obcích do
15 tisíc obyvatel si vítězství odnesla Městská knihovna Dačice.
V letošním ročníku soutěže Biblioweb jedna z knihoven zvítězila téměř ve všech
hodnocených kategoriích. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně se stala
absolutním vítězem v letošním ročníku soutěže Biblioweb, získala zvláštní cenu Blind
Friendly za nejlepší bezbariérový web knihovny a upoutala porotu i v kategorii Sympatie
porotců.
-----------------Další ze soutěží, jejíž výsledky byly vyhlášeny během ISSS 2016, byl tradiční Zlatý erb,
soutěž o nejlepší weby a elektronické služby měst a obcí.
Nejlepší elektronická služba – Holešov: Strategie města Holešova
Nejlepší webová stránka obce – Libochovany
Nejlepší webová stránka města – Broumov
Cena Jana Savického za nejlépe zvládnuté kritérium „Povinné informace“ v rámci
soutěže Zlatý erb 2016, garantovaná Otevřenou společností, o. p. s. – Broumov
Zvláštní cena ministra vnitra za nejlepší bezbariérový přístup na webové stránky při
soutěži Zlatý erb – kategorie obce: Roštění, kategorie města: Bučovice
Zvláštní cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci na webových
stránkách při soutěži Zlatý erb – kategorie regiony: Turistická oblast Beskydy-Valašsko,
kategorie města/obce: Turistický portál Dvůr Králové nad Labem.
Cena veřejnosti udělená AK ČR při soutěži Zlatý erb – obec Slatina, okres Klatovy
-----------------Cenu ministra vnitra za dlouhodobý přínos k rozvoji e-governmentu převzal v závěru
pondělního slavnostního zahájení konference z rukou náměstka Jaroslava Strouhala
dlouholetý digitální šampion ČR Ondřej Felix
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