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„Úspěch konference ISSS v Hradci Králové mě opakovaně přesvědčuje a gratuluji
organizátorům, že se jim daří propojovat experty, veřejné činitele a politiky ke společné diskuzi
digitalizace, e-governmentu a reformy veřejné správy. Těším se na konstruktivní živou debatu,
chci ujistit účastníky o podpoře ze strany Evropské unie pro užitečné projekty a přivezu nové
informace v této oblasti, protože digitální agenda bude hrát velkou roli v budoucnosti Evropy
a Česko musí hrát klíčovou roli v tom, jak bude tato budoucnost utvářena.
Věra Jourová, komisařka EK pro spravedlnost,
ochranu spotřebitelů a rovnost žen a mužů,
anketa Hradeckého deníku, 1. dubna 2019
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ISSS 2019 – letos v pozitivním duchu
Dvaadvacátý ročník konference ISSS/V4DIS skončil v královéhradeckém kongresovém
centru ALDIS v úterý 2. dubna. Akce se po celou dobu své existence zaměřuje na
informatizaci veřejné správy, implementaci moderních ICT technologií do tohoto
segmentu a celkovou digitalizaci společnosti. Během dvou dnů se zaregistrovalo téměř
2200 hostů, v programu se odehrálo zhruba 200 prezentací, diskusí a pracovních setkání
a ve výstavní části se představilo přes 100 firem a institucí. Letošní ročník konference
oficiálně zaštítili premiér Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Jan
Hamáček, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, vládní zmocněnec pro IT
a digitalizaci Vladimír Dzurilla, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a Asociace krajů
ČR. Většina hostů byla překvapena pozitivní atmosférou konference, která byla
zapříčiněna především faktem, že současná politická reprezentace napříč celým spektrem
dospěla k určité shodě, jakým směrem by se měl v následujících letech rozvoj
e-governmentu v ČR ubírat. Bylo to patrné prakticky ve všech prezentacích, projevech
i vystoupeních.
O dosahu a dobré pověsti akce svědčí i slova premiéra Andreje Babiše, kterými zhodnotil ISSS
2019 v tradiční anketě Hradeckého deníku: „Tuto konferenci už ani nemusíme představovat,
nosné téma ISSS patří do vládních priorit. Digitalizaci řešíme a chceme s ní pohnout, a to je
podle mě hlavní přínos akce. Nejen možnost slyšet, co se aktuálně na poli e-governmentu děje
a šance jednoduše se potkat s odborníky, ale je to prostor pro sdílení poznatků a výměnu
zkušeností. Pustili jsme se i do digitalizace zdravotnictví nebo digitalizace stavebního řízení.
První výsledky už máme a budeme pokračovat dál, dokud se nedostaneme na úroveň nejlepších
zemí na světě. Kromě dosavadních zkušeností mě také zajímá, jak digitalizace státní správy
pomůže normálním lidem, živnostníkovi nebo firmě. Řešíme digitalizaci a zabýváme se projekty
pro budoucnost. Všechno je to jeden velký celek s přesahem do všech oblastí života.“
Velice nás těší, že tako jarní akce si řadu let drží mimořádně vysoký kredit jak mezi stovkami
zástupců veřejné správy, tak mezi špičkovými politiky, ať už jsou z jakékoli části politického
spektra. Na přípravě celého konceptu a naplnění hlavních témat se každoročně podílejí desítky
spolupracovníků ze státní správy, samospráv, podnikatelské sféry i odborných kruhů. Všem jim
patří naše poděkování, protože si uvědomujeme, že sami bychom konferenci v podobném
rozsahu určitě nemohli zvládnout.
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Slavnostní zahájení
V pondělí dopoledne byl jako obvykle největší zájem o slavnostní zahájení, kterého se
zúčastnila celá řada osobností politického života. Příležitost k úvodním zdravicím dostali
hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán a místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
Miluše Horská. Poté následoval „vládní blok“, v němž vystoupili premiér Andrej
Babiš, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a vládní zmocněnec pro IT
a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Po nich se chopila slova komisařka EK pro spravedlnost,
ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová, která mimo jiné upozornila na
svoji odpolední přednášku o digitální budoucnosti Evropy. Závěr oficiální části zahájení byl ve
znamení krajů – krátkým vystoupením je uzavřel Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina,
který je již léta jedním ze spoluorganizátorů konference.
V oblíbené „kavárenské“ diskusi, která vyplnila zbytek programu slavnostního zahájení, si
účastníci konference mohli vyslechnout názory řady dalších přítomných osobností, mezi nimiž
nechyběli ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministryně obchodu a průmyslu
Marta Nováková, předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS Parlamentu
ČR Ivan Bartoš, předseda ČÚZK Karel Večeře, ředitel NÚKIB Dušan Navrátil, primátor
Hlavního města Prahy Zdeněk Hřib, primátor města Hradec Králové Alexandr
Hrabálek, primátor slovenského města Kežmarok Ján Ferenčák, místopředseda Rady vlády
pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček, generální ředitel České televize Petr Dvořák,
generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon, generální ředitel České pošty Roman
Knap, generální ředitel Cisco Systems ČR Michal Stachník, generální ředitel společnosti
Microsoft Rudolf Urbánek, prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček a výkonný ředitel konference
ISSS/V4DIS Tomáš Renčín.
Bohatý dvoudenní program
Letošní ročník akce vyzněl, jak již název napovídá, skutečně v pozitivním duchu. Oproti
předchozím rokům byla znát atmosféra nastupující spolupráce a konstruktivní diskuse nad
jednotlivými stěžejními tématy dalšího směřování e-governmentu a z mnoha ohlasů
návštěvnické veřejnosti zaznívalo potěšení nad takovým vývojem. Vše se samozřejmě odráželo
i v zájmu o jednotlivé přednášky a vystoupení a výsledkem byly nabité sály. Nepopiratelnou
zásluhu na takovémto vnímání prezentací mají zcela jistě všichni hlavní aktéři dalšího rozvoje
informatizace veřejné správy, ať už je to Ministerstvo vnitra, Úřad vlády, ICT Unie nebo další
subjekty a konkrétní osobnosti. Nezbývá než přát si, aby atmosféra kooperace vydržela
a jakékoliv odlišné představy o dalším vývoji byly i nadále řešeny plodným dialogem.
V letošním roce byla většina prezentací a diskusí věnována tématům, jako jsou identifikace
a identita občana v digitálním světě, rozšiřující se nabídka a možnosti digitálních služeb
poskytovaných orgány veřejné moci, digitalizace stavebního řízení, projektům jako Portál
občana nebo čipový občanský průkaz, či úskalím v oblasti veřejného investování. Součástí
programu byly také tradiční programové sekce věnované elektronizaci zdravotnictví, digitálním
technickým mapám či aktuálním problémům samospráv. Jako tenká červená linka se celým
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programovým schématem vinula kybernetická bezpečnost, ochrana osobních dat nebo rozličné
aspekty nasazování moderních technologií v různých oblastech digitalizace života.
Součástí programového schématu byla také řada uzavřených jednání, setkání a diskusí – již
v neděli v podvečer se v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnil
seminář Digitální služby za účasti více než stovky zástupců státní správy a samospráv, v pondělí
proběhlo setkání Komise pro informatiku SMO ČR s poslanci PSP, jednání členů DigiKoalice,
jednání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů a některé další akce.
Doprovodné akce
Nedílnou součástí programu konference byly jako obvykle i workshopy, panelové diskuse
a různé doprovodné akce za účasti poslanců a senátorů Parlamentu ČR, členů AKČR
a SMO ČR. V rámci setkání Komise pro informatiku SMO ČR se sešli informatici krajů a měst
s poslanci Výboru pro veřejnou správu Poslanecké sněmovny pod vedením Ivana Bartoše,
vládním zmocněncem pro IT Vladimírem Dzurillou a zástupci některých ministerstev.
Tématem byly jako každoročně zásady příprav nové a úpravy stávající legislativy, diskuse nad
představami a potřebami samospráv s ohledem na probíhající legislativní procesy a záměry,
a rovněž diskuse nad dopady legislativních úprav a jimi stanovených nových povinností do
rozpočtů samospráv. Výsledkem dlouhého jednání bylo označení základních aktuálních
problémů e-governmentu ve vztahu k samosprávám, zhodnocení aktuálního stavu spolupráce
v rámci různých pracovních skupin a ujednání o další spolupráci.
V pondělí odpoledne proběhlo také uzavřené neformální setkání členů České národní koalice
pro digitální pracovní místa, a to pod taktovkou předsedy koalice, náměstka MPO Ivana
Pilného, a tajemníka koalice Petra Naskeho z Národního ústavu pro vzdělávání. V podvečer se
pak uskutečnilo také tradiční jednání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů.
Soutěže
Během konference ISSS/V4DIS 2019 došlo jako obvykle i na vyhlášení výsledků oblíbených
soutěží. Již v neděli 31. března na VIP setkání v Klicperově divadle převzala komisařka Věra
Jourová ocenění Český zavináč za významný přínos v rozvoji digitální společnosti v Evropské
unii.
V pondělí odpoledne proběhlo v projektové laboratoři slavnostní vyhlášení celostátního kola
soutěže JuniorErb, kde úspěšní účastníci převzali také pamětní listy Senátu Parlamentu ČR,
v podvečer se pak konal již tradiční workshop soutěží Zlatý erb a ZlatyErb.sk, jehož se
zúčastnilo i několik zástupců Parlamentu ČR a řada významných představitelů veřejné správy
ČR i dalších zemí. V rámci tohoto setkání byly také předány ceny za umístění na 2. a 3. místech
ve všech kategoriích.
Vítězové pak byli vyhlášeni v úvodu společenského galavečera, slavnostní ceremoniál doplnilo
i vyhlášení vítězů soutěže Biblioweb 2019.
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Organizátoři a partneři
Hlavním organizátorem konference byla společnost Triada, na realizaci konference se tradičně
podílely Kraj Vysočina, Český zavináč, z. s., časopis Obec a finance a společnost Ponca.
Pořádání podobně rozsáhlé akce by ale nebylo možné bez podpory a zapojení spolupracujících
firem a institucí. Generálním partnerem konference byla jako v minulých letech Česká
spořitelna, hlavními partnery pak společnosti ATOS, CISCO, ICZ, MICROSOFT a VITA
software, partnery ALEF, ASSECO, AUTOCONT, AV MEDIA, CITRIX, DISK Systems,
FORTINET, GORDIC, ORACLE a PALO ALTO Networks. Díky patří i partnerům odborných
bloků (DELL EMC a SEFIRA) a spolupracujícím subjektům veřejné správy, mezi nimiž
nechybělo Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Královéhradecký kraj,
město Hradec Králové, fond Regina, ČTÚ, ČÚZK, ICT Unie, Sdružení tajemníků městských
a obecních úřadů či analytický partner konference, společnost IDC CEMA. Mezi mediálními
partnery akce se objevila Česká televize, Hradecký deník a téměř dvě desítky odborných titulů
z oblasti veřejné správy a ICT.
Dvacátý třetí ročník konference ISSS se uskuteční opět v Kongresovém centru Aldis
v Hradci Králové ve dnech 20. a 21. dubna 2020.
Více informací včetně novinek, programového schématu, fotodokumentace, audio
a videozáznamů i kompletního archivu minulých ročníků lze najít na www.isss.cz.

za organizační tým
RNDr. Tomáš Renčín
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V4DIS 2019 – již po šestnácté
Šestnáctý ročník konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society)
se tradičně odehrál souběžně s národní konferencí ISSS ve dnech 1. a 2. dubna 2019. Na
dvoudenní konferenci v konferenčním centru Aldis v Hradci Králové se opět setkali
zástupci veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky, kteří se dlouhodobě věnují
problematice informatizace společnosti, rozvoji e-governmentu a reformě veřejné správy,
s tuzemskými i zahraničními odborníky na tuto problematiku.
V programu, který se prolínal s prezentacemi a diskuzemi probíhajícími v rámci národní
konference ISSS, se objevily informace o zajímavých projektech e-governmentu, které se
v jednotlivých zemích podařilo rozpracovat nebo dokončit, představilo se několik příkladů
dobré praxe a diskutovalo se o hlavních výzvách a plánech v oblasti digitalizace života včetně
dalšího rozvoje konceptu „smart cities“ a „smart regionů“, přeshraniční či mezinárodní
spolupráci nebo využití moderních technologií v oblasti turistického ruchu.
Součástí oficiálního programu konference V4DIS byl opět pondělní odpolední blok přednášek
a worskhop účastníků soutěží Zlatý erb a ZlatyErb.sk s podtitulem „Zkušenosti s weby
samospráv v zemích V4“, kterého se tradičně zúčastnili i zástupci Senátu Parlamentu ČR a řada
dalších významných představitelů veřejné správy ČR, Slovenska i dalších zemí.
Hlavním organizátorem konference V4DIS je tradičně spolek Český zavináč, spolupořadatelem
pak Kraj Vysočina, který byl v minulých letech hlavním realizátorem rozsáhlého projektu
LDA-V4 mapujícího stav informatizace veřejné správy v regionu V4, a na celkové koncepci
akce se každoročně významně podílejí města Hradec Králové a Praha. Součástí programu
V4DIS 2019 byl vedle obvyklých doprovodných akcí konference ISSS i tradiční nedělní VIP
večer v Klicperově divadle či ocenění účastníků soutěže mladých talentů JuniorErb, kteří
obdrželi pamětní listy z rukou zástupců Senátu Parlamentu ČR.
Užitečnost mezinárodní části konference velmi podrobně popsal ve svém přípisu i tajemník
Únie miest Slovenska, pan doktor Milan Galanda:
„Únia miest Slovenska dlhodobo spolupracuje partnermi v Českej republike a to spolkom
Český zavináč a Triada, spol. s r.o., impulzom pre zahájenie dlhoročnej spolupráce boli
úspechy slovenských miest v českej súťaži Eurocrest a následne v projekte Zlatý erb.sk, ktorý
sa už vyše 15 rokov vyhlasuje na Slovensku. Iniciátormi tejto spolupráce boli Marián
Minarovič, generálny sekretár Únie miest Slovenska a Miroslav Drobný, prezident e-Slovensko
a Združenia informatikov samospráv Slovenska.
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Od roku 2004 sa slovenská delegácia pod vedením zástupcov ÚMS a ZISS pravidelne
zúčastňuje na konferencii ISSS v Hradci Králové, ktorá má veľmi vysokú odbornú úroveň
a veľmi bohatú účasť prednášateľov, vystavovateľov a účastníkov a to nielen z Českej
republiky, ale aj zo štátov V4 a celej Európy. Vysoko kvitujeme, že tejto konferencie sa
zúčastňujú najvyšší ústavní činitelia Českej republiky, predstavitelia Poslaneckej snemovne
a Senátu a Parlamentu ČR, členovia vlády na čele s jej premiérom, zástupcovia samosprávnych
krajov, ako i miest a obcí a ďalší odborníci na túto agendu. Oceňujeme, že v rámci programu
okrem udeľovania Zlatého erbu sa udeľuje aj Junior erb a takýmto spôsobom sa motivuje
a vychováva mladá generácia. Sme radi, že aj zástupcovia Slovenskej republiky a osobitne
našich miest, obcí či samosprávnych krajov sa nielen zúčastňujú, ale aj prezentujú výsledky,
ktoré dosiahli v rozvoji e-governmentu a informatizácie spoločnosti.
Mesto Hradec Králové a Kongresové centrum Aldis je veľmi dobrým výberom a každý rok
ponúkajú vysoký štandard a zároveň zaujímavé novinky. Príjemným spestrením je aj
spoločenská stránka a slávnostný galavečer. Veríme, že naša spolupráca bude úspešne
pokračovať aj v ďalšom období na prospech našich miest a štátov, a hlavne ich obyvateľov.“

Další z tradičních účastníků – primátor města Kežmarok Ján Ferenčák – také poslal svoje
stručné hodnocení:
„Konferencia ISSS/V4DIS patrí medzi podujatia zorganizované na vynikajúcej úrovni, o čom
svedčí aj veľké množstvo odborníkov, ktorí sa každoročne stretávajú pod jednou strechou
v Hradec Králové. Oblasti, ktoré boli tohto roku prezentované, nás všetkých bezpochyby trápia.
Práve táto konferencia prichádza s podnetnými myšlienkami a riešeniami, ktoré ponúkajú
odpovede na mnohé otázky. Budúcnosť patrí práve digitálnej komunikácii a je veľmi dôležité
v tomto trende spoločne postupovať.“
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Profil a cíle akce

Charakter:

národní konference

Počet ročníků:

22

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 2005–2019

aktuální otázky rozvoje e-governmentu v ČR
role informatiky v krajích, městech a obcích
digitální služby v oblasti veřejné správy
elektronická identita a související otázky
formy komunikace veřejné správy s občany
problematika různých koncepcí veřejného investování
implementace zákona o kybernetické bezpečnosti
otázky obecné bezpečnosti informačních systémů
moderní technologie v řízení měst a obcí
digitalizace stavebního řízení
internet věcí a koncept „chytrých měst“
weby a další on-line prezentace měst a obcí
dopravní telematika a inteligentní dopravní systémy
čerpání prostředků na informatizaci veřejné správy
ochrana osobních údajů ve veřejné správě
elektronizace zdravotnictví, justice a ochrany životního
prostředí
geoinformační politika státu a GIS pro veřejnou správu
výměna zkušeností
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Pořadatelé a partneři
Záštity







předseda vlády Andrej Babiš
1. místopředseda vlády
a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
ministryně pro místní rozvoj ČR
Klára Dostálová
vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci
Vladimír Dzurilla
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek
Asociace krajů České republiky

Pořadatelé





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

Generální partner


Hlavní partneři











Spolupracující subjekty



ICT Unie, z. s.
Sdružení tajemníků městských
a obecních úřadů ČR, z. s.





Za podpory





Asociace krajů České republiky
Český zeměměřický a katastrální úřad
Královéhradecký kraj
Město Hradec Králové

Partneři odborných bloků



Dell EMC
Sefira spol. s r. o.

Atos IT Solutions and Services, s. r. o.
Cisco Systems (Czech Republic), s. r. o.
ICZ a. s.
Microsoft s. r. o.
VITA software, s. r. o.

Partneři





Česká spořitelna, a. s.





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.
DISK Systems, s. r. o.
Fortinet Inc.
GORDIC spol. s r. o.
Oracle Czech s.r.o.
Palo Alto Networks

Odborní partneři










Česká informační agentura životního
prostředí
Český telekomunikační úřad
Integrovaný regionální operační
program
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo životního prostředí
Státní ústav pro kontrolu léčiv
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Mediální partneři
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Česká televize
Deník veřejné správy
EGov Network News
Egovernment
GeoBussiness
GEO informace
Hospodářská komora ČR
CHIP
ICT Network News
IT Inside
IT Systems
Moravské hospodářství
Obec a finance
Počítač pro každého
PRO města a obce
Prosperita
Světchytře.cz
Veřejná správa
VLM – Regionální Deník

Mediální spolupráce



Český rozhlas Hradec Králové
ČTK Hradec Králové

Analytická spolupráce


IDC CEMA
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Účast – počty a struktura návštěvníků
Konference ISSS/V4DIS je již déle než dvě desetiletí uznávanou komunikační a prezentační
platformu pro všechny subjekty veřejné správy, odborníky i dodavatele technologií, kteří se
podílejí na informatizaci společnosti, modernizaci veřejné správy a rozvoji e-governmentu
a elektronických služeb pro občany ČR. Programové schéma konference je každoročně
koncipováno tak, aby postihlo nejdůležitější a 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, stavebnictví, služby apod.).
O prestižním postavení akce 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 přibližně
40 senátorů a poslanců Parlamentu ČR, většiny členů vlády, šéfů státních organizací, řady
hejtmanů, primátorů i stovek dalších zástupců veřejné správy nejen z ČR, ale i z regionu V4
i dalších zemí, potvrdila stabilní pozici této významné akce v celém regionu střední a východní
Evropy.
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 i politických proudů, kteří hrají důležitou roli při formování dalšího
rozvoje e-governmentu v ČR.
Pokud bychom měli návštěvnickou skupinu popsat v několika podstatných větách, pak:






Přes 62 % registrovaných účastníků tvoří zástupci tuzemské veřejné správy (centrální
úřady, ministerstva, kraje, města a obce, parlament, veřejné instituce, soudnictví
apod.).
Zhruba polovina z tohoto počtu, tedy necelá třetina všech návštěvníků akce, jsou
úředníci s rozhodujícími pravomocemi na vyšším stupni (ředitelé odborů ministerstev,
státních úřadů a institucí, krajských úřadů, magistrátů, městských úřadů apod.).
Přes čtvrtinu všech účastníků konference představují zástupci předních
dodavatelských firem (včetně nejvyšších manažerů), zaměřujících se na technologie,
produkty a služby pro oblast veřejné správy.
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Účastníci – celkové počty
Instituce, úřady
Vystavovatelé
Ostatní účastníci z komerční sféry
Hosté ze zahraničí
Zástupci médií (registrovaní na místě)
Ostatní (bez bližšího určení)
Celkem

1364
336
352
20
24
95
2191

Pozn.: Počet účastníků dále rozšířila více než stovka neregistrovaných hostů několika
uzavřených jednání a diskusních setkání.

Struktura návštěvníků

Veřejná správa
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Proslovy, citace, komentáře
„Dobré dopoledne, vážený pane premiére, vážení ministři, vážení kolegové politici, ale
především vy, kterých se tato důležitá konference hodně aktuálně týká. Každoročně se účastním
řady konferencí na téma veřejné správy a její reformy a obecně problémů dnešní informační
společnosti. Tato hradecká je však z mého pohledu nejkvalitnější a skutečně sleduje klíčové
trendy, které dnešní rozvoj a řízení našich měst, obcí a regionů takříkajíc pálí. Tady se dozvím
nejnovější trendy, klíčové novinky, strategie v oblasti e-governmentu. To vše se zde tvoří,
diskutuje, připomínkuje, a to v produktivním dialogu mezi politiky, odborníky a akademiky –
konec konců, kde by se měly nové informace sehnat než právě zde.“
Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR,
slavnostní zahájení konference
„Dámy a pánové, vždy je pro mě velkým potěšením, že tady mohu být, vždy si vybojuji, že mohu
právě na tuto konferenci přijet, a to proto, že tato akce na mě dlouhodobě dělá velký dojem.
Chci poděkovat a poblahopřát organizátorům za to, že tady každoročně v takhle široké plejádě
expertů, politiků a lidí z různých sektorů řeší něco, co je naprosto zásadní, a to, jak má
digitalizace pomáhat občanům České republiky. Mám velmi dobrý dojem z toho, co se v ČR
v poslední době dělá, co se děje a co se plánuje, protože digitalizace je pro ČR obrovskou šancí.
Máme šanci být jedním z center výzkumu a vývoje nejenom v oblasti digitalizace, ale i v oblasti
umělé inteligence...“
Věra Jourová, komisařka EK pro spravedlnost,
ochranu spotřebitelů a rovnost pohlaví,
slavnostní zahájení konference
„Vážené dámy, vážení pánové, všechny vás zdravím na konferenci ISSS v Hradci Králové. Byl
jsem tady minule a znovu mohu opakovat, že digitalizace je jednou z priorit současné vlády. Již
minule jsme vás informovali o vznikající strategii Digitální Česko. Tuto koncepci v závěru roku
schválila vláda a teď již máme rozpracovanou na 808 implementačních záměrů, které by ji měly
postupně naplnit. Z této strategie se stává hlavní dokument řídící digitalizaci, který postupně
nahradí existující strategie. Zároveň přispěje k vyčistění vládních usnesení, které v minulosti
postupně vznikaly a poté zapomněly zanikat a neplnily se. Takže pro nás je to skutečně důležitá
věc a já jsem strašně rád, že do přípravy implementačních plánů se zapojily všechny rezorty.
Všichni tuto aktivitu přijali a spolupracovali. Tak jako je tady vidět posun státních přístupů
k digitalizaci, osobně také vnímám pozitivnější atmosféru, která tento proces provází. Víte,
zpočátku nám nikdo nevěřil, že se s tím dá něco udělat, nám se ale daří určovat směr a posouvat
věci, na které si dříve nikdo netroufl – například digitalizaci zdravotnictví, digitalizaci
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stavebního řízení, e-justici, e-sbírku, e-legislativu nebo i změnu daňového systému. Mohl bych
jmenovat další projekty všech rezortů a když mluvím o spolupráci, nemohu vynechat ani tu
s komerčním sektorem. Máme si co nabídnout, musí to ale být výhodné pro stát i pro dodavatele.
Musíme být schopni vést vyrovnanou diskusi, která bude vzájemně přínosná.“
Andrej Babiš, předseda vlády ČR,
slavnostní zahájení konference
„Dámy a pánové, dobrý den. Chtěl bych moc poděkovat za pozvání na tuto konferenci a za
možnost být zde dnes s vámi. Paní místopředsedkyně i pan premiér připomněli to, že minulý
týden se všechny politické strany ve sněmovně na návrhu zákona o právu na digitální služby,
který ukotví právo občanů komunikovat s úřady online. Je to ale jenom začátek. Tam bude
potřeba změnit asi 150 zákonů, a to je práce, která spadne na ministerstvo vnitra a my jsme
připraveni se s tím popasovat. Já, když jsem nastupoval do funkce, tak jsem říkal, že
ministerstvo vnitra není ministerstvo policie. Z mého pohledu je to i ministerstvo státní správy
a její digitalizace a já si myslím, že za ten minulý rok se toho na ministerstvu hodně podařilo.
Spustili jsme již zmíněný Portál občana, rozcestník ke službám veřejné správy, na němž
postupně přibývají služby. Zavedli jsme e-občanku, změnili jsme datové schránky tak, aby byly
přehlednější a jednodušší pro uživatele. Dnes stačí mít e-občanku a datovou schránku
a dramaticky se sníží počet návštěv úřadů. Naším cílem do budoucna je přidávat do systému
jednotlivé životní události, které si může občan vyřídit elektronicky, a na portálu samozřejmě
nalezne i jasný návod, jak dál postupovat.
Snažíme se spolupracovat s jednotlivými rezorty, ale také s obcemi – mimochodem, na portál
občana se již první připojily a chystají se k tomu i kraje. Spustili jsme národní identitní autoritu
jako podmínku k poskytování všech dalších elektronických služeb veřejné správy krajů i obcí
a pracujeme na dalších centrálních službách jako jsou univerzální platební brána nebo
centrální notifikační služba, která upozorní například na konec platnosti řidičského průkazu
nebo na změny údajů v základních registrech...“
Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra ČR,
slavnostní zahájení konference
„Chceme naplnit všechny cíle, které jsme si předsevzali v rámci digitální koncepce, chceme
změnit organizační strukturu, chceme do procesu průběžně vstupovat. Nechceme, aby vše bylo
IT, ale musíme si uvědomit, že dnes IT vstupuje do všech oblastí života, a proto chceme daleko
víc posílit svou roli, abychom byli vše schopni udělat. Určitě nám záleží na tom, abychom
spolupracovali, chceme najít další cesty pro spolupráci s komerčním sektorem. Děkuji za
pozornost a přeji hezkou konferenci.“
Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci,
slavnostní zahájení konference
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„Nechci tady detailně představovat celou strategii Česká republika – země pro budoucnost, ale
je to skutečně ambiciózní plán, který do určité míry mění priority ČR k podpoře výzkumu
a vývoje směrem k rozvoji takzvané chytré infrastruktury, směrem k jinému hodnocení vědy
a výzkumu, směrem k podpoře startupů, k zaváděné polytechnické výuky na všech úrovních škol.
Digitalizace je na této úrovni naprosto nezbytná.
Už tady padl termín umělá inteligence, máme zájem o vybudování centra, jsme v tom poměrně
daleko a v dalším pololetí budeme bojovat o to, abychom se stali jedním z těch čtyř center
excellence pro umělou inteligenci. Chceme se zaobírat kybernetickou bezpečností, automatizací
výroby, identifikací a podobně. To prostě bez digitalizace nejsme schopni zvládnout.“
Karel Havlíček, místopředseda Rady vlády pro vědu a inovace,
slavnostní zahájení konference

„Vážená paní místopředsedkyně Senátu, vážený pane premiére, pane vicepremiére, ministryně,
ministři, další vzácní hosté, dámy a pánové, pamětníci vědí, že po šesti vládách, které mám tu
čest na ISSS nějakým způsobem vítat, jsem vždy končil tím, že věřím, že příští rok to bude lepší.
Dovoluji si dnes prohlásit, že ač je 1. dubna, chci poděkovat vládě v čele s panem premiérem
a vicepremiérem, že přestali slibovat a začali činit. Já děkuji vám všem, že ten tlak, který jsme
tady vyvíjeli na všech možných konferencích, na Asociaci krajů a všude jinde, se daří dostat do
reálných kroků a myslím, že ty výsledky dokážete posoudit sami. Děkuji vám všem naprosto ze
srdce a dovolte, abych jmenoval tři lidi, kteří byli cílem mé časté kritiky a nesli ji někdy úkorně.
Vladimír Dzurilla přišel s nějakou vizí a poměrně rychle jsme si s Krajem Vysočina a mojí
osobou padli do oka. Jaroslav Strouhal si pochvalu zaslouží za to, že po letech má najednou na
konferenci Ministerstvo vnitra celý blok, velmi zajímavý a s naprosto jasnými výstupy. A třetí
člověk, ten, který přišel s iniciativou 2020, Zdeněk Zajíček, stojí i za tím zmiňovaným zákonem.
Přátelé, díky vám, a za rok – není to apríl – snad další světlo na obzoru. Hezký den.“
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina a místopředseda Asociace krajů ČR,
slavnostní zahájení konference

„Vážené dámy a pánové, paní místopředsedkyně, paní ministryně a páni ministři, vítejte
v Hradci Králové a v Královéhradeckém kraji, který se na tuto dobu, a nejen na dnešní aprílový
den, stává hlavním městem České republiky a střední Evropy v rámci internetu ve státní správě,
v rámci chytrých technologií, v rámci všeho toho, co by nám mělo šetřit čas a snížilo naše
výdaje. Věřím, že nejen zde v sále, ale především v kuloárech bude to nejzásadnější a že najdete
svá chytrá – smart a jiná úžasná řešení nejen pro tyto dny, ale především pro dnešní dobu.
A ještě jednou – vítejte v Královéhradeckém kraji...“
Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje,
slavnostní zahájení konference
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„ISSS bezpochyby patří mezi největší setkání odborníků na digitalizaci a elektronizaci veřejné
správy u nás či ve střední Evropě a jsme rádi, že Hradec Králové jako hostitelské město k této
události neodmyslitelně a tradičně patří. A co očekávám od letošního ročníku? To je spíše
otázka na organizátory a odborné garanty konference. Pro vedení města to je zároveň
příležitost se potkat se zástupci vlády, ministerstev či dalších krajů a státních institucí. Program
je vždy velmi nabitý, ale věřím, že najdeme prostor pro krátkou diskusi nad projekty, které
v Hradci Králové chystáme.“
Alexandr Hrabálek, primátor Hradce Králové,
anketa Hradecké deníku 1. 4. 2019
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Vítězové soutěží a ocenění v roce 2019
Český zavináč
V rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení dvacátého druhého ročníku
konference ISSS/V4DIS v královéhradeckém Klicperově divadle byly jako obvykle vyhlášeny
výsledky soutěže Český zavináč. Aktuálním držitelem tradiční ceny se stala Věra Jourová,
komisařka Evropské komise pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví.
Porota Českého zavináče se rozhodla ocenit ji za její významný přínos k rozvoji digitální
společnosti v EU, a to jak za aktivity v oblasti tolik diskutované kybernetické bezpečnosti či
osvěty nařízení o ochraně osobních dat (GDPR), ale i za snahu být významnou protiváhou
elektronických gigantů při hájení práv občanů.
Soutěž Český zavináč jednou ročně odměňuje nejlepší projekty, činy nebo jiná závažná jednání,
které v uplynulém roce významně přispěly k rozvoji informačních technologií ve státní správě
a místní samosprávě. Výsledky jsou tradičně vyhlašovány na konferenci ISSS/V4DIS v Hradci
Králové.
Zlatý erb
Na konferenci ISSS v Hradci Králové byly vyhlášeny výsledky již 21. ročníku populární
soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Soutěže se v letošním roce
zúčastnily obce a města z celé ČR, ze všech 14 krajů. Celkově se zapojilo 435 webových stránek
a projektů obcí a měst včetně elektronických služeb a turistických prezentací.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR celou soutěž oficiálně zaštítilo a aktivně se podílelo na
koncepci i hodnocení jedné z populárních kategorií – Ceny ministryně pro místní rozvoj za
nejlepší turistickou prezentaci, kde mimo obcí, měst, regionů, krajů a turistických atraktivit
soutěžily nově i certifikované organizace destinačního managementu. K úspěšnému průběhu
realizace i hodnocení této kategorie výrazně přispěla agentura CzechTourism. Další záštity
soutěži poskytly Ministerstvo vnitra ČR, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení
místních samospráv ČR a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR. Hlavním
partnerem soutěže byla společnost GORDIC.
I v letošním roce byla vedle tradičních kategorií udělena také „Zvláštní cena Jana Savického“
za nejlépe zvládnuté povinné informace, tentokrát zvlášť pro obce a města, porota shledala
bezchybné zpracování povinných informací u obce Lovčice a webových stránkách města
Jihlavy. Metodické pokyny pro hodnocení této kategorie speciálně pro soutěž Zlatý erb
vypracovalo Ministerstvo vnitra.
Kompletní výsledky celostátního kola jsou k dispozici na www.zlatyerb.cz, na stejném místě
budou postupně zveřejňovány informace týkající se průběhu dalšího ročníku.
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Kategorie nejlepší webové stránky města:
1. Jihlava, www.jihlava-city.cz
2. Mohelnice.cz, www.mohelnice.cz
3. Bruntál, www.mubruntal.cz
Kategorie nejlepší webové stránky obce:
1. Lovčice, www.obeclovcice.cz
2. Lipová-lázně, www.lipova-lazne.cz
3. Provodov, www.provodov.cz
Kategorie Smart City a elektronická služba:
1. Brno: elektronická identita Brno iD, www.brnoid.cz/cs
2. Ostrava: Oficiální web města Ostravy k životnímu prostředí, www.zdravaova.cz
3. Cheb: Mapa sociální pomoci města Chebu, www.cheb.cz/mss
Cena Jana Savického za nejlépe zvládnuté povinné informace:
Obce: Lovčice
Města: Jihlava
Cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci:
Kategorie města, obce
1. Karlovy Vary, www.karlovyvary.cz
2. Dvůr Králové n. Labem: Chyba! Odkaz není platný.
3. Hluboká nad Vltavou, www.hluboka.cz
Kategorie kraje, regiony:
1. Oficiální turistický průvodce hl. města Prahy, www.prague.eu
2. Turistický portál Pelhřimovska, www.pelhrimovsko.cz
3. Turistický portál Libereckého kraje, www.liberecky-kraj.cz
Kategorie turistické atraktivity:
1. Hrad Radyně, www.hrad-radyne.cz
2. Hrad Cheb, www.hrad-cheb.cz
3. Centrum Walzel, www.walzel.cz
Kategorie certifikované organizace destinačního managementu:
krajské – Jižní Čechy pohodové, www.jiznicechy.cz
oblastní – Český ráj, www.cesky-raj.info
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JuniorErb
V rámci slavnostního vyhlášení celostátního kola soutěže JuniorErb se již od roku 2008 na
konferenci ISSS potkávají mladí tvůrci webových stránek se zástupci odborných firem, nejvyšší
politiky a samosprávy. Pravidelně se zde koná ocenění všech finalistů této soutěže, tedy
celostátního kola a kola „ostatních krajů,“ kola Plzeňského kraje a kraje hlavního města Praha.
Letos navíc nově proběhlo i předání ocenění finalistům tzv. krajského kola Ostatní kraje
(tj. z těch krajů, kde se krajské kolo nevyhlašuje).
Všichni finalisté krajských kol byli pozváni na konferenci ISSS, kde se v pondělí 1. dubna
setkali se senátory Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, hejtmanem
Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem, zástupci Plzeňského kraje, Magistrátu hlavního města Praha,
některými z porotců a s organizátory. Nejprve došlo k předání ocenění v kategorii „Ostatní
kraje“, kde 3. místo obsadily Anežka Tinková a Nikol Nejezchlebová se stránkami amatérského
divadelního spolku (http://dohralijsme.studentiguh.cz). Na 2. místo se stránkami pro zdravotní
sestry (http://sestryvip.studentiguh.cz) probojovaly Věra Hanáková a Amálie Stejskalová.
Vítězství si odnesly Ludmila Gieslová, Kateřina Nedomová a Adéla Staňková za stránky
folkpunkové skupiny Rozinky (http://rozinky.studentiguh.cz).
Pak již následovalo vyhlášení celkových výsledků JuniorErbu 2019. Z finalistů byli
nejúspěšnější Jaromír Hanuš, který se s neoficiálními stránkami rozhledny Chlum umístil na
bronzové příčce, druhé skončily Ludmila Gieslová, Kateřina Nedomová a Adéla Staňková se
stránkami folkpunkové skupiny Rozinky a vavříny vítěze porota přiřkla Lukáši Budskému za
stránky Tanečního studia Andrea.
Všichni soutěžící si kromě věcných cen odnesli také pamětní listy Senátu Parlamentu ČR.
Biblioweb
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval pod záštitou Asociace
krajů České republiky jubilejní dvacátý ročník BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou
prezentaci knihovny.
Absolutním vítězem soutěže se stala Městská knihovna Ústí nad Orlicí (https://www.knihovnauo.cz/), která je současně vítězem kategorie knihoven v obcích od 10 001 do 20 000 obyvatel.
Vítězem kategorie knihoven v obcích do 10 tisíc obyvatel a specializovaných knihoven se stala
Knihovna Jabok (https://knihovna.jabok.cz). Tato knihovna získala i ocenění za nejlepší
bezbariérový web – Blind Friendly Web.
V kategorii knihoven v obcích nad 20 001 tisíc obyvatel si vítězství odnesla Městská knihovna
Valašské Meziříčí (https://www.mekvalmez.cz/).
Slavnostní předání cen BIBLIOWEB 2019 se uskutečnilo 1. 4. 2019 na konferenci ISSS 2019
v Hradci Králové. Ceny pro vítěze věnovala Asociace krajů ČR a Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR.
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