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Úvodní slova

Vážené dámy, vážení pánové,
v souvislosti s koronavirovou pandemií jsou na místě diskuse, jaké proměny do našich životů nakonec skutečně přinese. Je jisté, že
jednou ze zásadních změn bude výrazně vyšší rychlost digitalizace.
Debaty na téma, jestli vůbec digitalizovat a jaké přínosy to bude mít, ztratily relevanci. Co dává smysl je rychlý postup, efektivita,
odstraňování překážek a vytváření podmínek pro její prosazování.
Bankovní sektor jde příkladem. Česká spořitelna od počátku letošního roku zpřístupnila bankovní identitu k plošnému prokazování totožnosti vůči státní správě. Bankovní identita pomohla obyvatelům Česka například získat online certifikát o očkování proti
Covid-19, anebo vyplnit formuláře během jarního sčítání lidu. Od června je již bankovní identita k ověření totožnosti zákazníků
dostupná i firmám a poskytovatelům komerčních služeb.
Digitální transformace společnosti je v poslední době skoková a často vynucená podmínkami a opatřeními vyvolanými šířením
koronaviru. Stále více se ale potvrzuje, že digitalizace je a bude poptávaná bez ohledu na další vývoj epidemiologické situace.
Potvrzují nám to i první zjištění po zpřístupnění bankovní identity k plošnému prokazování totožnosti v kyberprostoru. Ukázalo se, že
možnost využívat vlastní bankovní identitu k přihlašování se k online službám vzbudila mezi lidmi zájem i zvědavost. Prakticky všichni uživatelé ocenili bankovní identitu jako jednoduchý a rychlý prostředek pro přihlášení se do online světa. Zároveň lidé přiznali, že
jim dala impuls přihlásit se, často i z pouhé zvědavosti, do Portálu občana, resp. do portálu České správy sociálního zabezpečení,
do Daňového portálu a do Katastru nemovitostí. Bohužel, frustraci některých způsobil nedostatek online informací služeb.
V digitalizaci státní správy a samosprávy máme v porovnání s Evropou stále velký prostor ke zlepšení. Míra rychlosti zavádění
e-governmentu bude jedním z faktorů, který do budoucna bude ovlivňovat spokojenost života v naší zemi. Bylo by skvělé, kdybychom současnou zvýšenou poptávku po online službách dokázali urychleně promítnout i do zkvalitnění nabídky těchto služeb.
Věřím, že k dalšímu posunu digitalizace Česka a jejího zkvalitnění přispěje i letošní konference ISSS!
Tomáš Salomon
předseda představenstva České spořitelny, a. s., generálního partnera konference ISSS 2021

Dámy a pánové, milí hosté a vážení kolegové,
na konferenci ISSS se letos potkáváme už po třiadvacáté a pevně věřím, že to zdaleka není setkání poslední. Prakticky neustále se
objevují nové technologie, nové nápady a nové výzvy, a to nejen v oblasti digitalizace veřejné správy a celé společnosti. Témata nám
tedy určitě nedojdou a elánu i chuti pokračovat na platformě ISSS dále máme na rozdávání.
Ani letos nebudeme nijak zásadně měnit celkem ustálenou podobu akce. Už řadu let se s obsáhlým programem pohybujeme na
hraně kapacit kongresového centra, ale jsem přesvědčen, že jako obvykle si každý účastník svoje téma v bohatém programu konference najde. Vedle aktuální elektronické identity občana, sdílených služeb či digitalizace různých oblastí nenecháme stranou tradiční záležitosti jako internet věcí, využívání cloudových řešení nebo elektronizace zdravotnictví. V programu samozřejmě zůstávají
obvyklé stálice, které zajímají vždy prakticky všechny – slavnostní zahájení, v rámci kterého proběhne diskuse na téma digitalizace
společnosti v programech politických stran, populární bilančně-výhledový blok Ministerstva vnitra ČR, workshop a setkání účastníků soutěže Zlatý erb nebo tradiční úterní diskuse zástupců samospráv nad aktuálními problémy.
Přípravy i průběh letošního ročníku jsou poznamenány celosvětovou pandemií, která v nemalé míře dopadla i na naši republiku.
V této souvislosti musím ocenit práci a postoj všech spoluorganizátorů a garantů akce, kteří i v této nelehké době podpořili její
konání a nepřestávali věřit, že se vše v lepší obrátí.
Tomáš Renčín
výkonný ředitel konference ISSS 2021
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Videokonference V4DIS 2021 – eTourism
Konference V4DIS zaměřená na stav a rozvoj eGovernmentu v zemích V4 je již po dvě desítky let tradičním souputníkem
větší a starší sestry, dubnové královéhradecké mezinárodní konference ISSS. Ani v letošním roce, stejně jako v tom
minulém, ale celková bezpečnostní situace v prvním pololetí nepřála pořádání hromadných prezenčních akcí, takže
pořadatelé přesunuli své aktivity do online prostoru.

Letošním tématem V4DIS byl eTurismus ve všech aspektech a přednášející, ať už připojeni dálkově nebo přítomni
v rámci menších diskusí či rozhovorů ve studiu, se vyjadřovali
zejména k aktuální situaci a jejím dopadům do celého sektoru turistických služeb s ohledem na celkovou digitalizaci
společnosti. Záštitu nad videokonferencí převzal předseda
Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil a měl také úvodní slovo.
Jednu z klíčových přednášek vedl formou rozhovoru s Janem
Pokorným ředitel agentury CzechTourism Jan Herget.
„Cílem videokonference bylo přiblížit odborné veřejnosti i dalším zájemcům, jak zástupci všech složek odvětví – vrcholní
politici, představitelé centrálních státních agentur, zástupci
regionů a euroregionů, organizací přeshraniční spolupráce,
menších, na turismu závislých obcí a letovisek, stejně jako
provozovatelé ubytovacích zařízení a atrakcí – vnímají v souvislosti s aktuální složitou situací zvýšený tlak na nasazování
a využívání moderních technologií a celkovou snahu o rychlejší digitalizaci společnosti celkově,“ poznamenal ředitel programu Vojtěch Dvořáček.
Vystupující se vyjadřovali především k tomu, jaké kroky udělali v rámci své činnosti s ohledem na očekávané obnovení
turistického ruchu a jak je k tomu motivovaly náročnější požadavky turistů na digitální propagaci destinací, možnost online
prohlídek, rezervací apod. Právě tento zvýšený tlak by měl
dle představ sektoru vést k modernizaci turistických portálů
a webů, či reorganizaci dosavadního vnímání různých klientských akcí či bonusů. K problematice přístupnosti (nejen) turistických informací v online prostoru pro nevidomé a slabozraké vystoupil informatik a odborník na přístupnost webů Jan

Šnyrych, který v rámci videopřednášky předvedl i praktickou
ukázku využití inkluzivních technologií.
V rámci zhruba dvou desítek vystoupení byla hodnocena i mezinárodní a přeshraniční spolupráce v oblasti e-turismu v rámci celého Visegrádu, a to jak z hlediska koordinace národních
i regionálních postupů a akcí, tak i v oblasti zajištění financování těchto projektů, ať už národních nebo evropských zdrojů.
Do „česko-polské“ diskuse o přeshraniční spolupráci se zapojili ředitelka Czech Convention Bureau Tereza Matějková,
Anna Zabska, ředitelka Valbřišské regionální turistické agentury, Tomáš Míčka, vedoucí projektu Poznej Polsko/Odkryj
Czechy a Bartosz Powiecki, marketingový ředitel sítě hotelů
v polské části Krkonoš.
Důležitým tématem byla vedle diskusí a příspěvků zástupců
veřejné správy zemí V4 i přehlídka best practices ze segmentu turistického ruchu či prezentace nejlepších webových
stránek, které se pravidelně účastní soutěží Zlatý erb (ČR),
Zlatyerb.sk (Slovensko) nebo dalších žebříčků, jež se týkají
využívání nejmodernějších ICT technologií v turistickém ruchu, jako jsou například ceny o „nejlepší turistický produkt
polsko-českého příhraničí“, nebo o „nejlepší službu v oblasti
turistiky v polsko-českém příhraničí“, které jsou vyhlašované na Kongresu polsko-české turistiky ve Swidnici. Některé
tuzemské příklady dobré praxe představili manažerka soutěže Zlatý erb Jitka Hajžmanová a místostarosta Městyse
Karlštejn Janis Sidovský. Do obsahu videokonference rovněž
přidali svoje příspěvky další zástupci subjektů, s nimiž platforma V4DIS dlouhodobě spolupracuje, a to z Polska, Slovenska
či maďarských měst Budapešť a Karcag.

Kompletní obsah videokonference V4DIS 2021 – eTourism je k dispozici na www.v4dis.eu/online
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Zlatý erb 2021 – 23. ročník soutěže
Zlatý erb – populární soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí – probíhá v letošním roce již
po třiadvacáté a tradičně ji doplňuje i Zvláštní cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci. Přes
problémy související s pokračujícími restrikcemi kvůli koronavirové pandemii se krajská kola uskutečnila opět ve všech
14 krajích ČR, krajské ceremoniály probíhaly v delším horizontu od června do září, finále celostátního kola se tradičně
odehraje na podzimní konferenci ISSS v Hradci Králové, která byla tentokrát posunuta do termínu 20.–21. září.

Hlavním organizátorem soutěže je spolek Český zavináč,
hlavním partnerem pak společnost GORDIC. Třiadvacátému
ročníku poskytly podobně jako v předchozích letech oficiální záštitu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení
místních samospráv ČR. Soutěž opět zaštítil Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR, který se také rozhodl
nominovat svoje zástupce do hodnotících komisí soutěže. Na
hodnocení kategorií turistických prezentací se podílejí i členové Podvýboru pro cestovní ruch.
V roce 2021 se do soutěže aktivně zapojily obce, města a regio ny z celé ČR, poroty vybíraly z více než 4 stovek přihlášených webových stránek a projektů včetně elektronických služeb nebo stránek turistických destinací. V několika krajích se
hodnotilo zjednodušeným způsobem a i přes omezení osob-

ních setkání a vzájemných diskusí vše proběhlo díky propracovanému systému online hodnocení v krajích i při práci celostátní poroty naprosto bez problémů.
V rámci programu podzimní konference ISSS je podobně
jako v předchozích letech naplánován na pondělní odpoledne blok přednášek a workshop účastníků soutěží Zlatý erb
a ZlatyErb.sk s podtitulem „Zkušenosti s weby samospráv
v zemích V4“, kterého se tradičně účastní i zástupci Senátu
Parlamentu ČR a řada dalších významných představitelů
veřejné správy ČR i dalších zemí. Během něj budou oceněni
soutěžící letošního Zlatého erbu, kteří se v kategoriích celostátního kola umístili na druhých a třetích místech. Vítězové
pak svoje diplomy a ceny tradičně obdrží na slavnostním vyhlášení během pondělního galavečera.

Veškeré informace včetně propozic soutěže, přehledu soutěžících, podrobných výsledků
krajských kol i dalších materiálů jsou pro všechny zájemce k dispozici na www.zlatyerb.cz.
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Společenský večer konference ISSS
pondělí 20. září 2021 od 20 hodin
Kongresové centrum ALDIS
Velký sál

Program
20.00 h
Zahájení večera, moderuje Jan Pokorný
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Zlatý erb
20.30 h
Vystoupení kapely Puzzle Jazz
Večer filmových a muzikálových melodií
Otevření rautu
Závěr slavnostního večera v cca 24 hodin
Občerstvení formou rautu, hudba k poslechu
Vstup pro všechny účastníky konference na základě kongresové karty

Místo konání konference
Kongresové centrum Aldis
Eliščino nábřeží 375
500 02 Hradec Králové

Autor fotografií: Pavel Struha
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Dbáme na bezpečnost konference ISSS 2021
Aktuální COVID-19 opatření

Chceme, abyste se na konferenci ISSS 2021 cítili bezpečně, a proto nic nenecháváme náhodě. Pro váš maximální komfort budeme
dbát na zvýšené hygienické nároky.

Pravidelná dezinfekce prostorů
Celý prostor konání konference dezinfikujeme nejen před zahájením, ale také několikrát denně
v průběhu akce. Zaměřujeme se především na místa, kterých se dotýká velké množství návštěvníků,
jako jsou např. kliky, madla, pulty, toalety včetně splachovadel a další.

Stojany na dezinfekci rukou
V prostorách kongresového centra Aldis naleznete dezinfekční prostředky. Nezapomeňte tedy na
pravidelnou dezinfekci rukou.

Ochranné respirátory/roušky
Všechny návštěvníky prosíme, aby měli po dobu návštěvy konference neustále zakrytá ústa a nos.
Pokud si respirátor zapomenete doma, nevadí, budou k dispozici v místě konání konference.

V době konání konference ISSS 2021 jsou všechny osoby povinny řídit se aktuálně platnými nařízeními a doporučeními od orgánů
státní správy – zejména Ministerstva zdravotnictví ČR a jeho prostřednictvím též Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého
kraje, resp. dalšími příslušnými orgány či institucemi.
Konference ISSS 2021 je v souladu s aktuálními hygienickými podmínkami vyhlášenými Ministerstvem zdravotnictví ČR.

DOPORUČENÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM KONFERENCE


Stáhnout si mobilní aplikaci Tečka, díky níž rychle a spolehlivě prokážete údaje o provedeném očkování, prodělané nemoci
nebo platných testech provedených certifikovaným pracovištěm.



V případě, že se budete prokazovat provedeným PCR nebo antigenním testem, jej provést co nejblíže datu vaší účasti na
konferenci ISSS 2021.

ISSS 2021 |
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GENERÁLNÍ PARTNER

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 jak na drobné klienty,
tak i na malé a střední firmy, velké korporace, a také na města a obce.
Nezastupitelnou roli hraje také v poskytování služeb v oblas ti finančních trhů.
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HLAVNÍ PARTNEŘI

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

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

Společnost Asseco Central Europe (CZ) se stala členem skupiny Asseco v lednu
2007. Patří mezi nejvýznamnější poskytovatele komplexních řešení a služeb v oblasti
informačních technologií v České republice. Realizuje náročné projekty jak pro
komerční sféru, tak pro státní správu a samosprávu. Má dlouholeté zkušenosti
s integračními a konzultačními projekty, kde klade silný důraz na moderní architekturu
informačních systémů a bezpečnost. V oblasti veřejné správy si v posledních letech
vybudovala pozici preferovaného dodavatele klíčových informačních systémů státu
(základní a veřejné registry, moderní portálová řešení orientovaná na potřeby občana)
a je stejně uznávaným partnerem pro tvorbu strategií rozvoje digitalizace státních
agend (eGovernment, eHealth). Pro své zákazníky je stabilním partnerem, který
pomáhá řešit všechny procesy spojené s rozsáhlou oblastí informačních technologií.
Tato oblast zahrnuje specializované aplikace vyvíjené na míru, geoinformační
systémy, ECM či BI řešení pro podporu řídících a rozhodovacích procesů, řešení
pro Smart city i IT infrastrukturu, zálohování, virtualizaci serverů a desktopů. Pro
finanční instituce a subjekty kapitálového trhu například dodává portály, systémy pro
elektronické bankovnictví, systémy založené na čipových kartách a jiné.

Atos je globálním lídrem v digitální transformaci se 105 000 zaměstnanci a s ročním
obratem ve výši více než 11 miliard EUR. Skupina, která je evropskou jedničkou v oblasti
kybernetické bezpečnosti, poskytování cloudových služeb a výpočetní techniky
s vysokým výkonem, poskytuje end-to-end řešení na míru pro všechna průmyslová
odvětví v 71 zemích. Společnost Atos je průkopníkem v oblasti dekarbonizačních
služeb a produktů a je celosvětovým partnerem Olympijských a Paralympijských her
v oblasti informačních technologií. Atos působí pod značkami Atos a Atos|Syntel.
Akvizicí společnosti Siemens IT Solutions and Services, s. r. o. v říjnu 2010 začal
Atos působit v České republice pod jménem Atos IT Solutions and Services, s. r. o.
Atos v České republice zaměstnává 315 zaměstnanců v Praze, Brně, Ostravě
a Vysokém Mýtě.
Díky vysoké technologické odbornosti a znalostem průmyslových odvětví společnost Atos pracuje s klienty z různých obchodních sektorů jako jsou: finanční služby,
zdravotnictví, výrobní průmysl, média, telekomunikace, energetika, veřejný sektor,
doprava, obrana a retailové podniky.
Cílem společnosti Atos je napomáhat ve vytváření budoucnosti informačních
technologií. Svými odbornými znalostmi a službami podporuje rozvoj vědomostí,
vzdělávání i multikulturních a pluralitních přístupů k výzkumu, které přispívají
k vědeckotechnické excelenci. Atos na celém světě umožňuje svým zákazníkům,
zaměstnancům a spolupracovníkům, jakož i členům společností, aby žili, pracovali
a rozvíjeli se udržitelně a s důvěrou v oblast informačních technologií.

Společnost Cisco je celosvětovým technologickým lídrem, který již od roku
1984 pomáhá tomu, aby fungoval internet. Její zaměstnanci, produkty a partneři
pomáhají lidem navazovat bezpečná spojení a využívat digitální příležitosti zítřka již
dnes.

Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o.
Karlovo nám. 2097/10, 120 00 Nové Město, Praha
www.cisco.com/cz
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HLAVNÍ PARTNEŘI

Posláním České pošty, s.p., je být důvěryhodným poskytovatelem kvalitních služeb
v oblasti zprostředkování informací, plateb a zboží tradičními i elektro nic kými formami.

Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
tel.: +240 840 111 244
e-mail: info@cpost.cz
www.ceskaposta.cz

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

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

Česká pošta zajišťuje poskytování univerzálních poštovních služeb a usiluje o jejich
vyšší efektivitu. Její současná činnost je vymezena čtyřmi klíčovými trendy, které
ovlivňují trh a konkurenční prostředí. Jedná se o nové technologie, změnu způsobu
komunikace způsobenou rozmachem internetu, měnící se potřeby zákazníků
a liberalizaci poštovních služeb.
Česká pošta má v úmyslu i nadále úzce spolupracovat se státní správou, a to nejen
prostřednictvím široké sítě svých poboček, ale i novými formami. Za nezbytné
považuje neustálé zlepšování svého obrazu v očích veřejnosti. Při vědomí své
společenské role a sociální odpovědnosti chce zároveň být také atraktivním
zaměstnavatelem.

ICZ a.s. (člen Skupiny ICZ) – významný dodavatel informačních technologií a systémový integrátor – nabízí širokou paletu služeb od konzultací přes dodávky informačních systémů až po úplné převzetí sítě do svěřené správy. Dodávkově pokrývá
oblasti aplikačního softwaru, bezpečnosti a infrastruktury, zejména pro odvětví
veřejné správy, zdravotnictví, obrany, dopravy, financí, výroby, logistiky a bankovnictví. Vedle ČR a SR působí Skupina ICZ také v dalších zemích.
V mnoha oborech informačních systémů je ICZ inovátorem. Týká se to např. oblasti
sdílení obrazových informací ve zdravotnictví – řešení ePACS, některých softwarových řešení pro logistiku nebo unikátních postupů při zpracování rozsáhlých
procesních celorepublikových resortních registrů.

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

ALEF Distribution CZ, s.r.o.
Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8
tel.: +420 602 578 443
e-mail: cz-sales@alef.com
www.alef.com

Společnost ALEF je jedním z předních dodavatelů ICT technologií a řešení s přidanou hodnotou již od roku 1994 se zaměřením na infrastrukturu, kybernetickou
bezpečnost, spolupráci, Cloud, datová centra, Networking a související oblasti. Mezi
zastupující značky se řadí např. Cisco, NetApp, F5, Microsoft, AWS, Flowmon, Splunk
a další. Společnost ALEF působí ve střední a východní Evropě s centrálou v České
republice a pobočkami na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku,
Rumunsku a Řecku. Společnost ALEF jako lídr v oblasti ICT řešení disponuje též
vlastním školicím centrem se zaměřením na technická školení a certifikace pro ICT
odborníky.

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

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

Systematické a dlouhodobé budování odborných schopností, pečlivé sledování
potřeb zákazníků a v neposlední řadě i promyšlená vnitřní organizace firmy – to
vše přispělo k tomu, že je AUTOCONT v současné době největším a nejvýznamnějším českým dodavatelem informačních a komunikačních technologií v České
a Slovenské republice.

DXC Technology pomáhá zákazníkům prosperovat ze změny přinášené digitalizací
diferencovanými oborovými řešeními v celé šíři podnikových technologií.

DXC Technology Czech Republic s.r.o.
Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4
tel.: +420 234 781 300
e-mail: info.czech@dxc.com
www.dxc.technology

Epson Europe B.V. - organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
tel.: +420 731 211 394
e-mail: marcel.divin@epson.eu
www.epson.cz
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Společnost Epson je globální technologický lídr, který poskytuje inovativní řešení pro
kanceláře, domácnosti, obchodní podniky i průmyslové provozy. Epson nabízí široký
sortiment produktů od inkoustových tiskáren, tiskových systémů a projektorů až po
průmyslové roboty, chytré brýle a snímací systémy a využívá originální kompaktní,
úsporné a vysoce přesné technologie.

PARTNEŘI

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

Asseco Solutions, a.s.
Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4
tel.: +420 244 104 111
e-mail: tomas.linhart@assecosol.com
www.heliospantheon.cz

Palo Alto Networks (Czech) s.r.o.
Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město
tel.: +420 602 362 480
e-mail: rpacl@paloaltonetworks.com
www.paloaltonetworks.com

S&T CZ s.r.o.
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
tel.: +420 296 538 111
e-mail: info@sntcz.cz
www.sntcz.cz

GORDIC spol. s r.o. je předním českým tvůrcem a dodavatelem informačních
systémů. V činnosti společnosti se protínají oblasti komplexních softwarových
řešení pro veřejný sektor a bankovnictví, kybernetické bezpečnosti a Internetu věcí.
GORDIC pomáhá více než 6 000 zákazníků veřejné správy s vedením ekonomiky,
spisové služby nebo správních agend. Prostřednictvím platformy Gordic CyberSec
pomáhá organizacím se zajištěním kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních
údajů dle ZoKB, GDPR a další legislativy. K tomu využívá vlastní sofistikované nástroje
a odborné služby. Portfolio možností i nabízených řešení rozšiřují dceřiné firmy HDL
(technologie pro chytré budovy) a MyMight (integrační platforma pro IoT).

HELIOS Pantheon je komplexní informační systém podporující digitalizaci veřejné
správy. Nejnovější produkt společnosti Asseco Solutions osloví především ty
organizace, které jsou otevřené elektronizaci a inovacím. Uživatelé mají k dispozici
širokou škálu funkcionalit, které uspokojí organizace s náročnějšími požadavky
a složitějšími procesy. Typicky se jedná o kontrolní mechanismy a reportingové
výstupy, ty lze snadno implementovat díky Business Intelligence. Samozřejmostí
HELIOSu Pantheon je maximální důraz na legislativní procesy. Součástí řešení je
podpora a zabezpečení vzdálené práce, bezpapírová komunikace s občany a nástup
připravovaného eGovernment Cloudu.

Společnost Palo Alto Networks, celosvětový lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti,
formuje budoucnost zaměřenou na cloud pomocí technologie, která mění způsob,
jakým lidé a organizace fungují. Naším posláním je být partnerem pro kybernetickou
bezpečnost a chránit digitální způsob života. Pomáháme řešit největší světové bezpečnostní výzvy neustálými inovacemi, které využívají nejnovější průlomové poznatky v oblasti umělé inteligence, analytiky, automatizace a orchestrace. Poskytováním
integrované platformy a posilováním rostoucího ekosystému partnerů stojíme v čele
ochrany desítek tisíc organizací v cloudech, sítích a mobilních zařízeních.
Více informací na adrese www.paloaltonetworks.com.

S&T CZ, člen nadnárodní skupiny S&T Group se sídlem v rakouském Linci, je jedním z největších systémových integrátorů v České republice. Patří mezi ověřené
a spolehlivé dodavatele IT řešení a služeb s mnohaletými zkušenostmi. Nabízí
kompletní řešení z oblasti datových center, síťové infrastruktury, bezpečnostních a podnikových systémů. Dodává a vyvíjí ucelená řešení pro sektor veřejné
správy, finanční instituce a soukromý sektor. Mezi její vlastní produkty patří
moderní elektronická spisová služba AthenA obohacená o mnohé variabilní moduly.
S&T CZ nabízí jak vlastní aplikace, které jsou neustále vyvíjeny a zdokonalovány na
základě uživatelských zkušeností, tak řešení svých strategických obchodních partnerů, mezi které se řadí např. Microsoft, Adobe, FileNET apod. S&T CZ je tým složený
z více jak 300 zkušených profesionálů rozmístěných v osmi městech České republiky.
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ODBORNÍ PARTNEŘI
A PARTNEŘI ODBORNÝCH BLOKŮ

Open-source Aliance, z.s.
ATS-TELCOM PRAHA a.s.
Milíčova 14, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 283 003 111
e-mail: info@atstelcom.cz
www.atstelcom.cz
Společnost ATS-TELCOM PRAHA a.s. je moderní ICT společností. Jsme lídrem v oblasti budování informační bezpečnosti
ve veřejném a privátním sektoru od návrhu až po realizaci.
Působíme jako systémový integrátor v oblasti telekomunikací,
budování rozsáhlých datových a hlasových sítí.

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
e-mail: podatelna@ctu.cz
www.ctu.cz
Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad České
republiky pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.

NAKIT
Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10 - Vršovice
tel.: +420 234 066 500
e-mail: info@nakit.cz
www.nakit.cz
NAKIT je strategický partner státu, který zajišťuje komunikační
a informační služby pro záchranné a bezpečnostní složky
a veřejnou správu.

Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4
tel.: +420 216 216 915
e-mail: info@osaliance.cz
www.osaliance.cz
Open-source Aliance vznikla s ambicí vytvořit optimální
podmínky pro využívání open source produktů v oblasti státní
správy i mimo ni. Cílem spolku je umožnit veřejnoprávním
institucím fungovat nezávisle na komerčních (proprietárních)
řešeních. Posláním Aliance je tak sdružovat lídry z oblasti IT,
konzultačních a právnických subjektů, technologických partnerů
i akademické půdy. Prostřednictvím těchto subjektů vytvářet
podmínky, které díky adopci open source řešení povedou
k efektivnímu, bezpečnému a modernímu způsobu nakládání
s daty v oblasti veřejné správy. Dalším posláním Aliance je
inspirace a adopce existujících řešení v zahraničí, dále soulad
s národní strategií pro digitalizaci veřejné správy a odbourání
legislativních nebo jiných zákonných překážek, které dnes brání
plnému využití open source principů v oblasti veřejné správy.

Státní pokladna
Centrum sdílených služeb, s.p.
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
tel.: +420 225 515 111
e-mail: info@spcss.cz
www.spcss.cz
Provozovatel datových center a poskytovatel ICT služeb a služeb
kybernetické bezpečnosti pro státní správu.

Státní ústav
pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
e-mail: posta@sukl.cz
www.sukl.cz
SÚKL zajišťuje, aby byla dostupná jakostní, účinná a bezpečná
humánní léčiva, a podílí se na tom, aby byly používány pouze
bezpečné zdravotnické prostředky.
SÚKL je zároveň správcem a provozovatelem systému eRecept.
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SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A SDRUŽENÍ

Asociace krajů ČR
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: +420 236 003 481
e-mail: info@asociacekraju.cz
ID datové schránky: 77x5zix
www.asociacekraju.cz

Sdružení tajemníků městských
a obecních úřadů ČR, z. s.
Čs. armády 786/20
160 56 Praha 6 - Bubeneč
tel.: +420 481 312 276, +420 606 882 187
e-mail: info@tajemnici.cz
ID datové schránky: bbd8nn3
www.tajemnici.cz

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

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

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

Sdružení místních samospráv ČR
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné
tel.: +420 577 688 103
e-mail: info@smscr.cz
ID datové schránky: khcbsyh
www.smscr.cz

Zeměměřický úřad
Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
e-mail: zu-praha@cuzk.cz
ID datové schránky: 6yvadsa
www.cuzk.cz
https://geoportal.cuzk.cz
https://www.facebook.com/zememerickyurad
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SPOLUPRACUJÍCÍ KRAJE A MĚSTA

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
tel.: +420 564 602 111/100
e-mail: posta@kr-vysocina.cz
ID datové schránky: ksab3eu
www.kr-vysocina.cz

Královéhradecký kraj
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 817 111
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
ID datové schránky: gcgbp3q
www.kr-kralovehradecky.cz

Statutární město
Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
tel.: +420 495 707 111/100
e-mail: posta@mmhk.cz
ID datové schránky: bebb2in
www.hradeckralove.org

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
tel.: +420 12 444
e-mail: info@praha.eu
ID datové schránky: 48ia97h
www.praha.eu

SPOLUPRACUJÍCÍ MINISTERSTVA

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 průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
tel.: +420 224 851 111
e-mail: posta@mpo.cz
ID datové schránky: bxtaaw4
www.mpo.cz
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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

PREZENTACE FIREM

Asociace podnikatelů
v geomatice, z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 603 240 535
e-mail: info@apgeo.cz
www.apgeo.cz
Asociace podnikatelů v geomatice je profesní uskupení sdružující firmy podnikající v oblasti geodézie, geoinformatiky a pozemkových úprav.

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

DISK Systems, s.r.o.
Sokolská 13, 680 01 Boskovice
tel.: +420 608 666 330
e-mail: video@disk.cz

ATLAS consulting spol. s r.o.
Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
tel.: +420 596 613 333
e-mail: klientske.centrum@atlasgroup.cz
www.atlasconsulting.cz
Ryze česká progresivní společnost přináší na trh moderní
a intuitivní softwarová řešení v oblasti práva a managementu.
Nejvýznamnějším produktem je komplexní právní systém
CODEXIS, který je navržený pro efektivní práci s informacemi ze
všech oblastí práva. Je určen pro zástupce právnických profesí,
starosty, manažery a specialisty, kteří potřebují snadný přístup
k právním informacím. Společnost je provozovatelem portálu
Právní Prostor, jehož strukturu tvoří články a komentáře odborníků a autorů k aktuálním tématům, výběr zajímavých judikátů,
komentované změny v legislativě aj.

Projektuje, nabízí, a dodává kompletní AV řešení pro profi i malá
TV studia, internetové TV, divadla, instituce, městské a obecní
úřady, školy a sportovní haly.

F5
Thámova 16, Praha 8
tel.: +420 720 704 746
e-mail: f.kolar@f5.com
www.f5.com
F5 – Specialista na vysokou dostupnost a zabezpečení aplikací,
ať už klasických, tak v Kubernetes, v on-premu nebo v Cloudu.
Vedle vlajkové lodi BIG-IP patří do rodiny F5 produktové portfolio
NGINX, nejpoužívanější balancer a ingress controller mezi vývojáři, dále Shape Security, řešení proti webovým podvodům a také
Volterra, SaaS řešení pro provozování a zabezpečení aplikací.

CA Technologies
a Broadcom Company
V Parku 2326/18, 148 00 Praha 4
tel.: +420 281 000 711
e-mail: info@ca-cee.cz
www.broadcom.com/products/enterprise-software
CA CEE zastupuje společnost CA Technologies (a Broadcom
company) v České republice, Slovensku a dalších evropských
zemích a pomáhá mnoha klientům ve veřejné správě řešit jejich
IT potřeby.

Česká správa
sociálního zabezpečení
Křížová 25, 225 08 Praha 5
tel.: +420 800 050 248
e-mail: posta@cssz.cz
www.cssz.cz, https://eportal.cssz.cz
ČSSZ spravuje sociální zabezpečení téměř všech občanů ČR.
K efektivní správě využívá moderní a klientsky přívětivé služby,
jejichž rozvoj je pro ČSSZ prioritou.

GEPRO spol. s r.o.
Štefánikova 52, 150 00 Praha
tel.: +420 257 089 811
e-mail: gepro@gepro.cz
www.gepro.cz
Geoportál GEPRO a GIS systém MISYS jsou neúnavnými pomocníky pro soukromý sektor i veřejnou správu ve více než 1800
obcích České republiky. Mohou pomoci i vám.

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

TRIADA, spol. s r. o.

Na Pankráci 125, 140 00 Praha 4
tel.: +420 236 072 111
e-mail: info@oksystem.cz
www.oksystem.cz

U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9
tel.: +420 284 001 284
e-mail: info@triada.cz
www.triada.cz

Bezpečnost dat ve světě IT, vývoj informačních systémů a mobilních aplikací na zakázku, správa dokumentů, komplexní řešení
pro personální a mzdovou problematiku.

Společnost TRIADA je dlouholetým významným partnerem
v oblasti veřejné správy. Předně dodává ucelené informační
systémy (IS MUNIS) kladoucí důraz na individuální potřeby
zákazníka. Pořádá významné vzdělávací akce, jakými jsou např.
renomovaná mezinárodní konference ISSS nebo tradiční setkání
starostů a starostek Den malých obcí. V neposlední řadě vydává
odborný časopis OBEC & finance poskytující relevantní informace pro ekonomické otázky obcí.

Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel.: +420 246 030 983
e-mail: info@operatorict.cz
https://operatorict.cz
Operátor ICT, a.s. je městskou společností, která pro hlavní město Praha primárně zajišťuje agendu a řízení projektů Smart City,
správu a rozvoj regionálního dopravního systému PID Lítačka,
odborné poradenství v oblasti ICT a realizaci ICT projektů pro
městské části a další městské společnosti.

OR-CZ spol. s r.o.
Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová
tel.: + 420 461 361 111
e-mail: info@orcz.cz
www.orcz.cz
Dodavatel informačních technologií: ERP pro výrobní a ob chodní společnosti, PACS a ERP systémy pro zdravotnictví,
IT řešení pro veřejnou správu a školství.

SITEL, spol. s r. o.
Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10
tel.: +420 267 198 111
e-mail: sitel@sitel.cz
www.sitel.cz
Společnost SITEL se zabývá návrhem, výstavbou, údržbou
a servisem optických i metalických sítí, zařízení elektronických
komunikací, datových sítí a zařízení, kamerových systémů, zabezpečovacích i dalších elektrických a elektronických zařízení,
ale i dodávkou unikátních produktů pro tyto sítě.

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1
tel.: +420 236 031 111
e-mail: obchod@stc.cz
www.stc.cz
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN svým zákazníkům nabízí komplexní
služby v oblasti ceninové a neceninové polygrafické výroby.
STC je společnost s dlouholetou tradicí, která sleduje současné
trendy trhu. Intenzivně se věnuje rozvoji digitálních služeb, jako
jsou Track&Trace – sledování tabákových výrobků, Digitální
tachograf a vývoji nových projektů, především eDokladovka
a Ověřování pravosti cenin a výrobků.

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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URBITECH s.r.o.
Jalubí 453,
687 05 Jalubí (Uherské Hradiště)
tel.: +420 576 77 67 67
e-mail: urbitech@urbitech.cz
www.urbitech.cz
Společnost URBITECH s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti IT. Vytváří moderní SW, portály veřejné správy, chytré aplikace, webové stránky a nabízí pestré možnosti vývoje software
na míru. Neváhejte nás oslovit!

WEBHOUSE, s. r. o.
Brněnská 26, 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“.

Zeměměřický úřad
Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
e-mail: ZU-praha@cuzk.cz
ID datové schránky: 6yvadsa
https://www.facebook.com/zememerickyurad
https://geoportal.cuzk.cz
Zeměměřický úřad je správním úřadem zeměměřictví s celostátní působností. Ve své odborné působnosti vykonává správu
geodetických základů ČR, včetně ochrany státních geodetických bodových polí, spravuje státní mapové a tematické dílo,
vykonává správu ZABAGED®, zabezpečuje správu geografického názvosloví, vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
a provádí zeměměřické činnosti.

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

POŘADATELÉ

TRIADA, spol. s r. o.

Český zavináč, z. s.

U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9 - Libeň
tel.: +420 284 001 284
e-mail: info@triada.cz
www.triada.cz
triadasro
issscz

U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9 - Libeň
tel.: +420 284 001 284
www.ceskyzavinac.cz

Pobočka Brno:
Cejl 72, 602 00 Brno
tel.: +420 545 210 549, fax: +420 545 210 549

PONCA, spol. s r. o.

Vzdělávací instituce akreditovaná MV ČR

U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9 - Libeň
www.ponca.eu

Munis

OBEC & finance

Informační systémy pro města a obce
www.munis.cz

Odborné periodikum pro ekonomické otázky měst a obcí
Veřejná správa online – příloha zaměřená na ICT technologie
ve veřejné správě
www.obecafinance.cz

iMunis SMiS
Portál obce pro komunikaci s občany
www.imunis.cz

Deník veřejné správy
ISSS
Mezinárodní konference zaměřená na reformu veřejné správy,
rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti
www.isss.cz

Konference, semináře a školení pro pracovníky
ve veřejné správě
www.dvs.cz

Den malých obcí
Pravidelné setkání starostů malých obcí s představiteli státní
správy a dalšími odborníky nad aktuálními problémy
www.denmalychobci.cz

Solón
Legislativní a metodická podpora
pracovníků veřejné správy
www.solon.cz
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PROGRAMOVÝ VÝBOR A REALIZAČNÍ TÝM

PROGRAMOVÝ VÝBOR
RNDr. Tomáš Renčín, předseda programového výboru
Ing. Petr Pavlinec, Krajský úřad kraje Vysočina
Ing. Ivo Bělonohý, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů
Ing. Pavel Rous, Magistrát města Kladna
Ing. Cyril Čapka, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR
Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze

PROGRAMOVÝ ŘEDITEL
Mgr. Vojtěch Dvořáček

REALIZAČNÍ TÝM
RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference
Mgr. Vojtěch Dvořáček, programový ředitel konference
Marek Zubr, koordinátor V4DIS
Blanka Brychtová, manažer konference, organizační zajištění
PhDr. Prokop Konopa, manažer komunikace
Kateřina Pánková, manažer pro VIP hosty, redakce sborníku
Mgr. Jan Brychta, technické zabezpečení
Simona Češková, registrace účastníků
Ing. Arnošt Hanzl, organizační zajištění
Roman Falhar, DiS., soutěže, ubytování
Ing. Petr Palisa, webmaster, PPT prezentace

SEKRETARIÁT KONFERENCE
U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9
tel.: +420 284 001 284
e-mail: sekretariat@isss.cz
www.isss.cz
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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PODPORA

ISSS 2021 |

23

TRIADA, spol. s r. o.
U Svobodárny 1110/12
190 00 Praha 9
tel +420 284 001 284
e-mail sekretariat@isss.cz
triadasro
@isss.cz / #isss.cz
www.isss.cz

