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Návrat do lepších časů…
Ve dnech 20.–21. září 2021 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové proběhl již
23. ročník konference ISSS. Poměrně neobvyklý termín byl zapříčiněný vlnou pandemie
Covid-19 a s ní spojenými restriktivními opatřeními. V loňském roce, poté, co se rozhodlo,
že konferenční akce se konat nemohou, zprovoznili organizátoři informační portál
isss.online, a velice podobně, a to formou videokonference, se v květnu 2021 odehrála
i visegrádská konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society),
která obvykle doprovází národní konferenci ISSS.
„Více než roční omezení konání konferenčních akcí jsme museli přijmout jako fakt, i když loňská
konference byla kompletně připravena, a to hned dvakrát – jak pro dubnový, tak posléze
posunutý říjnový termín,“ říká RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel ISSS. „Nyní jsme se přes
některá přetrvávající doporučení, která se projevila například v jiném uspořádání výstavní
části konference, s organizační částí i obsáhlým programem vypořádali bez problémů, a i v této
složité době jsme potvrdili status jedné z největších konferenčních akcí svého druhu v celém
regionu střední a východní Evropy.“
Více informací o aktuálním ročníku i předchozích akcích včetně bohatého audio i videoobsahu
je k dispozici na www.isss.cz.

Slavnostní zahájení konference
Od 10.15 hodin se ve Velkém sále Kongresového centra Aldis odehrálo tradiční slavnostní
zahájení rozdělené do několika bloků.
V tom úvodním přivítali primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek a hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček z pozice hostitelů všechny účastníky i hosty. Po něm oslovil
přítomné Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu ČR. Zahájení ISSS si již po několikáté
nenechala ujít místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která hovořila o roli EK
v rozvoji digitalizace společnosti a o podpoře EK v celém procesu. Po ní se ujal slova vládní
zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla, který krátce bilancoval uplynulá léta a to,
co se v oblasti e-governmentu podařilo dosáhnout. Na závěr prvního bloku mohli účastníci
konference shlédnout videozdravici předsedy vlády ČR Andreje Babiše, jemuž tentokrát nabitý
pracovní program neumožnil osobní účast.
Náplní druhého bloku slavnostního zahájení byla tradiční „kavárna“ známá z předchozích
ročníků. Postupně se zapojovali přítomní, mezi nimiž nechyběli Petr Mlsna, předseda ÚOHS,
náměstek ministryně pro místní rozvoj Jan Koudelka, náměstci ministra vnitra Jaroslav
Strouhal a Petr Vokáč, předseda ČÚZK Karel Večeře, předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková,
ředitel NÚKIB Karel Řehka, hejtman Kraje Vysočina Vítěslav Schrek, primátor Hl. m. Prahy
Zdeněk Hřib a generální ředitel České televize Petr Dvořák. Partnery 23. ročníku ISSS
zastupovali Milan Hašek, ředitel útvaru Veřejný sektor a realitní obchody České
spořitelny, a. s., Miroslav Štěpán, ředitel divize státní poštovní služby České pošty, s. p.,
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Michal Stachník, generální ředitel společnosti Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o., Vladek
Šlezingr, generální ředitel společnosti Atos IT Solutions and Services, s. r. o, a Zdeněk Zajíček,
prezident ICT Unie.
Po „kavárně“ následovala předvolební diskuse zástupců parlamentních stran o digitalizaci
veřejné správy, jíž se zúčastnili Karel Havlíček, místopředseda vlády ČR (ANO), Ivan Bartoš,
předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS Parlamentu ČR, předseda Pirátské
strany, Martin Kupka, místopředseda ODS a Jiří Běhounek, poslanec PSP ČR, místopředseda
zdravotního výboru sněmovny (ČSSD).
Celé slavnostní zahájení pak uzavřel výkonný ředitel konference ISSS Tomáš Renčín, který
pozval všechny účastníky k dalšímu programu.

Přednáškový program ve čtyřech sálech
Přednášková část konference se tradičně zaměřila na nové trendy, plány a příklady úspěšných
projektů státních orgánů a samospráv i další plánované kroky v oblasti digitalizace veřejné
správy. Jedním z významných témat byla elektronizace zdravotnictví a související problematika, byť se nezabývala jen pandemií, ale i budoucností oblasti jako takové. Nechyběla ani další
důležitá témata jako kybernetická bezpečnost, řízení vnitřních procesů ve veřejné správě,
archivace, spisové služby a podobně.
V pondělí dopoledne byl vedle slavnostního zahájení jako obvykle velký zájem o tradiční
bilanční prezentaci Ministerstva vnitra a Správy základních registrů v Malém sále. Z odpoledního programu pak určitě stojí za zmínku přednáška Ministerstva pro místní rozvoj, sekce
evropských a národních programů, týkající se aktuální situace i budoucnosti IROP v oblasti
kybernetické bezpečnosti a e-governementu.
Kromě již zmíněného bloku eHealth, který obsadil na část odpoledne Jednací sál, probíhaly
paralelně prezentace na téma jako spisové služby, geoprostorová data, informace centrálních
úřadů či informatizace samospráv.
Zajímavá témata určená především pro uživatele IS Munis zazněla také v expozici organizátora
konference, společnosti TRIADA, spol. s r. o.
Nabitý pondělní program uzavřel společenský galavečer.
V úterý byl Velký sál věnován problematice kybernetické bezpečnosti, v Malém sále proběhl
blok Ministerstva vnitra doplněný informacemi o výstavbě sítí a roli samospráv a poté tradiční
diskuse zaměřená na přínos e-governmentu samosprávám.
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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.
V podvečer v pondělí 20. září se pak uskutečnilo také tradiční jednání Sdružení tajemníků
městských a obecních úřadů ČR.

Soutěže
V rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení 23. ročníku konference ISSS byly
v Kongresovém centru Aldis vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Vítězem letošního
ročníku se stal informační systém České správy sociálního zabezpečení eNeschopenka, který
přinesl značné zjednodušení a zrychlení komunikace a předávání informací mezi nemocnými
pojištěnci v pracovní neschopnosti, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Stal se tak klíčovým státním
informačním systémem v době pandemie Covid-19.
Na slavnostním setkání se sešla celá řada domácích i zahraničních hostů včetně předsedy Senátu
Parlamentu ČR Miloše Vystrčila, několika dalších vrcholných politiků a zástupců partnerů
konference.
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.
20. září 2021 byly vyhlášeny také výsledky již 23. ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší webové
stránky a elektronické služby měst a obcí. Soutěže se v letošním roce zúčastnilo více než
400 obcí a měst ze všech 14 krajů ČR.
V kategorii nejlepší webová stránka obce zvítězila obec Tisá, mezi městy byla úspěšná Jihlava,
v kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba zvítězila MČ Praha 2 se svojí
encyklopedií. První cenu ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci
v kategorii města a obce získaly Mariánské Lázně, v kategorii regionů Turistický portál
Pardubického kraje Východní Čechy. Porota udělila zvláštní cenu hradu Radyně za trvalý
rozvoj webových stránek.
Kompletní výsledky celostátního kola jsou k dispozici na www.zlatyerb.cz, na stejném místě
budou postupně zveřejňovány informace týkající se průběhu dalšího ročníku.

