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Úvodní slova
Vážené dámy, vážení pánové,
procházíme zcela mimořádnou dobou a čelíme výzvám globálních rozměrů. Museli jsme se vyrovnat s novými podmínkami
pramenícími z šíření pandemie Covid-19. Musíme se vypořádat i s důsledky tragické války na Ukrajině. Podmínky kolem nás se
rychle mění.
Nesmíme ale zapomínat ani na lokální výzvy. Způsob, a také rychlost, se kterými k nim přistoupíme, budou mít výrazný vliv na naši
budoucí efektivnost a konkurenceschopnost. Kromě potřeby transformovat naši ekonomiku tak, abychom posílili její přidanou
hodnotu, musíme postoupit v dalším zefektivňování státní správy. Digitalizace je přitom společným jmenovatelem.
Je paradoxní, že zatímco v oblasti e-commerce a na ní navázaných bezkontaktních platbách jsme na špici Evropy, v žebříčcích,
které porovnávají úroveň e-governmentu, jsme ve spodních patrech EU.
Jsme si dobře vědomi, že právě bankovní sektor má na rozšiřování digitalizace podstatný vliv. Věříme, že k dalšímu rozvoji
e-governmentu přispěje i využívání bankovní identity k online prokazování totožnosti nejen vůči samotné bance, ale i vůči státu.
Během jednoho roku od chvíle, kdy Česká spořitelna tuto funkcionalitu svým klientů zpřístupnila, vyřídili klienti Spořitelny s využitím
bankovní identity více než dva milióny různých požadavků vůči státu. Bankovní identita České spořitelny se stala nejoblíbenějším
způsobem online přihlašování ke službám e-governmentu. Ze zpětných reakcí klientů víme, že nyní je třeba zapracovat zejména na
navyšování počtu služeb e-governmentu.
Zapomínat samozřejmě nesmíme ani na všudypřítomnou problematiku kyberbezpečnosti. Zásadní roli zde hraje zejména edukace
veřejnosti, jak sami lidé mohou předcházet pokusům o zneužití jejich dat v kyberprostoru. Věřím, že i letošní konference přispěje
k další „bezpečné“ digitalizaci Česka.
Ať se Vám daří!
Milan Hašek, ředitel veřejného sektoru a realitních obchodů České spořitelny

Vážení partneři, spolupracovníci, zástupci veřejné správy a účastníci konference,
poslední dva ročníky konference ISSS ovlivnila světová pandemie COVID-19, ročník 2020 proběhl celý v online podobě pod
názvem „ISSS online – tradiční konference v netradičním formátu“, ročník 2021 zase omezený protikoronavirovými opatřeními
v nezvyklém podzimním termínu. Koronavirus bohužel vystřídala další celospolečenská krize – ruská agrese na Ukrajině. Slovo
krize je odvozeno od řeckého slova „Krisis“ – a znamená rozhodnutí. Ve slovníku se dočteme, že jde o bod obratu, rozhodný moment
či situace, ve kterých nastává rozhodující změna. V čínštině se pro slovo krize používá dvou znaků – první znamená „nebezpečí“
a druhý „příležitost“. Čili krizi můžeme vnímat jako příležitost, v případě krize koronavirové a krize ukrajinské můžeme příležitost vidět
v modernizaci ICT a zlepšení kyberbezpečnosti.
Čtyřiadvacátý ročník konference ISSS, který se jako tradičně odehraje v Aldisu v Hradci Králové – nyní v květnovém termínu,
nabídne opět trojciferný počet přednášek a vystoupení k aktuálnímu stavu a plánovanému rozvoji národního e-governmentu, stejně
jako velký počet zajímavých přednášejících a významných hostů ze všech hlavních směrů rozvoje ICT ve veřejné správě. Pokud
máme zmínit třeba jen některá z podstatných témat letošního ročníku, pak v současném dění se jasně ukazuje potřebnost zajištění
dostatečné kybernetické bezpečnosti veřejné správy, a to nejen pro centrální úřady nebo kraje, ale i pro menší samosprávné celky
až na úroveň jednotlivých uživatelů.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem partnerům v čele s generálním partnerem Českou spořitelnou, která kongres ISSS
podporuje už od roku 2001. Oceňujeme vstřícný přístup Kongresového centra Aldis, skvělé vztahy fungují s Krajem Vysočina
i Královéhradeckým krajem a Magistrátem města Hradec Králové. Díky patří i všem spolupracovníkům ze státní správy i samospráv,
bez jejichž pomoci by se podobnou akci v žádném případě nepodařilo uspořádat.
Pevně věřím tomu, že letošní ročník konference ISSS přinese všem účastníkům spoustu nápadů, inspirace a impulzů pro
další dobrou práci. Musím upozornit na to, že vše podstatné včetně prezentací i audio a videozáznamů bude k dispozici na
www.isss.cz. Mimochodem, tato různorodá data, která jsou soustředěna pod hlavičkou „Archiv českého e-governmentu“ a v nichž
se dá poměrně jednoduše vyhledávat, jsou asi nejkomplexnějším souborem všeho, co se v této zemi v oblasti informatizace veřejné
správy za poslední více než dvě dekády událo.
Přeji příjemné a inspirativní prožití konference ISSS 2022.
Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference ISSS
ISSS 2022 |
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Český zavináč
Soutěž Český zavináč jednou ročně odměňuje nejlepší projekty nebo počiny, které v uplynulém roce významně
přispěly k rozvoji informačních technologií ve státní správě a místní samosprávě. Výsledky jsou tradičně vyhlašovány
na konferenci ISSS v Hradci Králové.

Letos proběhl 24. ročník soutěže. Český zavináč pro rok 2022
obdržel Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost jako příklad moderní a respektované instituce, která svými aktivitami
výrazně zlepšila kybernetickou odolnost České republiky
a umožňuje tak lépe zvládat současné i budoucí krize.
První tři ročníky
Soutěž se poprvé uskutečnila v roce 1999. Prvním vítězem
se stal tehdejší ministr spravedlnosti Otakar Motejl, a to za
zpřístupnění Obchodního rejstříku (www.justice.cz)
a za dlouhodobě otevřený přístup nositele tohoto ocenění
k potřebám široké veřejnosti.
O rok později, v roce 2000, zvítězila Kancelář Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Porota ocenila společný
projekt Parlamentní knihovny a odboru informatiky Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, nazvaný Digitální knihovna Český parlament
(www.psp.cz/eknih). Digitální knihovnu tvoří archiv digitalizovaných těsnopisných zpráv z jednání našeho parlamentu od
roku 1918 do současnosti.
Na třetím ročníku soutěže bylo Českým zavináčem 2001
oceněno Ministerstvo vnitra České republiky za projekty zaměřené na praktickou pomoc občanům. Projekty
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„Pátrání po vozidlech“, „Neplatné doklady“ a „Úřad
není labyrint“ se setkaly s mimořádným ohlasem veřejnosti
a mají dlouhodobě vysokou sledovanost.
Poslední tři ročníky
V roce 2018 získal Český zavináč tým, jenž v rámci Státního
ústavu pro kontrolu léčiv pracoval na realizaci projektu
eRecept. Ocenění převzali Ing. Renata Golasíková a Ing. Petr
Koucký, kteří se na projektu zásadní měrou podíleli.
Držitelem tradiční ceny Český zavináč pro rok 2019 se stala
Věra Jourová, komisařka Evropské komise pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví.
Vítězem ročníku 2021 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.

Zlatý erb 2022
Zlatý erb je oblíbenou soutěží o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Letos proběhl už 24. ročník,
který doplnila Cena místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách
měst, obcí, krajů a regionů. Krajská kola se uskutečnila ve všech 14 krajích České republiky od začátku dubna do
půlky května. Finále celostátního kola se odehraje na konferenci ISSS v Hradci Králové, která byla tentokrát posunuta
na termín 16.–17. května 2022.

Čtyřiadvacátý ročník populární soutěže Zlatý erb se koná podobně jako v minulém roce ve spolupráci s Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR, Ministerstvem vnitra ČR a Sdružením místních samospráv ČR. Záštitu pos kytl Svaz měst a obcí ČR.
Hlavním organizátorem je spolek Český zavináč.
Upravená pravidla
Úpravami prošla především krajská kola, byla inovována hodnotící kritéria s důrazem na uživatelskou přívětivost a informační hodnotu pro občany, investory, návštěvníky města či
obce. Pravidla organizátoři pozměnili po konzultacích s představiteli krajů a podkladový materiál projednali na svém listopadovém setkání členové komise informatiků krajů.

V roce 2022 se celkově do soutěže přihlásilo 242 měst a obcí
a 111 elektronických služeb. Elektronické služby byly v tomto roce hodnoceny pouze v celostátním kole, kdy proběhl
předvýběr finalistů a celostátní porota vybrala elektronické
služby, které zaujaly svou originalitou, a především inovativností a užitečností pro občany. Poroty vybíraly z širokého
spektra webových stránek a příklady dobré praxe budou jistě přínosem pro všechny účastníky soutěže. Vítězové všech
kategorií Zlatého erbu budou vyhlášeni během galavečera
konference ISSS v pondělí 16. května.

Hodnocení krajských kol proběhlo formou jednoduše formulovaných a lehce vyhodnotitelných otázek. Organizátoři
pozměnili kritéria, která byla čistě subjektivní – šlo především
o výtvarné zpracování webových stránek obce. Porotci se
proto mohli více soustředit na objektivnější prvky webů jako
například na to, jak je snadné nalézt potřebné informace o životních situacích.

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 16. května 2022 od 20 hodin
Kongresové centrum Aldis
Program
20.00 h – Velký sál
Zahájení večera, moderuje Martina Kociánová
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Zlatý erb
20.30 h
Vystoupení kapely Puzzle Jazz
21.00 h – Malý sál
Vystoupení kapely Prague Queen
Zakovčení programu v cca 24 hodin
Občerstvení formou rautu
Vstup pro všechny účastníky konference na základě kongresové karty
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Místo konání konference
Kongresové centrum Aldis
Eliščino nábřeží 375
500 02 Hradec Králové

s podporou města Hradec Králové

Autor fotografie:
Pavel Struha
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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.

12 | www.isss.cz

HLAVNÍ PARTNEŘI

Cisco je celosvětovým lídrem v oblasti technologií, které zajišťují fungování internetu.
Cisco inspiruje a otevírá nové možnosti tím, že mění váš pohled na aplikace, zabezpečuje vaše data, transformuje vaši infrastrukturu a pomáhá vašim týmům k úspěchu
v globální a inkluzivní budoucnosti. Další informace naleznete na www.cisco.cz a na
facebook.com/CiscoCzech.

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

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

Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
tel.: +420 840 111 244
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

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.
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HLAVNÍ PARTNEŘI

Microsoft s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4
www.microsoft.cz

Microsoft umožňuje digitální transformaci v éře inteligentního cloudu a inteligentních
koncových zařízení. Naší misí je umožnit každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více. Microsoft Corporation vznikla před více než 40 lety – v dubnu roku
1975. Česká pobočka zahájila činnost v roce 1992. Na podzim 2015 jsme se spolu
s pražskou divizí Skype přestěhovali do nového světa práce – kanceláře vytvořené
pro svět práce odkudkoli. V červenci 2016 spojila česká pobočka síly se slovenskou
a vznikl Microsoft Česká republika a Slovensko. Na podzim 2016 bylo v Praze otevřeno vývojové centrum Microsoft Dynamics.
Naší vizí je inspirovat naše zákazníky, jednotlivce i oganizace v České republice i na
Slovensku, aby pomocí digitálních technologií dokázali měnit svět.
Věříme, že odpovědnost začíná vytvořením příležitostí pro všechny. Cílem společenské odpovědnosti Microsoftu je poskytnout přístup k technologiím a znalostem právě
těm lidem a organizacím, které to potřebují nejvíce a jejichž možnosti využívat moderní technologie jsou často omezené. Pomáháme dětem a mladým lidem, zejména těm,
které mají nějaké znevýhodnění, neziskovým organizacím, vzdělávacím institucím
a dalším partnerům tím, že s nimi sdílíme naše technologie, zdroje, čas a dovednosti.

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

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, nástroje pro spolupráci a komunikaci, 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.

HPE ARUBA je každoročně hodnocena respektovanými analytiky jako špičkový
výrobce a dodavatel řešení v oblastech bezdrátových a drátových sítí, WAN
infrastruktury a datových center. S finanční silou a zkušenostmi HPE v zádech se na
nás můžete spolehnout.

ARUBA, Hewlett Packard Enterprise company
Za Brumlovkou 1995/5, 140 21 Praha 4
tel.: +420 731 564 122
e-mail: michal.svoboda@hpe.com
www.arubanetworks.com

Epson Europe B.V. - organizační složka

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.

Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
tel.: +420 731 211 394
e-mail: marcel.divin@epson.eu
www.epson.cz

GORDIC spol. s r.o.
Erbenova 4, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 309 136
e-mail: gordic@gordic.cz
www.gordic.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. Prochází velkým rozvojem v oblasti digitálních
služeb, mezi které můžeme zařadit nabídku oblíbeného Portálu občana nebo
služby na zvýšení bezpečnosti infrastruktury organizací. Prostřednictvím platformy
Gordic CyberSec nabízí také produkty a služby na kompletní správu kybernetické
bezpečnosti a ochrany osobních údajů dle ZoKB, VoKB, GDPR a další legislativy.
Portfolio možností i nabízených řešení rozšiřují dceřiné firmy HDL (technologie pro
chytré budovy) a MyMight (integrační platforma pro IoT).
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PARTNEŘI

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

Prianto GmbH
V Olšinách 75, 100 00 Praha 10 - Strašnice
tel.: +420 737 208 436, +420 605 232 939
e-mail: team-cz@prianto.com
www.prianto.com

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.

Společnost Prianto GmbH byla založena v roce 2009 Williamem Geensem a Oliverem
Rothem a stala se v Německu špičkovým distributorem specializovaným na dodávky
software; zejména z oblasti správy ICT, bezpečnosti, optimalizace a managementu
databází a virtualizace.
Od roku 2011 probíhá expanze společnosti Prianto na další trhy. Pobočky jsou ve
Velké Británii, v Rakousku a ve Švýcarsku, v 2012 následovaly státy Beneluxu, 2014
Polsko, 2016 Francie. V roce 2017 byly otevřeny pobočky v Čechách, v Maďarsku
a na Jadranu, v roce 2020 v USA a Kanadě. V letošním roce byla otevřena zastoupení
v Turecku a na Slovensku.
Naším cílem je vybudování dlouhodobých, důvěrných a úspěšných vztahů s odbornými prodejci, systémovými integrátory a mezinárodními výrobci. Všem nabízíme
inovativní softwarová řešení s potenciálem vysoké přidané hodnoty a řadou konkurenčních výhod. www.prianto.cz

S&T CZ s.r.o.
V Parku 12/2316, 148 00 Praha 4
tel.: +420 296 538 111
e-mail: info@sntcz.cz
www.sntcz.cz
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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.

ODBORNÍ PARTNEŘI
A PARTNEŘI ODBORNÝCH BLOKŮ

ADASTRA, s.r.o.
Karolinská 706/3
186 00 Praha 8 - Karlín
tel.: +420 271 733 303
e-mail: infocz@adastragrp.com
www.adastra.digital
Adastra je mezinárodní konzultační IT společnost, která svým
zákazníkům usnadňuje přechod do digitální éry díky svým bohatým zkušenostem v oblastech:
– informačního managementu (datové sklady a Big Data,
Business Intelligence, Cloud)
– poradenství (byznys consulting, kreativní poradenství)
– pokročilých řešení (umělá inteligence, internet věcí, ESG)
– aplikačního vývoje (vývoj mobilní aplikace, vývoj specializovaných softwarových řešení)
Vznikla v roce 2000, dnes působí po celém světě prostřednictvím 21 poboček a zaměstnává více než 2000 konzultantů.

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.

ATS-TELCOM PRAHA a.s.
Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 - Michle
tel.: +420 283 003 111
e-mail: info@atstelcom.cz
www.atstelcom.cz
Společnost ATS-TELCOM PRAHA a.s. vznikla v roce 1995 jako
ryze česká společnost zabývající se instalací rozsáhlých privátních komunikačních sítí Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra
ČR. Od roku 2003 se kompetence rozšiřují na zabezpečené (šifrované) komunikace, které se v dalších letech rozšiřují do oblasti
kybernetické bezpečnosti. Společnost se zabývá dodávkami
komplexních řešení, která zahrnují návrh, plánování, instalaci,
údržbu a technickou podporu dodaných řešení.

SÚKL je zároveň správcem a provozovatelem systému eRecept
i jeho nových funkcionalit – eOčkování a ePoukazu.

STYRAX, a.s.
Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
tel.: +420 227 027 324
e-mail: info@styrax.cz
www.styrax.cz
STYRAX, a.s. se orientuje především na vývoj a implementaci
proprietárních informačních systémů a na poskytování konzultačních a analytických služeb. STYRAX úspěšně realizoval
rozsáhlé projekty, zejména v oblasti finančního a kapitálového
trhu a také v oblasti zdravotnictví.

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

Thein Security s.r.o.

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.

Jsme leader v kybernetické bezpečnosti. Poskytujeme komplexní služby kybernetické bezpečnosti a v regionu CZ/SK
a expandujeme na globální trhy. Patříme k průkopníkům v oblastech prevence úniku citlivých dat, obrany proti sofistikovaným
útokům, detekce neznámého malware, aktivní ochrany proti
DDoS útokům a bezpečnostního konceptu Zero Trust. Mezi naše
zákazníky patří zejména velké korporace, mobilní operátoři,
poskytovatelé internetu, finanční instituce a státní správa, včetně
silových bezpečnostních složek. Jsme Thein Security.

Pikrtova 1737/1a
140 00 Praha 4 - Nusle
tel.: +420 226 531 832
e-mail: obchod.security@thein.eu
www.theinsecurity.eu
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SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A SDRUŽENÍ

Asociace krajů ČR

Sdružení místních samospráv ČR

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

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

Český úřad zeměměřický
a katastrální

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

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

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

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

NÚKIB
Mučednická 1125/31, 616 00 Brno
tel.: +420 541 110 777
e-mail: posta@nukib.cz
ID datové schránky: zzfnkp3
https://nukib.cz/cs
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Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65, 140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711/717
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
www.smocr.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

SPOLUPRACUJÍCÍ KRAJE A MĚSTA

Kraj Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
tel.: +420 564 602 111/100
e-mail: posta@kr-vysocina.cz
ID datové schránky: ksab3eu
www.kr-vysocina.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

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

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
tel.: +420 800 100 100
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 vnitra ČR
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21
170 34 Praha 7
tel.: +420 974 811 111
e-mail: posta@mvcr.cz
ID datové schránky: 6bnaawp
www.mvcr.cz

Ministerstvo 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

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2
tel.: +420 224 971 111
e-mail: verejnost@mzcr.cz, mzcr@mzcr.cz
ID datové schránky: pv8aaxd
www.mzcr.cz
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PREZENTACE FIREM

Alcatel-Lucent Enterprise

Asseco Solutions, a.s.

32 Avenue Kleber, Colombes
92700, Francie
tel.: 602 281 586
e-mail: ale.cz@al-enterprise.com
www.el-enterprise.com

Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4 - Braník
tel.: +420 244 104 111
e-mail: info@helios.eu
www.helios.eu

Alcatel-Lucent Enterprise je předním výrobcem s více než stoletou tradicí, který vyrábí moderní hlasové systémy s integrovanou
týmovou spoluprací, zařízení pro datovou LAN/MAN/WAN/
WLAN infrastrukturu a komplexní nástroje pro řízení asprávu
sítí. Široké portfolio umožňuje najít optimální a cenově atraktivní
řešení pro splnění libovolných požadavků. Je tak možné zvolit
řešení pro budování malých, středních i rozsáhlých informačních a komunikačních sítí. Zároveň komplexní nabídka řešení
umožňuje
– financování standardním nákupem nebo pronájmem,
– lokálně instalovanou platformu, cloudové řešení nebo kombinované řešení.

Již více než 30 let přinášíme svým zákazníkům nejmodernější
technologie v oblasti podnikového softwaru a informačního
systému pro veřejnou správu.

Bankovní identita, a.s.
Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8
e-mail: info@bankid.cz
www.bankid.cz
Společnost bankovní indentita pod značkou BankID propojuje
firmy a instituce s bankami a umožňuje klientům bank přistupovat
k službám firem online.

Allium, s.r.o.
Centrum investic,
rozvoje a inovací

Náměstí Republiky 1, Brno, 614 00 Brno
tel.: +420 547 250 237
e-mail: allium@allium.cz
www.allium.cz
Allium dodává systémy DMS, spisové služby, ERP a CRM s cílem
pomoci zlepšit výsledky organizací správným nastavením procesů a využitím informačních technologií.

APPSISTO s.r.o.

®

Radlická 180/50, 150 00 Praha
tel.: +420 607 564 713
e-mail: info@appsisto.com
www.appsisto.com
Vytváříme mobilní aplikace s vlastní identitou pro samosprávy
a firmy v ČR. Snadným, rychlým a dostupným řešením už od
2000 Kč měsíčně. Spravujeme aplikace pro více než 200 českých samospráv a 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 nepolitické profesní uskupení podnikatelů působících v oboru geomatiky a pozemkových
úprav.
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Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
tel.: + 420 495 817 802
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Centrum investic, rozvoje a inovací je regionální investiční a rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. Naší úlohou je podpora, vytváření, koordinace a zajišťování prostředí a podmínek
vedoucích ke komplexnímu, vyváženému a udržitelnému rozvoji
Královéhradeckého kraje. Tohoto účelu dosahujeme zejména
přípravou a řízením investic a projektů Královéhradeckého kraje.
Dále posilujeme roli výzkumu, vývoje a inovací v regionálním
rozvoji.
Organizujeme veřejné zakázky a centrální nákupy pro
Královéhradecký kraj a jím zřízené příspěvkové organizace nebo
založené obchodní společnosti. A v neposlední řadě rovněž
poskytujeme odborný a metodický servis zástupcům veřejné
sféry, podnikatelům i neziskovým organizacím. Naším posláním
je podporovat zdravý a udržitelný rozvoj regionu a být pomocnou
rukou jeho organizacím při naplňování jejich cílů.

Citrix Systems Czech Republic s.r.o.
Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha 8
tel.: +420 724 750 820
www.citrix.com
Citrix (NASDAQ: CTXS) vyvíjí bezpečnou, sjednocenou technologii digitálního pracovního prostředí (Workspace), která organizacím pomáhá využívat přirozený lidský potenciál a poskytovat
konzistentní pracovní prostředí všude tam, kde je třeba pracovat
s digitálními technolohgiemi. S Citrixem získají uživatelé bezproblémový a bezpečný přístup k firemním aplikacím a datům a IT
má jednotnou platformu pro zabezpečení, správu a monitorování
různých aplikačních technologií ve složitých hybridních prostředích (vlastní IT infrastruktura spolu s cloud).

CZ.NIC, z. s. p. o.

ezConvey s.r.o

Milešovská 1136/5; 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 745 111
e-mail: kontakt@nic.cz
www.nic.cz

Lublaňská 12/267, 120 00 Praha 2
tel.: +420 220 911 511
e-mail: info@ezconvey.cz
www.ezconvey.cz

Hlavní činnost sdružení představuje provoz registru doménových jmen .CZ, zabezpečení provozu domény nejvyšší úrovně
.CZ a osvěta v oblasti doménových jmen. Provozuje také identifikační službu mojeID, kde si mohou uživatelé propojit svůj účet
s Národním bodem pro identifikaci a autentizaci (NIA) a přihlašovat se díky tomu k elektronickým službám veřejné správy.
MojeID získalo akreditaci Ministerstva vnitra na úroveň záruky
„vysoká“, což znamená, že bezpečnější prostředek pro elektronickou identifikaci v České republice již neexistuje. Velmi aktivní
je sdružení také na poli kybernetické bezpečnosti – od roku 2011
provozuje Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ či vyvíjí a prodává unikátní router TURRIS.

ezConvey je česká společnost sídlící v Praze, která se od roku
2019 zabývá vývojem softwaru v oblasti internetového zabezpečení a online identity osob. Její zakladatelé mají dlouholeté zkušenosti s prací na IT projektech pro korporace, banky i státní správu.
V současnosti ezConvey provozuje služby iD Brána a Podpisovna,
pomocí kterých instituce, firmy i obyčejní lidé ověřují svou totožnost online. Společnost se částečně věnuje také IT poradenství.

Czechitas z.ú.
Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1
e-mail: info@czechitas.cz
www.czechitas.cz
Czechitas je česká nezisková organizace, jejímž cílem je
vzdělávat, inspirovat a uplatňovat nové talenty v informačních
technologiích a budovat komunitu se zájmem o IT. Pomocí pořádání nejrůznějších workshopů a kurzů se organizace snaží zvýšit
genderovou diverzitu v IT prostředí, bořit stereotypy a překážky,
které ženám a dívkám často brání proniknout do světa informačních technologií. Zájemkyně a zájemci se na cenově dostupných
kurzech učí například základům tvorby webových stránek,
programování, testování nebo datové analýzy. Děti a mládež
pak objevují svět informačních technologií za pomoci moderních
vzdělávacích metod.
Zájem o technologie a chuť neustále se učit budou v budoucnosti klíčové dovednosti na trhu práce. Czechitas jsou tady pro
ty, co chtějí získat práci v IT, ale i pro IT nepolíbené, kteří si jen
chtějí rozšířit obzory a mít přehled, co se pod IT zkratkou ukrývá.
V současné době působí ve více než 11 regionech České republiky a vzdělávat se můžeš i na online kurzech. Více na czechitas.cz

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

Forscope
Lidická 960/81, 602 00 Brno
tel.: +420 228 888 690
e-mail: obchod@forscope.cz
www.forscope.cz
Forscope je softwarovým brokerem. Nakupujeme nadbytečné
softwarové produkty (které splňují nutné požadavky) od společností a následně je prodáváme našim zákazníkům.

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.

Google Cloud
Stroupežnického 17, 150 00 Praha
tel.: +420 602 105 707
e-mail: maxluft@google.com
https://cloud.google.com
Google Cloud je důvěryhodným inovačním partnerem pro
urychlení digitální transformace za využití cloudových služeb.
Pomáháme organizacím v každém odvětví se transformovat, aby
se staly lídry ve svém oboru.

GOPAS, a.s.

ČSSZ je moderní a spolehlivý úřad. Všem svým klientům nabízí
maximum služeb v důchodovém a nemocenském pojištění online, bez zbytečného a složitého papírování.

Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
tel.: +420 234 064 900–3
e-mail: info@gopas.cz
www.gopas.cz

DATRON, a.s.

Počítačová škola GOPAS je největším poskytovatelem kurzů v IT
na českém a slovenském trhu. Ročně proškolí 30 tis studentů
v učebnách v Praze, Brně a Bratislavě.

Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa
tel.: +420 483 030 411
www.datron.cz

HP Inc Czech Republic, s.r.o.

Společnost DATRON se ve veřejné zprávě specializuje na
portálová řešení jako je Rada a Zastupitelstvo, Portál Občana,
Portál Úředníka a další. Dále nabízíme doplňkové agendy
typu HelpDesk, Vzdělávání, Vedení projektů, Dotační agenda
a Microlearning.

Delta Building, Za Brumlovkou 5/1559
140 00 Praha 4
tel.: +420 225 439 664
www.hp.com/cz-cs/home.html
HP Inc. je technologická společnost, která věří, že i jeden mimořádný nápad má sílu změnit svět. Její portfolio produktů a služeb
v oblastech osobních počítačů, tiskáren a řešení pro 3D tisk
pomáhá tyto myšlenky realizovat. Více informací o HP Inc. naleznete na http://www.hp.com.
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lntergraph CS s.r.o.

Marbes s.r.o

Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9
tel.: +420 234 707 820
e-mail: info-cz@hexagon.com
www.hexagonsafetyinfrastructure.com
www.hexagongeospatial.com

Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň
tel.: +420 378 121 500
e-mail: marbes@marbes.cz, obchod@marbes.cz
www.marbes.cz

Společnost Hexagon je celosvětovým lídrem v oblasti senzorů,
softwaru a autonomních řešení. Divize Safety, lnfrastructure
& Geospatial vytváří řešení vizualizující informace o poloze

Konzultační, vývojová a vzdělávací společnost působící v oblasti
informačních technologií jako systémový integrátor a dodavatel
ucelených SW řešení zejména pro státní správu a samosprávu.

MONET+,a.s.
K-net Technical
International Group, s.r.o.
Olomoucká 703/170
627 00 Brno - Černovice
tel.: +420 734 686 012
e-mail: michal.stourac@k-net.cz
www.k-net.cz
Kraje, města, nemocnice a univerzity poskytují služby tisícům až
milionům lidí. Jejich situace často není lehká. V K-netu ji umíme
pochopit a navrhnout řešení na míru jejich potřebám. Dodáváme
komplexní IT řešení či jen vybrané technologie a hardware.
Zajišťujeme také správu technologií a nezávislý dohled nad jejich
infrastrukturou.

Kadlec - elektronika, s.r.o.
Hviezdoslavova 1335/55e, 627 00 Brno
tel.: +420 547 425 811
e-mail: info@kadlecelektro.cz
www.kadlecelektro.cz
Kadlec-elektronika je přední český výrobce a dodavatel vlastních vyvolávacích systémů, poplatkových pokladen, hodin a dalších LED zobrazovacích technologií.

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 817 111
e -mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
Královéhradecký kraj leží v severovýchodní části Čech. Lze jej
charakterizovat jako zemědělsko-průmyslový kraj s bohatě rozvinutým cestovním ruchem. Významnou část území tvoří krkonošské a orlické podhůří. Hlavními vodními toky jsou Labe a jeho
přítoky Orlice a Metuje. Téměř celé území kraje náleží do povodí
Labe, jen okrajová část Broumovského výběžku k povodí Odry.
Nejvyšším vrcholem kraje je Sněžka (1 603 m n. m.) v Krkonoších,
která je zároveň nejvyšší horou České republiky.
Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s Polskem
v délce asi 208 km. Při hranicích se rozvíjí mnoho forem přeshraniční spolupráce.
Území kraje je po provedené reformě státní správy od 1. 1. 2000
tvořeno pěti okresy – Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov
nad Kněžnou a Trutnov. V Královéhradeckém kraji bylo k 1. 1. 2003
zřízeno 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností
a 35 správních obvodů obcí s pověřeným úřadem. Rozlohou
4 759 km2 zaujímá Královéhradecký kraj šest procent rozlohy
České republiky a řadí se na 9. místo v pořadí krajů. K 30. 9. 2021
měl Královéhradecký kraj celkem 548 038 obyvatel, což je 5,1 %
celkového počtu obyvatel České republiky. Na území kraje je celkem 448 obcí, z nichž k 1. 1. 2021 mělo 48 statut města a 12 statut
městyse.
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Za Dvorem 505, 763 14 Zlín-Štípa
tel.: +420 577 110 411
e-mail: info@monetplus.cz
www.monetplus.cz, www.proid.cz
V MONET+ vyvíjíme vlastní nástroje pro bezpečnou digitální
identitu – občanů, zaměstnanců i organizací. V rámci produktové linie ProID se zabýváme bezpečnou pracovní identitou
a elektronickým podpisem. Naše řešení používá prakticky každý
občan ČR.

NEURODOT Consulting s.r.o.
Lipová 288, 251 62 Mukařov
tel.: +420 603 780 198
e-mail: holan@neurodot-consulting.com
www.neurodot-consulting.com
Jsme moderní a ambiciózní konzultační firmou s vlastním vývojovým týmem. Od roku 2003 sbíráme dlouhodobé zkušenosti
v oblasti vývoje software a integrací heterogenních systémů,
on-premise i cloud. Vyvijíme systémy v oblastech jako jsou single
sign on, elektronické služby ve veřejném sektoru, webová formulářová řešení, mobilní aplikace a mnoho dalších.

NEWTON Technologies, a.s.
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
tel.: +420 225 540 120
e-mail: podpora@newtontech.cz
www.beey.io
Vyvíjíme on-line platformu Beey pro automatický převod audia
a videí na text s funkcemi pro rychlou editaci přepsaného textu,
titulkování a další nástroje.

Novicom, s.r.o.
Třebohostická 14, 100 00 Praha 10
tel.: +420 271 777 231
e-mail: info@novicom.cz
www.novicom.cz
Novicom, s.r.o. je český výrobce nástrojů pro síťovou správu,
monitoring a bezpečnost. Klíčové produkty Novicomu jsou
ADDNET, BVS a ELISA Security Manager.

OKI EUROPE LIMITED, o.z.
Sokolovská 668/136d, 100 00 Praha 10
tel.: +420 737 282 645
e-mail: info@oki.cz
www.oki.com/cz
OKI EUROPE Ltd je divize společnosti OKI DATA Corporation.
Tiskárny OKI umožňují firmám interně vytvářet nejrůznější dokumenty v profesionální grafické kvalitě.

OKsystem a.s.

QCM s.r.o.

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

Heršpická 5, 639 00 Brno
tel.: +420 538 702 702
e-mail: obchod@qcm.cz
www.qcm.cz

Bezpečnost dat ve světě IT, vývoj IS a mobilních aplikací na míru,
certifikovaná IT školení, komplexní řešení pro personální a mzdovou problematiku.

Společnost QCM je přední dodavatel systému k elektronické komunikaci pro firmy i úřady. Zadavatelům veřejných zakázek z řad
státní správy i samosprávy dodává elektronické nástroje E-ZAK
a Portál pro vhodné uveřejnění. Portál Dodavatele slouží pro přístup ke všem veřejným zakázkám z celé ČR. Novinkou v portfoliu
QCM je pak Manažer veřejných zakázek, který poskytuje vedoucím pracovníkům informace o stavu jejich zakázek a nákupů.
V neposlední řadě pak nabízí právní služby a vzdělávání v oblasti
elektronizace zakázek a dalších zákonů.

Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel.: +420 246 030 983
e-mail: info@operatorict.cz
https://operatorict.cz
Cílem Operátor ICT, a. s. je usnadňovat a vylepšovat život v Praze
za pomoci smysluplných a inovativních projektů, které naše
hlavní město posouvají na úroveň vyspělé světové metropole. Při
své práci usilujeme o neustálý rozvoj, lepší kvalitu života obyvatel
a efektivní využívání dat i energií. To vše pomocí těch nejmodernějších nástrojů a technologií.

Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven
a stavebnictví
Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 105 555
e-mail: media@ozp.cz
www.ozp.cz
OZP je první zdravotní pojišťovna v ČR nabízející plně funkční
a bezpečné online komunikační nástroje nejen pro web, ale rovněž pro mobilní telefony a tablety.

predu, s.r.o.
Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava
tel.: +421 903 436 234
e-mail: slavka.sikurova@predu.cz
www.predu.cz
Společnost Predu s.r.o. je skupina profesionálů dlouhodobě se
věnujícím řešením v oblasti automatizace komunikace a procesu, vývoji softwaru a customer experience.

Principal engineering s.r.o.
Na hřebenech II 1718/8
140 00 Praha 4
tel.: +420 608 529 103
e-mail: zdenek.culek@principal.cz
www.principal.cz
PRINCIPAL zastřešuje komplexní dodávky IT služeb či řešení
a zajišťuje kvalifikované IT specialisty pro lokální či mezinárodní
projekty.

Soitron s.r.o
Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5
tel.: +420 266 199 918
e-mail: info@soitron.cz
www.soitron.cz
Soitron je IT integrátor inovativních řešení a technologií původem
ze Slovenska. Dnes zaměstnává přes 800 lidí a jeho týmy pracují
kromě Slovenska také v České republice, Rumunsku, Turecku,
Bulharsku, Polsku a Velké Británii. Filozofií Soitronu je neustále
se zlepšovat. Pomáhá klientům v různých odvětvích řídit jejich
byznys efektivněji, rozvíjet ho a chránit před hrozbami online
prostředí. Je dlouhodobým lídrem v oblasti IT infrastruktury a sítí,
komunikačních řešení, IT služeb a IT outsourcingu. K dlouhodobým kompetencím Soitronu přibyly nové v oblasti internetu věcí
(IoT), robotizace a automatizace, robotické procesní automatizace (RPA), umělé inteligence (AI), aplikací, cloudových řešení
a vlastního security operations centra (SOC). Všechny tyto
kompetence vedly k vytvoření vlastního IT konzultačního týmu,
díky kterému dokáže porozumět byznysu a potřebám klientů
s ohledem na rychlý vývoj technologií. Do jeho portfolia patří také
řešení pro inteligentní policejní auta známá pod značkou Mosy
a nová služba v oblasti kybernetické bezpečnosti – známá pod
značkou Void.

Tender systems s.r.o.
Nad Hradním vodojemem 1108/53
162 00 Praha 6
tel.: +420 212 241 545
e-mail: sekretariat@tendersystems.cz
www.tendersystems.cz

Tendersystems

Přední český výrobce a provozovatel informačních systémů pro
zadávání veřejných zakázek a poskytovatel komplexních služeb
v oblasti nákupu s 20letou praxí.

TRIADA, spol. s r. o.
U Svobodárny 1110/12
190 00 Praha 9
tel.: +420 284 001 284
e-mail: info@triada.cz
www.triada.cz
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.
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Unicorn Systems

WEBHOUSE, s. r. o.

V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3
tel.: +420 728 298 725
e-mail: klara.benesova@unicorn.com
https://unicorn.com

provozovna:
Brněnská 602/26, 586 01 Jihlava
sídlo:
Levského 3187/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
tel.: +420 561 207 247, +420 736 533 895
e-mail: jarmila.grabowska@webhouse.cz
https://webhouse.cz

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty
největší informační systémy a řešení z oblasti informačních
technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou
hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům.
Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu
špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána
mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Jsme zároveň provozovateli internetové služby Plus4U, ve které nabízíme
široké portfolio služeb založených na robustních softwarových
řešeních pro malé a střední podniky a hlavně pro lidi.
Naším cílem je vzdělávat lidi a také společnost. Proto jsme
v roce 2007 založili Unicorn University, která zároveň provozuje
Unicorn Top Gun Academy - komplexní vzdělávací systém pro
naše spolupracovníky, tedy pro všechny z nás.

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

Jalubí 453
687 05 Jalubí (Uherské Hradiště)
tel.: +420 576 77 67 67
e-mail: urbitech@urbitech.cz
www.urbitech.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.

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!

Český úřad
zeměměřický a katastrální

URBITECH s.r.o.

VERA, spol. s r.o.
Lužná 716/2, 160 00 Praha 6
tel.: +420 495 703 211
e-mail: info@vera.cz
www.vera.cz
VERA Radnice – komplexní software pro veřejnou správu:
ekonomika, majetek, agendy, interní procesy, mobilní aplikace,
manažerské nadstavby, IS pro městskou policii, portálová řešení
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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.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Businessinfo.cz

Egovernment

www.businessinfo.cz

www.egovernment.cz

BusinessInfo.cz přináší na jednom místě informace a služby pro
podnikatele a exportéry od OSVČ po MSP. Poskytuje podnikatelům komplexní informace o zahraničním obchodě, daňové
problematice, právu a legislativě. Publikuje též aktuality z ekonomické oblasti, exportní příležitosti ze světa, návody a rady. Portál
BusinessInfo.cz vznikl v roce 2001 pod záštitou MPO, provozuje
jej agentura CzechTrade.

Magazín Egovernment vydávaný společností info.com s.r.o. již od
roku 2001 sleduje elektronizaci veřejné správy v České republice, a to formou tištěné verze, seminářů a workshopů, webových
stránek a dalších projektů. Počínaje rokem 2021 vychází tři čísla
ročně – jarní, podzimní a sbírka Egovernment The Best. Magazín
Egovernment je určen především pracovníkům veřejné správy
na všech úrovních.

Český rozhlas Hradec Králové

eGovernment Network News

https://hradec.rozhlas.cz

www.egov-nn.com

Regionální veřejnoprávní rozhlasová stanice s důrazem na lokální zpravodajství, publicistiku, příjemnou poslechovou hudbu
a soutěže. Vysílá 24 hodin denně na třech vysílačích v pásmu
VKV, které pokrývají východní Čechy.

Internetový portál zaměřený na elektronizaci státní správy a samospráv vydávaný vydavatelstvím Averia Ltd.

Facility Manager
Deník Referendum
https://denikreferendum.cz
Deník Referendum je český nezávislý internetový deník s levicovým zaměřením, který vydává.
Vydavatelství Referendum s.r.o. Vznikl na konci roku 2009.
Server každý den zveřejňuje soubor nejméně pěti komentářů
a výběr zpráv z domova i zahraničí.

https://facilitymanager.cz
Dvouměsíčník Facility Manager je jediným časopisem na
českém trhu, který se již více než 10 let věnuje oblasti facility
managementu. Přináší čtenářům pravdivé, aktuální, spolehlivé
a pestré informace z oboru facility, property, asset a bussinesu
obecně. Také se zaměřuje na rozhovory se zajímavými osobnostmi, reportáže z provozu, výroby a průmyslu, pozvánky na
akce a vzdělávání, inovace, technologie i novinky.

GISportal.cz
Deník veřejné správy

https://gisportal.cz

portal
.cz

www.dvs.cz
Deník veřejné správy je internetové informační médium, které
se zaměřuje především na potřeby ústředních, krajských,
městských i obecních úřadů tak, aby pracovníci těchto orgánů
i volení zastupitelé měli k dispozici pohromadě veškeré aktuální
informace, které ke své práci potřebují.

GISportal.cz přináší již od roku 2011 kvalitní, nezávislé a aktuální
informace z české i mezinárodní geoinformační komunity.

ICT Network News
https://cz.ict-nn.com

Development News
developmentnews.cz
Měsíčník Development News přináší čerstvé zprávy o developerských projektech, architektuře, projektech měst a obcí
a obecně o českém trhu s nemovitostmi. Jeho cílovou skupinu
tvoří developeři, investoři, bankovní ústavy, stavební společnosti
a společnosti navazující, architekti, projektanti, poradenské
a realitní kanceláře, výrobci stavebních materiálů, správci budov,
podnikatelé, obchodníci.

Informační medium v elektronické i tištěné formě zaměřené na
aktuality v oblasti ICT, kybernetické bezpečnosti a digitalizace
společnosti vydávané vydavatelstvím Averia Ltd.

IT Systems
www.SystemOnLine.cz
Časopis IT Systems se věnuje ICT řešením v podnicích a organizacích všech odvětví. Oslovuje čtenáře, kteří chtějí mít přehled
o aktuálních trendech a nabídce v oblasti podnikových aplikací
a služeb. Každé vydání doplňují specializované přílohy. Obsah
časopisu IT Systems je provázán s řadou elektronických médií, zejména weby SystemOnLine.cz, CAD.cz a ERPForum.cz
a newslettery SystemNEWS a ERPnews.
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LAWYERS & BUSINESS

PRO města a obce

https://lawyersandbusiness.cz

www.promestaobce.cz

Lawyers & Business detailně mapuje právní svět s jasným zaměřením na advokacii a poradenský byznys. Představuje významné
advokáty a další poradce, rozebírá aktuální dění v této komunitě,
stejně jako regulatorní témata a trendy dopadající na podnikatelské prostředí. Zaměřuje se ale rovněž na pohled opačný, pohled
byznysu na poradenský sektor a regulaci.

Měsíčník PRO města a obce vydavatelství City PH Publishing
přináší praktické a inspirativní informace pro starosty, zastupitele i zaměstnance obecních, městských a krajských úřadů.
Informace v něm naleznou i firmy poskytující služby veřejné
správě. Jednotlivé rubriky se věnují hospodaření a správě obcí,
chytrým řešením, odpadovému hospodářství, životnímu prostředí, místnímu rozvoji i školství.

Moderní obec
www.moderniobec.cz
Odborný měsíčník Moderní obec se soustřeďuje na témata, jako
jsou financování a ekonomika, správa a rozvoj měst a obcí, řízení
a management místních samospráv, odpadové hospodářství,
bytová výstavba, kultivace veřejného prostoru, informační a komunikační technologie apod. Nabízí i zasvěcený výklad zákonů
a prováděcích vyhlášek, které se k těmto tématům vztahují.

Prosperita
www.iprosperita.cz
Prosperita byla první z trojice tištěných titulů, jimiž vydavatel RIX,
s.r.o. vstoupil na český mediální trh v roce 1999. Měsíčník publikuje hodnotné informace o podnikání a ekonomických vztazích
v ČR, staví na vlastních autorských materiálech vč. rozhovorů.
Prosperita si klade za cíl podporovat tvořivý proces podnikání
a zveřejňovat pozitivní příklady ze života firem.

OBEC & finance
www.obecafinance.cz
Odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů – odborné informace pro starosty, místostarosty, ekonomy,
účetní, …
Hlavní témata: financování obcí a jejich hospodaření, regionální
politika, rozvoj venkova, zadávání veřejných zakázek, investiční
a bytová výstavba, infrastruktura, doprava, školství, sociální
oblast, kultura, životní prostředí a legislativa, komunální technika,
veřejné osvětlení, údržba veřejných prostranství, dětská hřiště,
vybavení intravilánu obce atd.
Stálé rubriky: Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány
obcí a krajů, Informace Ministerstva pro místní rozvoj, OBEC
účtuje – Odpovědi na dotazy
Pravidelná příloha: Veřejná správa online (využívání moderních
informačních a komunikačních technologií ve státní správě
a samosprávě)

Odpady
https://odpady-online.cz
Časopis Odpady je nejstarším odborným měsíčníkem v Česku,
zaměřeným na odpadové hospodářství. Přináší informace z domova i ze zahraničí, z legislativy, z ekonomiky, z vědy a také se věnuje složitým kauzám v oblastech životního prostředí. Na portálu
odpady-online.cz najdou čtenáři kromě denního zpravodajství
také vybrané články z časopisu. Obsah nezamykáme a všechny
texty jsou volně k přečtení.

Retail News
www.retailnews.cz
Magazín Retail News je měsíčník, který vydává společnost
Press21 s.r.o. Časopis je určený pro lidi s rozhodujícími pravomocemi v oblasti obchodu, dodavatelů, výrobců technologií pro
obchod a logistiky. Pro instituce, střední a vysoké školy s odborným a ekonomickým zaměřením. Čtenáři zde najdou informace
ze světa obchodu, dodavatelů, logistiky, o nových technologiích
pro obchod a řadu dalších témat zaměřených na problematiku
retailu.

Technický týdeník
www.technickytydenik.cz
Technický týdeník je časopisem se 70letou tradicí se zaměřením
na průmyslovou praxi. K hlavním tématům patří strojírenství od
návrhu přes finální produkt po obchod a servis, ICT, řídicí a automatizační systémy, výroba a zpracování plastů, energetika a moderní technologie. Věnuje se také výzkumu, vývoji a inovacím
realizovaným v rámci odborných technických škol i výzkumných
center.

Veřejná správa

www.csq.cz/infocentrum/casopis-perspektivy-kvality

Časopis Veřejná správa přináší každý měsíc aktuální téma týkající se územní samosprávy. Velkou pozornost časopis věnuje
legislativním změnám v oblasti veřejné správy a informuje o nich.
Redakce vyhledává dobré praxe a komunikuje se starosty měst
a obcí, aby časopis mohl přinášet jejich reakce na řešená témata.
Všechna čísla lze koupit: https://www.tmv.cz/?page_id=214.

Perspektivy kvality jsou odborný časopis, který svým čtenářům
poskytuje široké spektrum informací z oblasti managementu
kvality a z příbuzných oborů.

Veřejné zakázky

Perspektivy kvality

Časopis je určen střednímu a vrcholovému vedení organizací
komerční i veřejné sféry, manažerům kvality, poradcům, pedagogům i studentům vysokých škol i dalším zájemcům o oblast managementu kvality. Časopis vydává Česká společnost pro jakost.

26 | www.isss.cz

www.zakazky.eu
Časopis Veřejné zakázky je nejčtenějším odborným periodikem
a také nejcitovanějším zdrojem při argumentaci stran sporů
před soudy a ÚOHS. Dáváme značný prostor pro sdílení dobré
i špatné praxe v našem Znalostním centru, názorům odborníků
z řad praktiků i teoretiků. Jsme informačním lídrem a pomocníkem všem zainteresovaným subjektům vedoucí ke zkvalitnění,
zkulturnění veřejných zakázek v České republice.

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 ŘEDITEL
Mgr. Vojtěch Dvořáček

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, Úřad Městské části Praha 5
Ing. Cyril Čapka, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR
Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze

REALIZAČNÍ TÝM
RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference
Mgr. Vojtěch Dvořáček, programový ředitel konference
Marek Zubr, koordinátor V4DIS
Blanka Brychtová, manažer konference, organizační zajištění
Adam Folta, manažer komunikace
Kateřina Pánková, manažer pro VIP hosty, redakce sborníku
Mgr. Jan Brychta, technické zabezpečení
Simona Češková, registrace účastníků
Ing. Arnošt Hanzl, organizační zajištění
BcA. Hana Bazjuková, 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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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

