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Závěrečná zpráva ISSS 2022
Konference ISSS se v roce 2022 uskutečnila v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové v pondělí
a v úterý 16. a 17. května. Čtyřiadvacátý ročník hostil téměř 1 800 účastníků, kteří mohli navštívit více
než 60 vystavovatelských stánků a poslechnout si kolem 200 přednášek. Konference se po dvou letech
ovlivněných celosvětovou pandemií koronaviru odehrála ve standardním jarním termínu. V roce 2020
proběhla online, v roce 2021 atypicky v říjnu. Ani rok 2022 ovšem neměl ve světovém kontextu zůstat
bez komplikací. S ohledem na aktuální nelehkou situaci na Ukrajině se důležitým tématem stala
kyberbezpečnost a modernizace informačních a komunikačních technologií. Zásadní význam
kyberbezpečnosti nakonec zohlednila i porota soutěže Český zavináč.
„Konference ISSS přišla ve vhodnou dobu, jelikož se jsme se z krize koronavirové přesunuli do další
celospolečenské krize. Koronavirus bohužel vystřídala ruská agrese na Ukrajině. Slovo krize je odvozeno
od řeckého slova „Krisis“ – a znamená rozhodnutí. Ve slovníku se dočteme, že jde o bod obratu, zásadní
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. Myslím, že čtyřiadvacátý ročník konference ISSS přinesl všem zúčastněným
stranám – vrcholným politikům, úředníkům, samosprávě, a především pak businessu skvělou příležitost,
jak se znovu osobně setkat, vyměnit si zkušenosti a v neposlední řadě navázat obchodní
partnerství,“ uvedl na slavnostním zahájení výkonný ředitel konference ISSS Tomáš Renčín.
Na programu konference samozřejmě nechyběla ani další témata, jako elektronizace zdravotnictví,
eGovernment, cloudová řešení, spisová služba a digitální identita.
Záštitu konferenci udělili předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil, předseda vlády
České republiky Petr Fiala, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan, místopředseda vlády
pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela
a Asociace krajů České republiky.
Dvacátý pátý ročník konference ISSS proběhne v termínu 15. a 16. 5. 2023 v Kongresovém centru
Aldis v Hradci Králové.

Předávání ceny Český zavináč
V předvečer zahájení konference ISSS byly v královéhradeckém EA Congress Hotel Aldis vyhlášeny
výsledky soutěže Český zavináč 2022. Touto cenou odměňuje stejnojmenný spolek nejlepší projekty
a činy, jež v uplynulých 12 měsících významně přispěly k rozvoji ICT ve státní správě a samosprávě.
Letos ocenění obdržel Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jako příklad
moderní a respektované instituce, která svými aktivitami výrazně zlepšila a zlepšuje kybernetickou
odolnost České republiky, a umožňuje tak lépe zvládat současné i budoucí krize.
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Ocenění předali řediteli NÚKIB generálovi Karlu Řehkovi zástupce generálního partnera České
spořitelny Milan Hašek, ředitel Veřejného sektoru a realitních obchodů České spořitelny,
místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a předseda spolku Český
zavináč Tomáš Renčín.
Pořadatelé Českého zavináče se rozhodli udělit i čestné uznání Ministerstvu dopravy České republiky
za projekt Elektronického podání žádosti o řidičský průkaz. Z rukou Petra Pavlince ze spolku Český
zavináč převzal plaketu zástupce digitálního zmocněnce Ministerstva dopravy Karel Váchal.
U předávání byl přítomný i ministr dopravy Martin Kupka. Jedná se o vůbec první takovou on‐line
službu spojenou s vydáním tak významného dokladu v tuzemsku. Díky tomuto počinu se Česko zařadilo
mezi jednotky států v Evropě, které tuto službu poskytují.
Během slavnostního večera navíc předal Vít Rakušan Cenu ministra vnitra Petru Pavlincovi, vedoucímu
odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina, a to za dlouhodobý přínos v oblasti digitalizace
samosprávy a elektronizace zdravotnictví. Tato cena je pravidelně předávána již od roku 2011 a jejím
hlavním cílem je ocenit tvůrce vynikajících výsledků v oblasti bezpečnostního výzkumu, motivovat je
k dalšímu zájmu o realizaci projektů a propagovat jejich výsledky.


Předávání ceny Český zavináč – reportáž

Slavnostní zahájení
V první den konference proběhlo slavnostní zahájení. Toho se každoročně účastní významní
představitelé vlády, ministerstev, státních institucí a důležitých partnerů. V zaplněném Velkém sále
Kongresového centra Aldis přivítal významné hosty moderátor Jan Pokorný.
První zdravici přednesl primátor Statutárního města Hradec Králové Alexandr Hrabálek, který přivítal
všechny hosty v pořadatelském městě a popřál jim, aby během konference navázali jak osobní, tak
obchodní kontakty. Hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka s krátkou zdravicí zastoupil
1. náměstek Pavel Bulíček. Dále pokračoval Miloš Vystrčil, který vyzdvihl možnost opětovného
osobního setkávání bez proticovidových pravidel a také zdůraznil, že je i nadále potřeba pokračovat
v podpoře Ukrajiny proti ruské agresi. Věra Kovářová, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny,
zhodnotila, jak se digitalizace během posledních 24 let od roku 1998, kdy se poprvé konala konference
ISSS, posunula vpřed. Místopředsedkyně Evropské komise a evropská komisařka pro hodnoty
a transparentnost Věra Jourová ve své zdravici akcentovala to, že pro Evropskou unii je digitalizace
jednou z priorit. Mluvila například i o českém předsednictví v EU, o celoevropském 5G pokrytí do roku
2030, konkurenceschopnosti EU v oblasti digitalizace a rozvoji eHealthu, který se po pandemii covid‐
19 stal neméně důležitým tématem.
Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj vystoupil s proslovem o tom, jak je
důležité umět agilně reagovat na rychle se měnící svět, jak je důležité mít dobré digitální zázemí
a funkční proti kyberútokům odolné systémy. Druhým proslovem pokračoval Lukáš Kolářík, náměstek
ministra vnitra, který hovořil o tom, že český eGovernment udělal v posledních deseti letech velký
pokrok – vznikly datové schránky, vznikl Portál občana a došlo k rozvoji elektronické identity, ve které
jsme v rámci EU mezi premianty.
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Od zdravic a proslovů se program zahájení přelil do oblíbeného bloku zpravidla přezdívaného
„kavárna“, který taktéž moderoval Jan Pokorný z Českého rozhlasu. Účastníci konference si mohli
vyslechnout názory řady dalších přítomných osobností, mezi nimiž nechyběli předsedkyně výboru pro
veřejnou správu v Poslanecké sněmovně Klára Dostálová, hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek,
předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna, předsedkyně Rady Českého
telekomunikačního úřadu Hana Továrková, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová,
ředitel NÚKIB Karel Řehka, místopředseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karel
Štencel, primátor Hlavního města Prahy Zdeněk Hřib, poslanec Národní rady SR a primátor
slovenského města Kežmarok Ján Ferenčák, generální ředitel České televize Petr Dvořák, prezident
ICT Unie Zdeněk Zajíček, generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon, ředitelka pro veřejnou
správu Microsoft Central and Eastern Europe Lenka Axlerová, generální ředitel Cisco Systems ČR
Michal Stachník, generální ředitel Atos IT Solutions and Service Vladek Šlezingr a výkonný ředitel
konference ISSS Tomáš Renčín.


Videozáznam slavnostního zahájení

Přednášky
Program, který je páteří celé konference, byl i letos bohatý. Účastníkům nabídl přes 200 přednášek. Ty
se odehrály celkem v šesti přednáškových sálech a také na kontaktním místě společnosti Triada, která
je pořadatelem ISSS.
Více než v minulých letech se akcentovala kyberbezpečnost, která se objevila jako téma v pondělních
přednáškách a diskuzi, v úterý jí bylo vyhrazeno celé dopoledne.
Ve Velkém sále se v pondělí odpoledne odehrál blok, ve kterém se řečníci věnovali rozvoji digitálních
služeb. K tématu promluvili primátor hlavního města Prahy Zděněk Hřib, Petr Chlupáč z České
spořitelny, Václav Kučera z Policie České republiky ředitelka Czechitas Dita Formánková nebo
prezident Notářské komory Radim Neubauer.
V Malém sále bloku Financování projektů veřejné správy promluvila Věra Jourová, náměstek ministra
pro místní rozvoj Zdeněk Semorád se věnoval aktuálním výzvám IROP a ředitel Stanislav Bogdanov
z ministerstva vnitra pak Národnímu plánu obnovy. Pondělní odpolední program v Malém sále se
nadále ubíral v duchu témat datových center a data recovery, dva programové bloky patřily digitální
identitě a v jejich průběhu vystoupili zástupci Správy základních registrů, Ministerstva vnitra, Bankovní
identity a dalších institucí a společností.
Přednášky, které se věnovaly spisovým službám a digitálním archivům, si účastníci mohli poslechnout
v Přednáškovém sále. Postupně tak vyslechli projevy většího počtu odborníků z archivů i samospráv,
ale také ředitele odboru archivní správy a spisové služby Daniela Doležala nebo poslance Jakuba
Michálka. Následovala programová sekce věnovaná DMVS a geoinformatice obsazená mimo jiné
i širším vedením ČÚZK včetně místopředsedy Karla Štencela.
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V Eliščině sále zazněly prezentace většiny partnerů konference týkající se data driven eGovernmentu,
robotizace, interoperability a cloudových řešení pro veřejnou správu. Na závěr prvního dne proběhla
v tomto sále manažerská diskuse ke kybernetické bezpečnosti za účasti zástupců vedení partnerů akce,
Petra Gavlase z Generálního ředitelství cel, Adama Kučínského z Národního úřadu pro kybernetickou
a informační bezpečnost a pod vedením Aleše Špidly
Elektronizace zdravotnictví vyplnila většinu bloků v Jednacím sále. Moderace se ujal bývalý dlouholetý
hejtman Kraje Vysočina a místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Jiří Běhounek a mezi
jím zpovídané hosty patřil třeba náměstek ministra zdravotnictví Milan Blaha, ředitelka SÚKL Irena
Storová nebo místopředsedkyně ÚZIS Vladimíra Těšitelová. Po elektronizaci zdravotnictví se v pondělí
dostala na řadu vnitřní digitalizace úřadů zahájená zajímavým a v médiích citovaným „dvojblokem“
přednášek Ministerstva vnitra a České pošty k budoucnosti Datových schránek.
Smart city a Smart region, portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu a digitalizace v oblasti
turismu a propagace destinací byly přednáškovými bloky v Labském sále. Tam byl na programu
i resortní blok MPSV a ČSSZ zahájený novým ministerským náměstkem pro informatizaci Karlem
Trpkošem a ředitelem ČSSZ Františkem Boháčkem.
Druhý den konference probíhaly přednášky ve třech sálech.
Ve Velkém sále bylo celé dopoledne věnované kybernetické bezpečnosti, přičemž úvodní výkop
obstaral tradiční tematický blok NÚKIB a kromě přednášek partnerů došlo i na zajímavou přednášku
Ministerstva vnitra k zabezpečení jeho interních systémů. V Malém sále přednášející probrali
ekonomické a právní aspekty interních procesů úřadu, zajímavě obsazená diskuse k eGovernement
cloudu nabídla názorovou výměnu mezi zástupci vedení NÚKIB, Ministerstva vnitra a ICT unie, a to za
moderace profesora Jiřího Voříška z Vysoké školy ekonomické. Program v tomto sále uzavírala tradiční
široce obsazená a hojně navštívená diskuse, co nového přináší eGovernment samosprávám.
V Přednáškovém sále se odehrály bloky k otevřeným řešením veřejné správy.


Program konference, prezentace přednášek



Audiozáznamy vybraných vystoupení



Sborník konference

Tiskové konference, uzavřená jednání
Přednáškový program doplnily tiskové konference komisařky Evropské komise Věry Jourové
a místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše.
Jako každý rok byla součástí konference také uzavřená jednání Komise pro informatiku Svazu měst
a obcí ČR s členy Parlamentu ČR společně se Setkáním tajemníků městských a obecních úřadů.
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Výstava stánků
Zapomínat nesmíme ani na výstavu, která každý rok konferenci ISSS provází. Účastnící konference měli
možnost prohlédnout si více než 60 stánků. Prezentovali zde jak zástupci státních institucí a úřadů, tak
zástupci soukromých firem.


Katalog konference



Orientační plán expozic

Společenský večer
Po prvním dni naplněném přednáškami si mohli posluchači, přednášející, vystavovatelé i hosté užít
volnou zábavu. Hned dvě kapely v pondělí večer vystoupily v Kongresovém centru Aldis, a to
královéhradecká jazzová kapela Puzzle Jazz a hudební skupina interpretující hity britské skupiny Queen
jménem Prague Queen.
Hudebnímu programu předcházel slavnostní galavečer, na kterém byly vyhlášeny výsledky
celostátního kola soutěže Zlatý erb.

Konference ISSS pomáhala Ukrajině
S ohledem na aktuální situaci dostaly tentokrát na konferenci prostor i neziskové organizace. Asociace
pro evropský rozvoj Karpatského regionu zastupoval zakladatel Vasyl Prodanets a ředitelka Inna Nosa.
Na konferenci byla přítomná také nezisková organizace Leader Projects se svou zakladatelkou Larysou
Prodanets. Pomoc bylo možné poskytnout i školce, kterou na hradecké Slezské plovárně provozuje od
dubna pro ukrajinské uprchlíky neziskový spolek MEANDR.
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Partneři konference

Odborní partneři a partneři odborných bloků

Mediální partneři
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O konferenci řekli
„V současné době plné bezprecedentních výzev není mnoho prostoru pro zastavení. Konference ISSS
představuje jednu z výjimek. Již není pochyb o tom, že stále více různorodých interakcí probíhá a bude
probíhat online. Je nezbytné hledat cesty, jak tuto transformaci co nejefektivněji podpořit a urychlit.
Velké výzvy vyžadují sdílení nápadů a zkušeností, vzájemnou inspiraci, ale také veřejné ocenění
úspěšných iniciativ. Konference ISSS v Hradci Králové umožňuje setkání reprezentativní skupiny lidí,
kteří mají reálnou možnost digitalizaci Česka posouvat dopředu. Bylo skvělé, že se tito lidé mohli během
24. ročníku konference ISSS opět setkat tváří v tvář,“ hodnotí Česká spořitelna letošní ročník.
„Konference ISSS je pro Českou poštu tradičně příležitost k setkání se zástupci významných zákazníků,
vzhledem k významné roli, kterou hraje v oblasti e‐governmentu. Letošní ročník se nesl především
v oblasti představení služeb Hybridní pošty. Přinesl dvě možnosti prezentace produktů. Za prvé,
Konverzní pošty jako nástroje k rychlé digitalizaci úřadů státní správy a samosprávy přesto, že ne všichni
adresáti mají Datové schránky. Samozřejmě nesměla chybět prezentace novinek v oblasti Datových
schránek. Česká pošta, s.p. tedy tradičně představila novinky a další pokrok v digitalizaci státní správy
a samosprávy, a to zejména v oblasti zajištění komunikace, což je její základní poslání,“ píše Lubomír
Fedák, Key account manager Česká pošta.
„Microsoft se jako partner konference ISSS účastní už řadu let. Osobně mám dlouholeté zkušenosti
s fungováním IT ve veřejné správě i s pohledem člověka z velkého korporátu. Dokážu proto o to více
ocenit široký záběr témat, která tu zaznívají, a vím, jak důležitý je jejich přínos pro lídry z veřejné správy,
jejich kolegy z IT, ale i ze soukromého sektoru. Konferenci ISSS považuji za akci, na které jméno
Microsoft nesmí chybět. Těší mě dlouhodobý zájem účastníků o konferenci i přednášky našich firemních
partnerů, a jsem rád, že jejich prostřednictvím můžeme prezentovat moderní řešení a posouvat tak
nejenom veřejnou správu zase o kus dál. Díky celému týmu ISSS za spolupráci a jsem rád, že jsme měli
možnost ve více než 12 přednáškách přispět k letošnímu obsahu,“ píše Václav Koudele, Manager of
strategic projects in public administration at Microsoft.
„Dovolím si malé ohlédnutí za konferencí ISSS 2022. Zájem o účast z řad zástupců organizací veřejné
správy, dodavatelů i veřejnosti je pro mě důkazem, že si celá akce nejen drží úroveň kvality, ale snad ji
posouvá i o něco výše. Vhodně rozdělené na tematické bloky, kvalitní řečníci neomílající letité pravdy,
ale věnující se aktuálním tématům. Akcent na digitální služby, cloud a kyberbezpečnost. Za to všechno
zaslouží pořadatelé i vystupující pochvalu,“ píše Michal Tausch, Ředitel podpory obchodu ve
společnosti GORDIC.
„Letošní konference ISSS byla opět velmi povedená a inspirativní. Unikátní zahájení formou diskusní
„kavárny“ na podiu je i po letech originální a skvěle vás uvede do tématu. Velkou zásluhu na tom má
moderátor Jan Pokorný, stoprocentní rozhlasový profesionál, který je pohotový a má smysl pro humor.
Děkuji jemu i organizátorům za program, který připravili!“ píše Květoslav Štrunc, Senior key account
manager Cisco Systems.
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ISSS 2022 v datech
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Významní hosté (výběr)
Miloš Vystrčil, předseda, Senát Parlamentu ČR
Věra Kovářová, 1. místopředsedkyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Věra Jourová, komisařka, Evropská komise
Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr, Ministerstvo vnitra
Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr, Ministerstvo pro místní rozvoj
Martin Kupka, ministr, Ministerstvo dopravy
Klára Dostálová, předsedkyně výboru pro veřejnou správu, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Ján Ferenčák, poslanec, Národná rada SR
Hana Továrková, předsedkyně Rady, Český telekomunikační úřad
Irena Storová, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Petr Mlsna, předseda, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Karel Řehka, ředitel, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
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