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„Konferenci ISSS chápu jako jeden z nejdůležitějších každoročních momentů pro diskusi
s veřejností o otázkách digitalizace veřejné správy. Užší koordinace digitální agendy už
přinesla konkrétní výsledky. Máme aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu,
problematika e-governmentu patří mezi pět ústředních priorit. V minulém roce jsme
vyhodnotili, jaké elektronické služby dnes stát a veřejná správa lidem nabízí, a budeme
koncepčně pokračovat v jejich rozšiřování. Považuji to za důležitý nástroj modernizace
veřejných služeb – ve zdravotnictví pomůže digitalizace zmenšit administrativní zátěž,
sociální služby zase mohou být díky digitalizaci vstřícnější k občanům, Česká správa
sociálního zabezpečení může být pro veřejnost srozumitelnější.“
Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR
Hradecký deník, 3. 4. 2017
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Dvacátý ročník konference ISSS
V Hradci Králové skončil v úterý 4. dubna jubilejní dvacátý ročník konference
ISSS, jenž opět doprovodila visegrádská konference V4DIS. Akce, která se zaměřuje
na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti,
představuje jednu z největších konferencí svého druhu v celém regionu střední
a východní Evropy. Jako obvykle se zde setkali vrcholní politici, ministři a šéfové
státních úřadů se stovkami zástupců měst a obcí, informatiky krajských či
městských úřadů, odborníky na informatizaci veřejné správy i vysokými manažery
dodavatelských firem. Počet registrovaných účastníků se v posledních letech
pohybuje kolem čísla 2300 a ani letošní ročník nebyl výjimkou, Kongresové centrum
Aldis bylo opět nabito k prasknutí.
Přehlídka osobností
Letošnímu ročníku konference poskytla záštitu celá řada osobností tuzemského politického
života – premiér Bohuslav Sobotka, vicepremiér Pavel Bělobrádek, ministr vnitra Milan
Chovanec, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, místopředseda PS Parlamentu ČR
Jan Bartošek, Asociace krajů ČR v čele s předsedkyní Janou Vildumetzovou a hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Přímo na konferenci nechyběl premiér ČR Bohuslav Sobotka, jenž svým vystoupením
otevřel celý pondělní program. V bloku, který předcházel tradičnímu hodnocení rozvoje
e-governmentu z pohledu Ministerstva vnitra v Malém sále, mu sekundovali poslanci PSP
Věra Kovářová a Ivan Pilný, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a prezident ICT Unie
Zdeněk Zajíček.
V rámci tradičního slavnostního zahájení konference dostali příležitost k úvodní zdravici
primátor hostitelského města Zdeněk Fink, senátor Miloš Vystrčil, místopředsedové vlády
Andrej Babiš a Pavel Bělobrádek, hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek a náměstek ministra vnitra Jaroslav Strouhal.
V oblíbené „kavárenské“ diskusi, která vyplnila zbytek programu slavnostního zahájení, si
účastníci konference mohli vyslechnout názory řady přítomných osobností, mezi nimiž
nechyběli ani nový ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, předseda ČÚZK Karel
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Večeře, náměstek předsedy Rady ČTÚ Marek Ebert, primátorka hl. m. Prahy Adriana
Krnáčová, primátor slovenského města Kežmarok Ján Ferenčák, náměstkyně ministryně
pro místní rozvoj Klára Dostálová, náměstek MV ČR Josef Postránecký, nejvyšší
představitel Tchaj-wanu v ČR Chung-I Wang z Tchajpejské hospodářské a kulturní
kanceláře v Praze, generální ředitel České televize Petr Dvořák, prezident ICT Unie Zdeněk
Zajíček, generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon, generální ředitel Cisco
Systems ČR Michal Stachník, obchodní ředitel divize pro veřejnou správu společnosti
Microsoft David Frantík, technology sales director společnosti Oracle Renata Dvořáková,
digitální šampion ČR Ondřej Felix a výkonný ředitel konference ISSS/V4DIS Tomáš
Renčín.
Zhruba 15 minut bylo věnováno také diskusi zástupců parlamentních stran na téma
rozvoje digitální společnosti v programech, s nimiž jdou strany do podzimních voleb.
Hnutí ANO zastupoval v diskusi Ivan Pilný, ČSSD Jiří Běhounek, KDU-ČSL Pavel
Bělobrádek, ODS Martin Kupka, TOP 09 Martin Plíšek a KSČM Jan Klán.
V úplném závěru slavnostního zahájení převzal hejtman Jiří Běhounek z rukou náměstka
MV Jaroslava Strouhala „Zvláštní cenu ministra vnitra za rozvoj eGovernmentu“.
Prezentace, diskuse a doprovodné akce
Nejsledovanějším bodem programu bylo slavnostní zahájení, velký zájem byl ale rovněž
o odborný blok věnovaný elektronizaci zdravotnictví, na němž se jako obvykle výrazně
podílel Kraj Vysočina. Viditelným tématem letošního ročníku byly i přednášky a diskuse
týkající se konceptu „chytrých měst“ doplněné otázkami kolem internetu věcí a možnosti
využití nejrůznějších řešení municipalitami. Hodně často se hovořilo i o problematice
kybernetické bezpečnosti a o dopadech nového nařízení EK k ochraně osobních dat
označované jako GDPR, které zasáhne od května příštího roku doslova celou veřejnou
správu.
Tradiční součástí programu konference byla řada různých setkání a jednání, která
každoročně těží z mimořádné koncentrace politiků, odborníků a zástupců veřejné správy
na jednom místě. Již v neděli odpoledne zahájil program odborný seminář „GDPR – již
nezbývá mnoho času“ pod hlavičkou CACIO. V pondělí se jako obvykle uskutečnila
jednání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů ČR
pro informatiku s poslanci Parlamentu ČR či setkání Sdružení tajemníků městských
a obecních úřadů. V letošním roce se navíc konal také neveřejný diskusní panel České
bankovní asociace zaměřený na elektronickou identitu a rozvoj bezhotovostního styku.
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Visegrádská konference V4DIS
Zahraniční hosté konference ze států V4 se sešli již v neděli v podvečer v Klicperově
divadle, kde podpředseda Košického samosprávného kraje István Zachariaš převzal
ocenění za dlouholetou spolupráci. Na slavnostním zahájení v pondělí pak přispěl do
diskuse primátor města Kežmarok Ján Ferenčák a poté se do programu aktivně zapojila
i řada jejich kolegů z veřejné správy Slovenska a Maďarska.
Populární soutěže
Na konferenci se opět setkali i vítězové oblíbených soutěží, jako jsou například Zlatý erb,
Biblioweb či JuniorErb a udělena byla i cena Český zavináč. Slavnostní vyhlášení vítězů
jednotlivých kategorií Zlatého erbu se odehrálo v rámci programu pondělního galavečera.
Letošní ročník této populární soutěže, jejímž organizátorem je nově spolek Český zavináč,
zaznamenal zvýšený zájem, který se odrazil ve více než 500 přihlášených projektech
a elektronických službách. Ve spolupráci s organizátorem soutěže Zlatý erb vyhlásila
Iniciativa 202020 rovněž „nejoblíbenější online službu e-governmentu“.
Organizátoři a partneři
Hlavním organizátorem konference byla jako obvykle společnost Triada, tradičně se
podílel spolek Český zavináč, časopis Obec a finance, společnost Ponca a významnou roli
při přípravě celkové koncepce hrál i Kraj Vysočina.
Pořádání podobně rozsáhlé akce by samozřejmě nebylo možné bez podpory a zapojení
spolupracujících firem a institucí. Generálním partnerem konference byla již tradičně Česká
spořitelna, hlavními partnery společnosti Cisco, Česká pošta, ICZ, Microsoft, Oracle,
Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář v Praze (TECO Prague) a VITA software,
partnery pak Alef, Asseco, Autocont, AV media, Citrix, České radiokomunikace, Fortinet,
Fujitsu a Gordic. Díky patří i partnerům odborných bloků a spolupracujícím subjektům
veřejné správy, mezi nimiž nechybí Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo spravedlnosti, Královéhradecký kraj, město Hradec Králové, fond Regina,
ČTÚ, ČÚZK, CZ.NIC, ICT Unie, NSM cluster, Sdružení tajemníků městských a obecních
úřadů, Software602 či analytický partner konference, společnost IDC CEMA.
Jménem celého organizačního týmu mohu prohlásit, že nás velmi těší, že v celém spektru
státní správy i samospráv, stejně jako mezi odborníky a dodavateli produktů a služeb, je
o účast na hradecké konferenci stále velký zájem. Samozřejmě si velmi vážíme také toho,
že si sem každoročně najdou cestu vrcholní představitelé státu, mohou sdílet své vize
a plány s více než dvěma tisícovkami účastníků a z druhé strany se i seznámit s jejich
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pohledem na věc. Doufám, že účast na tradiční konferenci splnila veškerá očekávání a že
se setkáme i u příležitosti již 21. ročníku, který se uskuteční ve dnech 9.–10. dubna 2018
opět v Hradci Králové. Věřím, že se nám podaří udržet vysoko nastavenou laťku a že
všichni účastnící získají potřebné informace i inspiraci pro svou další práci.

za organizační tým
RNDr. Tomáš Renčín
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Profil a cíle akce

Charakter:

národní konference

Počet ročníků:

20

Cílová skupina:

představitelé a pracovníci státní správy a samosprávy z ČR
i ze zahraničí, odborníci z oblasti IT, podnikatelské subjekty
působící v oblasti informačních a komunikačních technologií

Zaměření a cíle:



















Praha, březen 1998
Hradec Králové, březen 1999–2004
Hradec Králové, duben 2005–2017

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









místopředseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Jan Bartošek
předseda vlády Bohuslav Sobotka
místopředseda vlády Pavel Bělobrádek
ministr vnitra Milan Chovanec
ministryně pro místní rozvoj
Karla Šlechtová
Asociace krajů České republiky
státní tajemník Tomáš Prouza
hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek

Hlavní pořadatelé





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

Generální partner


Hlavní partneři













ICT Unie, z. s.
Královéhradecký kraj
Město Hradec Králové
Sdružení tajemníků

Za podpory





Asociace krajů České republiky
Český zeměměřický a katastrální úřad
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo životního prostředí










Alef Distribution CZ, s. r. o.
Asseco Central Europe, a. s.
AutoCont a. s.
AV MEDIA, a. s.
Citrix Systems Czech Republic s. r. o.
České radiokomunikace a. s.
Fortinet Inc.
Fujitsu Technology Solutions s. r. o.
GORDIC spol. s r. o.

Partneři odborných bloků
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Cisco Systems (Czech Republic), s. r. o.
Česká pošta, s. p.
ICZ a. s.
Microsoft s. r. o.
Oracle Czech, s. r. o.
Tchajpejská hospodářská a kulturní
kancelář v Praze
VITA software, s. r. o.

Partneři


Spolupracující subjekty

Česká spořitelna, a. s.

Česká informační agentura životního
prostředí
Český telekomunikační úřad
Integrovaný regionální operační
program
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
moje ID - CZ.NIC, z. s. p. o.
Network Security Monitoring Cluster
Software 602 a. s.

Mediální partneři




















Averia Ltd.
Deník veřejné správy
Egovernment
GeoBussiness
GEO informace
CHIP
Chytrá města pro budoucnost
ICT Network News
IT Inside
IT Systems
Moravské hospodářství
Obec a finance
Počítač pro každého
PRO města a obce
Prosperita
Sdělovací technika
Veřejná správa
VLM – Regionální Deník
Zeměměřič

Mediální spolupráce




Český rozhlas Hradec Králové
ČTK Hradec Králové
Česká televize – zpravodajství ČT24

Analytická spolupráce


IDC CEMA
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Účast – oficiální statistiky
Definice cílové skupiny
Konference ISSS představuje již řadu let unikátní komunikační a prezentační platformu
pro všechny subjekty veřejné správy, odborníky i dodavatele technologií, kteří se podílejí
na informatizaci společnosti a rozvoji e-governmentu a elektronických služeb pro občany
ČR. Programové schéma konference je každoročně koncipováno tak, aby postihlo
nejvýznamnější a zároveň aktuální témata z celého spektra problematiky informatizace
veřejné správy a zároveň oslovilo politiky, zástupce státních orgánů, veřejné správy
a nejrůznějších iniciativ, experty i další specialisty z různých oblastí (ICT, finančnictví,
utility, služby apod.).
O prestižním postavení akce svědčí pozitivní hodnocení ze strany špiček domácí politické
scény, nezávislých odborníků nebo vysokých manažerů zúčastněných firem i zájem,
který tato akce vyvolává nejen u představitelů státních orgánů ČR a zástupců měst a obcí,
ale i u reprezentantů veřejné správy řady evropských zemí. I letošní návštěvnost a účast
řady významných hostů z vládních kruhů i komunální politiky i stovek zástupců veřejné
správy nejen z ČR, ale i z regionu V4 i dalších zemí potvrdila stabilní pozici této
významné akce v celém regionu střední a východní Evropy.










Téměř 60 % registrovaných účastníků tvoří zástupci státní správy a samosprávy ČR
(centrální úřady, ministerstva, kraje, města a obce, parlament, veřejné instituce,
soudnictví apod.).
Více než 20 % z nich jsou úředníci s rozhodujícími pravomocemi na vyšším stupni
(ředitelé odborů ministerstev, státních úřadů a institucí, krajských úřadů apod.).
Přibližně čtvrtinu všech účastníků konference představují zástupci předních
dodavatelských firem (včetně nejvyšších manažerů), zaměřujících se na technologie,
produkty a služby pro oblast veřejné správy.
Naprostá většina zástupců veřejné správy odpovídajících v dotazníkových
průzkumech se shoduje na tom, že informace a poznatky získané na konferenci mají
zásadní vliv na jejich rozhodování o dalších investicích do ICT.
Mezi účastníky konference jsou i desítky odborníků a reprezentantů názorových
proudů, kteří hrají důležitou roli při formování dalšího rozvoje e-governmentu v ČR.
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Účastníci – celkové počty
Instituce, úřady
Vystavovatelé
Ostatní účastníci z komerční sféry
Hosté ze zahraničí
Zástupci médií (registrovaní na místě)
Ostatní (bez bližšího určení)
Celkem

1285
313
382
45
38
257
2320

Pozn.: Počet účastníků dále rozšířilo více než 50 neregistrovaných hostů několika
uzavřených jednání a diskusních setkání.
Struktura návštěvníků

Veřejná správa
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Proslovy, citace, komentáře
„Vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, dovolte mi nejprve poblahopřát
konferenci ISSS k jejímu 20. výročí. Ani nevíte, jak mě mrzí, že díky povinnostem mimo
Českou republiku nemohu tuto slavnostní chvíli sdílet s vámi na místě. Před 20 lety se
pořadatelé konference vydali na ambiciózní cestu s cílem poskytnout prostor, v němž by
odborníci na informační technologie ve státní správě diskutovali, jak by tyto technologie
mohly zlepšit veřejnou správu a služby, které poskytují občanům. Na této cestě se projekt
ISSS neustále zlepšuje a stejně tak roste i počet účastníků z různých oborů. A to je velmi
dobrá zpráva. Vaší činností a vůlí rozvíjet český e-government zároveň výrazně přispíváte
k prosazování jednotného evropského digitálního trhu…“
Věra Jourová,
komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví EK,
videozdravice pro účastníky konference ISSS/V4DIS 2017
„Dobrý den všem, dámy a pánové,
děkuji za pozvání, je to pro mě premiéra na této prestižní konferenci. Já osobně se na IT
dívám jednoduše – mělo by dodat hodnotu odpovídající vynaloženým prostředkům, ať už
je to hodnota pro státní úřady nebo pro občany. Já dnes takovou hodnotu v řadě IT
projektů státní správy hledám marně. Vidím zde řadu věcí, které odporují zdravému
selskému rozumu. Nechápu, proč investujeme do tolika různých systémů, a ještě k tomu
každý úřad samostatně. Nechápu, proč neumíme lépe využívat shromážděná data…
… V oblasti českého e-governmentu byla odvedena spousta práce, ale tempo vývoje IT
technologií je obrovské. Většina občanů dnes běžně využívá moderní internetové služby
a od státu očekává, že za svoje daně dostane podobně srozumitelné a rychlé digitální
služby. Nezajímají je legislativní omezení na pozadí. Když nepřidáme na tempu a když
nebudeme dávat důraz na efektivní řízení IT, využití moderních technologií
a jednoduchosti pro občana, může českému e-governmentu ujet vlak. Takže potřebujeme
investovat do datových dálnic a tam zatím bohužel nemáme tah na branku. Novému
koordinátoru digitální agendy přeji, aby získal takovou pozici, kde bude mít podporu
a kde bude schopen nejenom koordinovat, ale i prosadit vůči ministrům společný zájem
a zastaví rezortismus. Stát možná jednou vše centralizuje, ty tisíce systémů budou na
jednom místě a budeme to efektivně řídit.“
Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády a ministr financí,
slavnostní zahájení konference ISSS/V4DIS 2017
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„Vážení ústavní činitelé, vážení hosté, dámy a pánové,
e-government a digitální ekonomika nejsou zas tak složité. Myslím si, že ten problém je
skutečně spíše v tom, že se více zabýváme rezortismem a žabomyšími válkami, než
abychom šli kupředu. Nám se podařilo do programového prohlášení vlády dát důraz na
sítě nové generace a některé další poměrně zásadní věci, které se týkají digitální
ekonomiky. Problém je v tom, že současný stav není úplně uspokojivý. E-government je
v podstatě „Achilovou patou“ dalšího rozvoje, protože má přinést transparentnost
a rychlost, má přinést snížení byrokracie a má být tím, co usnadní život občanům…
… Myslím si, že je skutečně velmi zásadní, aby nám svět přestal ujíždět. Různá srovnání
nejsou pro Českou republiku příliš pozitivní. Je potřeba něco udělat a myslím, že když se
podíváme do některých okolních zemí, kolik dávají na digitalizaci ze státního rozpočtu,
zemského rozpočtu nebo kolik dává privátní sektor, vidíme, že se to dá. Ale musíme spolu
komunikovat. Jsem přesvědčen, že spojování e-governmentu a digitální ekonomiky má
nějakou logiku a není správné je oddělovat. Naopak. Budoucnost České republiky vidím
v tom, že oba segmenty spolu budou komunikovat a společně tvořit názor na to, jak
postupovat a investovat veřejné i privátní peníze ruku v ruce, jak veřejná správa, tak
soukromý sektor. Jsem přesvědčen, že tato rovnice má řešení, ale bude samozřejmě
záležet na tom, zda se shodne politická reprezentace.“
Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu a výzkum,
slavnostní zahájení konference ISSS/V4DIS 2017
„Letošní ročník je sám o sobě výjimečný už jen tím, že je jubilejní, dvacátý. Samozřejmě
nesmím zapomenout i na každoroční očekávání, jaké novinky organizátoři této akce opět
připravili. Konference totiž představuje jedinečnou platformu, na které může státní
správa prezentovat své nejaktuálnější inovace a poznatky z oblasti elektronické podpory
vedení státní správy a samosprávy. E-government je jednou z nejvíce dynamických oblastí
v rozvoji veřejné správy a jde tak o hojně podporovanou oblast jak z pozice národní, tak
i ze strany evropských institucí. Ani Ministerstvo pro místní rozvoj na této akci nemůže
pochopitelně chybět a bude se aktivně podílet na odborné diskusi o hlavních tématech,
mezi které patří například Smart Cities, transparentnost veřejné správy a novinky ze světa
e-governmentu. Na konferenci určitě zazní i příležitosti, jak získat podporu pro budování
moderní infrastruktury e-governmentu a kybernetické bezpečnosti z IROP. Myslím si, že
právě kybernetická bezpečnost se stane dalším tématem konference, a to vzhledem k faktu,
že digitalizace propojuje globální svět a Česká republika by v těchto otázkách měla
nadále zaujímat progresivní roli. Je zapotřebí, abychom měli takové technologie, které
budou srozumitelné a snadno využitelné pro všechny občany i pro samotné orgány
veřejné správy. Já osobně očekávám nové impulsy pro zlepšení nejen již funkčních
zažitých systémů, ale i inspiraci v podobě progresivních inovací.“
Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj,
anketa Hradeckého deníku, 3. 4. 2017
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„Letošní, již dvacátý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě ukázal, že
jsou stále nová témata, kterým se informatici státu věnují. Kdykoliv použiji služeb Czech
POINTu, tak si uvědomím, jak se dají elektronické služby státu zlepšit a doufám, že se
nám bude i nadále dařit. Velmi vítám iniciativu pana Zdeňka Zajíčka 202020 a moc bych
si přál, abychom konečně v oblasti elektronických služeb státu začali zase dohánět
vyspělý svět. V Poslanecké sněmovně jsem uspořádal již několik seminářů na téma eIDAS
a podle zájmu o toto téma soudím, že nadšení a energie pro zlepšování a zpřístupnění
služeb státu elektronickou formou, a to do každého zařízení s přístupem k internetu, tu
neschází. Se zavedením elektronické identity občana by se měly možnosti ověřené
komunikace skokově zlepšit a já osobně věřím, že se brzy dočkáme i voleb po internetu.
Nadšení a vzájemná informovanost jsou klíčové prvky toho, aby se vše podařilo.
Informace i nadšení, to je to, co opět provázelo konferenci ISSS, a tak moc děkuji jejím
organizátorům za energii a čas, které její přípravě a realizaci věnují. Přeji jí další desítky
let trvání.“
Jan Bartošek, místopředseda KDU-ČSL a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Komentář po skončení konference ISSS/V4DIS 2017
„Vážení ústavní činitelé, vážení komunální a krajští politici, vážené dámy, vážení pánové,
já vás na úvod pozdravím za většinu senátorek a senátorů Parlamentu ČR s tím, že my
jsme zpravidla všichni v nějaké dvojroli. Kromě toho, že přijímáme zákony, tak si je také
užíváme, protože většina z nás funguje na komunální či krajské úrovni. Dovolím si krátkou
úvahu. Když se podívám na svůj mobilní telefon, porovnám ho s tím, jak vypadal před
deseti, patnácti lety a uvědomím si, že není problém nakoupit cokoli přes internet, vyřídit
kupní smlouvu s realitní kanceláří a udělat spoustu dalších věcí, tak musím říci, že
v komerční sféře nám elektronická komunikace život skutečně zjednodušila. Bohužel to
nemohu říci v oblasti veřejné správy a mám pocit, že možnosti elektronické komunikace
vedou k tomu, že se po nás chce více a více věcí, a to nejen v elektronické podobě, ale i na
papírech, a že to celé jde nesprávným směrem. Já bych nám všem chtěl popřát, abychom
to dokázali zastavit, vzali si příklad z té komerční sféry a konečně začali i v oblasti
elektronické komunikace ve veřejné správě využívat všeho tak, aby se život lidem
zjednodušil a aby vše bylo levnější a uživatelsky příjemnější. A pokud s tím někdo dokáže
pohnout, tak jsou to myslím právě lidé, kteří se účastní této konference. Za Senát si
dovolím říci, že máte naši podporu. Děkuji za pozornost, děkuji za pozvání.“
Miloš Vystrčil, senátor Parlamentu CR,
Slavnostní zahájení konference ISSS/V4DIS 2017
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„Vážení ústavní činitelé, dámy a pánové, dobrý den,
já už jsem měl ráno vystoupení, kde jsme shrnovali to, co ministerstvo vnitra slibovalo
zde i na jiných konferencích, co se podařilo i co se nepodařilo. Troufnu si říci, že skepse
není až tolik na místě. V loňském roce MV jako gestor rozvoje e-governmentu zde
slibovalo zavedení elektronické identity a deklarovalo přípravu novely zákona
o občanských průkazech jako nosičích elektronické identity. Hodí se připomenout a ráno
to také zaznělo, že novela je ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně, zákon o elektronické
identitě byl napsán v rekordním čase a v tuto chvíli je také v Poslanecké sněmovně, máme
zákon o službách vytvářejících důvěru v elektronických transakcích. Všechny tři normy,
které jsem vyjmenoval a které jsou součástí platného právního řádu nebo jsou
v legislativním procesu, nám skládají věc, která se jmenuje eIDAS, jednotná elektronická
identita v rámci Evropy, jednotný elektronický prostředek a jednotný elektronický podpis
v rámci právních úkonů. Tyto zákony jsou naprosto klíčové, aby začalo fungovat to, co je
oprávněně kritizováno. Služby veřejné správy vůči občanům i podnikatelským subjektům.
Jsme ale už ve stavu, kdy řada těchto věcí funguje…
… Domnívám se, že v poslední době řada věcí nastartovala a daří se je posouvat dál.
Děkuji za vaši pozornost a přeji příjemný pobyt na konferenci.“
JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra,
slavnostní zahájení konference ISSS/V4DIS 2017
„Význam konference ISSS bez přehánění vidím v obrovském rozsahu diskutovaných
témat, neutuchajícím zájmu návštěvníků a poctivé snaze posouvat věci v této oblasti dále.
Letos očekávám, že se po mých opakovaných apelech k přiblížení všech aplikací
uživatelské občanské veřejnosti dozvíme, jak na tom jsme a co všechno můžeme společně
s vládou, poslanci a senátory, ministerstvy, kraji, obcemi, ICT unií, iniciativou 202020
a každým, kdo má zájem, konkrétního udělat. Potom už to je třeba jen učinit!“
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina,
anketa Hradeckého deníku, 3. 4. 2017
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Doprovodné akce
Konference V4DIS již počtrnácté
Současně s národní konferencí ISSS se uskutečnila již počtrnácté i tradiční mezinárodní
konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Setkání
zástupců veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky opět přivítalo řadu významných hostů
nejen z visegrádského regionu, ale i z dalších evropských zemí. Oficiální záštitu
konferenci poskytl senátor Miloš Vystrčil. Akce se jako obvykle zúčastnily zástupci
veřejné správy ze zemí V4 a řada tuzemských i zahraničních odborníků věnujících se
problematice informatizace společnosti a reformě veřejné správy.
Hlavním organizátorem setkání V4DIS byl spolek Český zavináč, spolupořadatelem již poněkolikáté Kraj Vysočina a na celkové koncepci akce se významně
podílela města Hradec Králové a Praha. Součástí programu V4DIS 2017 byly vedle
obvyklých doprovodných akcí konference ISSS i tradiční nedělní VIP večer
v Klicperově divadle, slavnostní vyhlášení cen mezinárodní soutěže Eurocrest či
ocenění účastníků soutěže mladých talentů JuniorErb, kteří obdrželi pamětní listy
Senátu Parlamentu ČR.
Setkání tajemníků a KISMO s poslanci a zástupci centrálních orgánů
V pondělí odpoledne a v podvečer se odehrála dvě důležitá setkání. Pozdní pondělní
odpoledne patřilo také tajemníkům městských a obecních úřadů, jejich sdružení
(STMOÚ) pro ně pod taktovkou Jaromíra Zajíčka připravilo diskusi s čelnými
představiteli Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj. Následovalo zasedání
Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR s poslanci Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, informatiky krajů a zástupci Ministerstva vnitra. Tématem byla zejména
stávající legislativa a diskuse nad představami a potřebami samospráv s ohledem na
probíhající legislativní procesy a záměry.
Diskusní panel ČBA
Česká bankovní asociace uspořádala v rámci 20. ročníku konference ISSS tvůrčí diskusní
panel zaměřený na to, jak zlepšit spolupráci veřejného a soukromého sektoru při
naplňování strategických cílů a příležitostí, které nabízí koncept e-governmentu.
Nástup digitalizace, masivního nasazení výpočetní techniky a internetových služeb,
rozvoj bezhotovostní ekonomiky, prosazování konceptu eIDAS (elektronické identity)
a e-governmentu má významné souvislosti s rozvojem bankovnictví a bankovních služeb
veřejnosti. Banky se hlásí ke své odpovědnosti nejen, pokud jde o podporu inovací, ale
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také když se jedná o vytváření prostředí důvěry veřejnosti v inovace i v ty instituce, které
jsou jejími nositeli, ať už ve veřejném nebo v soukromém sektoru.
Spolupráce a rozvoj kooperačních vazeb mezi veřejnou a privátní sférou by se měl
soustavně zaměřovat i k tématu posilování kybernetické bezpečnosti při rozvíjení
digitálně vyspělé ekonomiky. Banky jako správci valné většiny finančních prostředků
drobných střadatelů stejně jako podniků, si uvědomují celospolečenský dosah
kybernetické bezpečnosti a její význam pro důvěru veřejnosti v instituce – jak veřejné,
tak soukromé.
Diskuse k národnímu cloudu
Zástupci Ministerstva vnitra, Národní agentury pro komunikační a informační
technologie, Policejního prezidia a Státní pokladny – Centra sdílených služeb se sešli
v pondělí 3. dubna v podvečer v Eliščině sále s partnery z řad zástupců dodavatelů,
nezávislých odborníků a vedení ICT Unie, aby prodiskutovali stávající situaci a další
vývoj tzv. G-cloudu. Veřejně přístupná debata moderovaná Petrem Koubským přispěla
jak k vyjasnění vzájemných postojů účastníků a jimi reprezentovaných úřadů a skupin,
tak i k vyšší informovanosti odborné veřejnosti o celé problematice.
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Vítězové soutěží a ocenění
Český zavináč
V rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení jubilejního 20. ročníku
konference ISSS/V4DIS v královéhradeckém Klicperově divadle byly jako obvykle
vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Aktuálním držitelem tradiční ceny se stal
Integrovaný záchranný systém ČR, a to za zásadní přínos k rozvoji a modernizaci IZS
a tísňových linek prostřednictvím realizace programu NIS IZS a projektů jednotlivých
složek.
Ocenění převzali z rukou Milana Haška, ředitele úseku komunálního financování České
spořitelny, generálního partnera konference ISSS, a Tomáše Renčína, výkonného ředitele
konference ISSS/V4DIS a zároveň předsedy spolku Český zavináč, brigádní generál
Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR, plk. Ing. Luděk Prudil, ředitel HZS
Libereckého kraje a MUDr. Marek Slabý, ředitel Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje.
Zlatý erb
V průběhu slavnostního galavečera jubilejního 20. ročníku konference ISSS byly předány
ceny soutěže Zlatý erb 2017 o nejlepší weby a elektronické služby měst a obcí. Soutěže
se aktivně zúčastnily obce a města z celé ČR. Celkově se letos zapojilo 504 přihlášených
projektů obcí a měst včetně elektronických služeb, ve srovnání s minulým ročníkem se
počet soutěžících navýšil o více než 50 %. Do kategorie Cena ministryně pro místní
rozvoj, která se uděluje v rámci celostátního kola soutěže za nejlepší turistickou
prezentaci, se přihlásilo 75 projektů.
Nejlepší webová stránka obce:
Chuderov, Ústecký kraj (http://www.chuderov.cz/)
Praha-Kunratice (http://praha-kunratice.cz/)
Okříšky, Kraj Vysočina (http://www.okrisky.cz/)
Nejlepší webová stránka města:
Jihlava (http://www.jihlava.cz/)
Cheb (http://www.cheb.cz/)
Vsetín (http://www.mestovsetin.cz/)
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Kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba
Nové Město na Moravě: Otevreno.nmnm.cz (https://otevreno.nmnm.cz/)
Písek: InCity (http://www.pisek.eu/)
Hradec Králové: Otevřená data Hradec Králové (http://opendata.mmhk.cz/)
Cena Jana Savického
Mimořádně byla udělena cena Jana Savického, v jejímž rámci porota ocenila bezchybné
splnění kritéria povinných informací na webových stránkách obce Chuderov.
Zvláštní cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci na webových
stránkách při soutěži Zlatý erb
Kategorie města a obce
Praha: Prague.eu – Oficiální turistický portál hl. m. Prahy (http://www.prague.eu/cs)
Karlovy Vary: Karlovy Vary (https://www.karlovyvary.cz/cs)
Mariánské Lázně: Turistický portál města Mariánské Lázně
(https://www.marianskelazne.cz/)
Kategorie regiony
Královéhradecký kraj: Turistický portál Královéhradeckého kraje
(http://www.hkregion.cz/)
Moravskoslezský kraj: Průvodce po Severní Moravě a Slezsku
(http://severnimorava.travel/)
Pardubický kraj: Oficiální turistický portál Pardubického kraje
(http://www.vychodni-cechy.info/)
Přehled všech soutěžících v jednotlivých krajských kolech, propozice, složení krajských
porot a fotografie z předávání cen naleznete na stránce soutěže www.zlatyerb.cz.
Zveřejňují se veškerá bodová hodnocení všech porotců. Organizátorem soutěže je od roku
2017 spolek Český zavináč.
JuniorErb
V rámci slavnostního vyhlášení celostátního kola soutěže JuniorErb se již od roku 2008
na konferenci ISSS potkávají mladí tvůrci webových stránek se zástupci odborných firem,
nejvyšší politiky a samosprávy. Pravidelně se zde koná ocenění všech finalistů této
soutěže. Tedy celostátního kola, kola Plzeňského kraje a kraje hlavního města Praha.
Letos navíc nově proběhlo i předání ocenění finalistům tzv. krajského kola Ostatní kraje
(tj. z těch krajů, kde se krajské kolo nevyhlašuje).
Celkovým vítězem se stal Tomáš Jareš za projekt stránky Základní školy s rozšířenou
výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy Filosofská, Praha 4,
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www.zsfilosofska.cz. Na druhém místě skončil Vojtěch Švandelík z Gymnázia Christiana
Dopplera Praha s projektem „Dělej co tě baví“ (www.delejcotebavi.com) a na třetím
místě pak Jakub Štěpánek z Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám., za tvorbu grafické
šablony a správu webu Krajského parlamentu dětí a mládeže Plzeňského kraje
http://parlament.radovanek.cz.
Ceny vítězům včetně pamětních listů Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR předali senátor Miloš Vystrčil a Petr Naske,
předseda Jednoty školských informatiků.
Biblioweb
Cenu Biblioweb 2017 za nejlepší webové stránky českých knihoven získala Městská
knihovna v Ústí nad Orlicí. Cenu převzala ředitelka knihovny paní Jana Kalousková.
Cenu za nejlepší bezbariérový web Handicap Friendly získala Městská knihovna Bílovec.
Cenu ve výši 10 000 Kč věnuje Asociace Krajů ČR. Cenu převzala ředitelka Kulturního
centra Bílovec paní Eva Ševčíková.
Ceny předala předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová a předseda Svazu
knihovníků a informačních pracovníků ČR Roman Giebisch.
Ocenění během slavnostního zahájení
V závěru pondělního slavnostního zahájení převzal hejtman Jiří Běhounek „Zvláštní cenu
ministra vnitra za rozvoj eGovernmentu“ a poté ředitel konference Tomáš Renčín udělil
moderátoru Janu Pokornému „Mimořádnou cenu konference ISSS“.
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