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„Konference ISSS se vymyká z řady různých akcí tohoto typu, každoročně je vzácná tím, že se
zde potkávají lidé napříč sektory. Veřejná správa, odborníci a politici. Co je ještě důležitější,
že se zde potkávají přítomnost s budoucností, plánujeme lepší zítřky a „k tomu nám dopomáhej
informační technologie“. Přesně tohle očekávám i od letošního ročníku, ale hlavně se chci
potkat s lidmi a popovídat si mimo jiné o ochraně soukromí a nových cestách, jak mohou
technologie a umělá inteligence lépe sloužit lidem.“
Věra Jourová, komisařka EK pro spravedlnost,
spotřebitele a rovnost žen a mužů,
anketa Hradeckého deníku, 9. dubna 2018
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Jedenadvacátý ročník konference ISSS
V úterý 10. dubna odpoledne skončil v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové
21. ročník renomované konference zaměřené na reformu veřejné správy, rozvoj
e-governmentu a informatizaci společnosti. Počet účastníků opět překročil číslo 2300,
během dvoudenního programu se uskutečnilo zhruba 200 přednášek a diskusí a ve
výstavní části se představilo přes stovku dodavatelů technologií a služeb. Akce se tradičně
stala přehlídkou osobností politického života – během prvního dne konference se zde
objevilo přes 40 senátorů a poslanců Parlamentu ČR a vzhledem k pracovnímu výjezdu
do Královéhradeckého kraje i prakticky celá vláda ČR. Do programu konference se
aktivně zapojila také eurokomisařka Věra Jourová. Díky souběžně konané visegrádské
konferencí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) zde byla i řada
hostů ze Slovenska, Polska i dalších zemí, stejně jako zástupci Visegrádského fondu, který
letos konferenci oficiálně podpořil.
Oficiální záštity poskytli konferenci ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová,
ministr vnitra ČR Lubomír Metnar, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír
Dzurilla, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a Asociace krajů ČR.
Přehlídka osobností
Jako obvykle byla největší koncentrace politiků, vysokých manažerů a dalších vzácných hostů
ve Velkém sále Kongresového centra Aldis během slavnostního zahájení, a to nejen na podiu,
ale i v předních řadách publika. Příležitost k úvodní zdravici dostali hejtman Královéhradecké
kraje a zastupitel města Hradec Králové Jiří Štěpán, senátor Miloš Vystrčil a velvyslanec
Estonska, jeho excelence Sten Schwede. Poté následoval „vládní blok“, v němž vystoupili
s prezentacemi vizí a plánů k rozvoji „Digitálního Česka“ premiér Andrej Babiš, ministr
vnitra Lubomír Metnar a vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Poté se
chopila slova komisařka EK pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti
pohlaví Věra Jourová a mimo jiné shrnula problematiku ochrany osobních údajů a hlavní body
nového nařízení EP, známého jako GDPR.
V oblíbené „kavárenské“ diskusi, která vyplnila zbytek programu slavnostního zahájení, si
účastníci konference mohli vyslechnout názory řady dalších přítomných osobností, mezi nimiž
nechyběli ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch,
předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS Parlamentu ČR Ivan Bartoš,
poslanec PS Parlamentu ČR a starosta obce Líbeznice Martin Kupka, hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek, předseda ČÚZK Karel Večeře, předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák, ředitel
Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Dušan Navrátil, vládní
zmocněnec pro digitální vzdělávání Ivan Pilný, náměstci MV ČR Petr Mlsna a Jaroslav
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Strouhal, primátor slovenského města Kežmarok Ján Ferenčák, Monika Walczak z ministerstva
zahraničí Polska, generální ředitel České televize Petr Dvořák, prezident ICT Unie Zdeněk
Zajíček, ředitel úseku Veřejný sektor a realitní obchod České spořitelny Milan Hašek, generální
ředitel Cisco Systems ČR Michal Stachník, ředitel pro sektor veřejné správy společnosti
Microsoft René Kubů a výkonný ředitel konference ISSS/V4DIS Tomáš Renčín.
Bohatý dvoudenní program
Program konference začal již v neděli odpoledne odborným seminářem „eGovernment ČR
2018+“, a to v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Regiocentru Nový
pivovar. Spolupořadateli byli Kraj Vysočina a společnost Cisco a mezi přednášejícími nechyběl
ani vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla a zástupci Ministerstva vnitra ČR.
V Klicperově divadle se poté konal tradiční společenský večer spojený s vyhlášením ceny
Český zavináč.
Oblíbený pondělní zahajovací blok v Kongresovém centru Aldis se letos odehrával pod
taktovkou Asociace krajů ČR, jejíž zástupci pozvali představitele úřadů zaštiťujících několik
nejvýznamnějších a největších tuzemských eGovernment projektů současnosti v kompetenci
Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dalších.
Odpolední program ve Velkém sále zahajovala komisařka EK pro spravedlnost, ochranu
spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová, která se zaměřila na obecné nařízení
o ochraně osobních dat známé jako GDPR a hlavní rizika a výzvy pro veřejnou správu, které
s ním souvisí. Ani v dalších blocích programu konference nechyběli zajímaví hosté – v eHealth
bloku vystoupili odborníci z Ministerstva zdravotnictví a SÚKL, Ministerstvo pro místní rozvoj
a CzechTourism prezentovaly své vize v oblasti eTurismu, k novele zákona o kybernetické
bezpečnosti hovořili mimo jiné zástupci NÚKIB a zkrátka nepřišly ani bloky věnované
archivaci, eAccessibility nebo geoinformatice. V rámci sekce věnované konceptu Smart Cities
i letos proběhl tematický blok zástupců více ministerských resortů a zajímavý program měla
i sekce otevřených dat.
Doprovodné akce
Nedílnou součástí programu konference byly jako obvykle i workshopy, panelové diskuse
a různé doprovodné akce za účasti poslanců a senátorů Parlamentu ČR, členů AKČR
a SMO ČR, setkání Komise pro informatiku SMO ČR či jednání Sdružení tajemníků městských
a obecních úřadů. V pondělí odpoledne se uskutečnilo rovněž neformální setkání České národní
koalice pro digitální pracovní místa, a to pod taktovkou vládního zmocněnce pro digitální
vzdělávání Ivana Pilného a tajemníka koalice Petra Naskeho z Národního ústavu pro
vzdělávání.
Jako každoročně probíhaly během celého programu konference slavnostní ceremoniály spojené
s vyhlášením výsledků oblíbených soutěží – v projektové laboratoři převzali vítězové soutěže
JuniorErb v pondělí odpoledne pamětní listy z rukou zástupců Senátu Parlamentu ČR a dalších
osobností veřejné správy. V pondělí v podvečer se sešli zástupci měst, obcí a regionů na
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workshopu věnovaném hodnocení uplynulého ročníku soutěže Zlatý erb a prezentaci úspěšných
projektů, kde byly zároveň předány ceny pro druhá a třetí místa v jednotlivých kategoriích.
V rámci programu pondělního galavečera se pak odehrálo slavnostní vyhlášení samotných
vítězů Zlatého erbu a Bibliowebu.
Organizátoři a partneři
Hlavním organizátorem konference byla společnost Triada, na realizaci konference se tradičně
podílely Kraj Vysočina, Český zavináč, z. s., časopis Obec a finance a společnost Ponca.
Pořádání podobně rozsáhlé akce by ale nebylo možné bez podpory a zapojení spolupracujících
firem a institucí. Generálním partnerem konference byla jako v minulých letech Česká
spořitelna, hlavními partnery pak společnosti Atos, CISCO, ICZ, Microsoft a VITA software,
partnery ALEF, ASSECO, AUTOCONT, AV MEDIA, CITRIX, Elanor, FORTINET,
FUJITSU a GORDIC. Díky patří i partnerům odborných bloků (ČTÚ, DISK Systems a Sefira)
a spolupracujícím subjektům veřejné správy, mezi nimiž nechybělo Ministerstvo vnitra,
Ministerstvo pro místní rozvoj, Královéhradecký kraj, město Hradec Králové, fond Regina,
ČÚZK, ICT Unie, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů či analytický partner
konference, společnost IDC CEMA. Mezi mediálními partnery akce se objevila Česká televize,
Hradecký deník nebo téměř dvě desítky odborných titulů z oblasti veřejné správy a ICT.
Příští, již 22. ročník konference ISSS, se bude konat ve dnech 1.–2. dubna 2019, opět
v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

za organizační tým
RNDr. Tomáš Renčín
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V4DIS 2018 – popatnácté s ISSS
Patnáctý ročník konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society),
který se uskutečnil ve dnech 9. a 10. dubna 2018 souběžně s národní konferencí ISSS, letos
oficiálně podpořil i Visegrádský fond. Na dvoudenní konferenci v Kongresovém centru
Aldis v Hradci Králové se setkali zástupci veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky, kteří
se věnují problematice informatizace společnosti, rozvoji e-governmentu a reformě
veřejné správy, s tuzemskými i zahraničními odborníky na tuto problematiku.
Mezi hlavními tématy konference V4DIS 2018 nechyběly informace o klíčových projektech,
které se podařilo rozpracovat nebo dokončit, představily se příklady dobré praxe a diskutovalo
se i o hlavních výzvách v oblasti informatizace veřejné správy a digitalizace života. Mezi
důležitá témata patřily stav e-governmentu na lokální úrovni a jeho další rozvoj, koncept „smart
cities“ a „smart regionů“ nebo využití ICT v propagaci turisticky zajímavých lokalit, a to vše
především z pohledu regionu V4. Zajímavé byly i přednášky týkající se dalšího rozvoje
přeshraniční spolupráce, využití geoinformací či zkušeností z implementace moderních
technologií v širokém spektru oblastí souvisejících s veřejnou správou.
Součástí oficiálního programu konference V4DIS bylo také setkání účastníků soutěží Zlatý erb
a ZlatyErb.sk s podtitulem „Zkušenosti s weby samospráv v zemích V4“, které se odehrálo
v pondělí odpoledne v projektové laboratoři a kde obdrželi finalisté slovenské soutěže pamětní
listy z rukou zástupců Senátu Parlamentu ČR. V pondělí proběhlo i uzavřené jednání zástupců
České národní koalice pro digitální pracovní místa a slovenské Národné koalície pre digitálne
zručnosti a povolania, jehož se zúčastnila rovněž koordinátorka národních koalic v EU Pia
Groenewolt z Bruselu.
Hlavním organizátorem konference V4DIS byl tradičně spolek Český zavináč,
spolupořadatelem opět Kraj Vysočina, který byl před dvěma lety hlavním realizátorem
rozsáhlého projektu LDA-V4 mapujícího stav informatizace veřejné správy v regionu V4, a na
celkové koncepci akce se významně podílela města Hradec Králové a Praha. Součástí programu
V4DIS 2018 byly vedle obvyklých doprovodných akcí konference ISSS i tradiční nedělní VIP
večer v Klicperově divadle či ocenění účastníků soutěže mladých talentů JuniorErb, kteří
obdrželi pamětní listy z rukou zástupců Senátu Parlamentu ČR.
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Profil a cíle akce

Charakter:

národní konference

Počet ročníků:

21

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:
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Praha, březen 1998
Hradec Králové, březen 1999–2004
Hradec Králové, duben 2005–2018

aktuální otázky rozvoje e-governmentu v ČR
role informatiky v krajích, městech a obcích
ochrana osobních údajů ve veřejné správě
elektronická identita 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“
weby a další on-line prezentace měst a obcí
dopravní telematika a inteligentní dopravní systémy
čerpání prostředků na informatizaci veřejné správy
elektronizace zdravotnictví, justice a ochrany životního
prostředí
geoinformační politika státu a GIS pro veřejnou správu
výměna zkušeností
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Pořadatelé a partneři
Záštity






ministryně pro místní rozvoj
Klára Dostálová
ministr vnitra ČR Lubomír Metnar
vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci
Vladimír Dzurilla
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek
Asociace krajů České republiky

Generální partner


Hlavní partneři





Hlavní pořadatelé





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








ICT Unie, z. s.
Královéhradecký kraj
Město Hradec Králové
Sdružení tajemníků městských
a obecních úřadů

Za podpory





Asociace krajů České republiky
Český zeměměřický a katastrální úřad
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo životního prostředí

Atos IT Solutions and Services, s. r. o.
Cisco Systems (Czech Republic), s. r. o.
ICZ a. s.
Microsoft s. r. o.
VITA software, s. r. o.

Partneři




Spolupracující subjekty

Česká spořitelna, a. s.








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.
Elanor, spol. s r. o.
Fortinet Inc.
Fujitsu Technology Solutions s. r. o.
GORDIC spol. s r. o.

Partneři odborných bloků








Česká informační agentura životního
prostředí
Český telekomunikační úřad
DISK Systems, s. r. o.
Integrovaný regionální operační
program
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo životního prostředí
Sefira, spol. s r. o.
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Mediální partneři
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Česká televize
Deník veřejné správy
EGov Network News
Egovernment
GeoBussiness
GEO informace
CHIP
ICT Network News
IOT Network News
IT Inside
IT Systems
Moravské hospodářství
Obec a finance
Počítač pro každého
PRO města a obce
Prosperita
Světchytře.cz
Veřejná správa
VLM – Regionální Deník
Zeměměřič

Mediální spolupráce



Český rozhlas Hradec Králové
ČTK Hradec Králové

Analytická spolupráce


IDC CEMA
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Účast – oficiální statistiky
Definice cílové skupiny
Konference ISSS představuje již dvě desetiletí respektovanou komunikační a prezentační
platformu pro všechny subjekty veřejné správy, odborníky i dodavatele technologií, kteří se
podílejí na informatizaci společnosti, modernizaci veřejné správy a rozvoji e-governmentu
a elektronických služeb pro občany ČR. Programové schéma konference je každoročně
koncipováno tak, aby postihlo nejdůležitější a 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 více než
40 senátorů a poslanců Parlamentu ČR, většiny členů vlády, šéfů státních organizací, řady
hejtmanů, primátorů i stovek dalších 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.
 Přibližně 54 % 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.).
 Zhruba 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

1251
351
358
45
54
263
2322

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

Veřejná správa
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Proslovy, citace, komentáře
„Vážený pane premiére, vážené paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, vážení hosté,
děkuji vám za možnost opětovně se zde zúčastnit konference. Mám pocit, že jsem tu počtvrté,
byla jsem tu z různých pozic, takže dnes je pro mě obzvlášť milé, že mám tu čest říci něco za
Evropskou komisi, potažmo za celou EU. Je to jednoduché, já jsem přijela vyjádřit plnou
podporu všemu, co děláte na poli digitalizace veřejné správy a služeb, protože to, na čem tady
společně pracujete, je v plném souladu s tím, o co se snažíme všude v EU, a sice přizpůsobit
jednotný trh, hospodářství, průmysl, zaměstnanost či veřejné služby digitální éře. Snažíme se,
aby to bylo dobré pro lidi. Ještě o něco víc se snažíme, aby to nebylo nebezpečné pro lidi. A to
je můj oslí můstek na téma, kvůli kterému jsem sem přijela, a to je téma ochrany soukromých
údajů…“
Věra Jourová, komisařka EK,
slavnostní zahájení konference 9. dubna 2018
„Vážený pane premiére, vážení členové vlády, dámy a pánové,
konferencí o digitalizaci se účastním již několik let a vidím, že účast roste, což je velmi dobré
znamení. Je mi ctí, že mohu vystoupit na této významné akci, která se koná v tomto nádherném
městě za nádherného počasí. Zastupuji zde Estonsko a spatřuji především dva důvody, proč
jsem byl pozván na tuto konferenci. Za prvé – Estonsko je digitální společnost, kde se většina
interakcí mezi občany a vládou koná online, tudíž může to být inspirace. Druhým důvodem je
to, že když Estonsko v druhé polovině loňského roku předsedalo Radě EU, tak nejdůležitějším
bodem našeho programu byla právě digitalizace Evropy. V Tallinu jsme na podzim uspořádali
digitální summit – bylo to vlastně vůbec poprvé, kdy se sešli lídři EU a rozhodli se, že by se
digitalizace EU měla dostat na zcela novou úroveň…“
J. E. Sten Schwede, velvyslanec Estonska v ČR,
slavnostní zahájení konference 9. dubna 2018
„Takže dobrý den, dámy a pánové, jsem rád, že tady mohu být znovu u zahájení této konference.
Já jsem tady podruhé a samozřejmě je úžasné, že je to již 21. ročník. Otázkou je, kolik z těch
příspěvků a názorů vlastně jsme proměnili do našeho života, do praxe. Myslím si, že je důležité,
aby lidi, to, co říkají v životě, jaké mají vize a sny, aby je proměnili. Nejsem si jistý, zda se nám
to všem daří…
Andrej Babiš, předseda vlády ČR v demisi
slavnostní zahájení konference 9. dubna 2018
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„Vážení ústavní činitelé, vážený pane premiére, dámy a pánové, dovolím si vás pozdravit za
Senát Parlamentu České republiky. Když jsme včera absolvovali přednášku vládního
zmocněnce pro IT a digitalizaci Vladimíra Dzurilly, tak jsme se dozvěděli, že jednou z věcí,
které je potřeba vybudovat, je digitálně přívětivá legislativa. Za Senát a představitele našeho
výboru chci v tomto prostředí slíbit, že my se v Senátu budeme maximálně snažit v této věci
spolupracovat a napomáhat tomu, aby ta digitálně přátelská legislativa vznikla.“
Miloš Vystrčil, senátor, člen Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí,
Senát Parlamentu ČR, slavnostní zahájení konference 9. dubna 2018
„E-government je velice dynamická oblast a v rozvoji veřejné správy by měla hrát klíčovou
roli. Je proto nanejvýš nezbytné, aby tato konference zaměřená na reformu veřejné správy
odrážela aktuální témata a otázky, nad kterými je potřeba vést diskuzi na této úrovni, tedy
s veřejností. I letos se Ministerstvo pro místní rozvoj aktivně zapojí do diskuzí a vystoupí na
letošní konferenci s tématy, mezi která patří například využití elektronických nástrojů pro
prodej veřejného majetku, koncept Smart Cities či analýza čerpání ze strukturálních
a investičních fondů na projekty z oblasti e-governmentu a kybernetické bezpečnosti…“
Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR,
anketa Hradeckého deníku, 9. dubna 2018
„Vážený pane premiére, vážená paní eurokomisařko, vážené dámy, vážení pánové, přeji vám
hezké dopoledne. Chtěl bych zde navázat na pana premiéra, který zde zmínil nutnost naší
aktivnější role v rámci EU a především v práci na digitalizaci České republiky. Na ministerstvu
vnitra dlouhodobě shromažďujeme požadavky na fungování e-governmentu. Ty pak
pochopitelně důkladně analyzujeme a zabýváme se jimi i v Radě vlády pro informační
společnost. Ta následně coby odborný poradní orgán koordinuje a iniciuje další postupy pro
rozvoj služeb ve veřejné správě. Jak už asi víte, samotná Rada vlády pro informační společnost
dnes prochází změnou, která vychází z dokumentu k projektu Digitální Česko, který bude
směřovat její kroky na poli digitalizace, a to vše pod vedením vládního zmocněnce pro IT
a digitalizaci, o kterém již tady byla řeč…“
Lubomír Metnar, ministr vnitra v demisi,
slavnostní zahájení konference 9. dubna 2018
„Ten problém e-governmentu a digitalizace státní správy není jenom legislativa. Spousta věcí
se dá dělat, i když vám to nenařizuje zákon. My jsme byli nedávno na konferenci Security 2018
a já si myslím, že i řada účastníků zde má notebook v autě nebo někde v šatně – tam se použily
notebooky těch účastníků a ty stoly byly trochu jinak postavené a byly tam zásuvky. Vlastně tato
konference tak trochu ukazuje stav současného e-governmentu nebo tu revoluci, která ještě
nenastala…“
Ivan Bartoš, předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS Parlamentu ČR,
slavnostní zahájení konference 9. dubna 2018
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„Vážené dámy, vážení pánové, srdečně vás zdravím jménem krajů, Asociace krajů ČR a jménem
Kraje Vysočina, který se velmi podílí na digitalizaci. Jsem rád, že mohu v této souvislosti
pozdravit i představitele zemí Visegrádské čtyřky, kteří jsou přítomni, a už zhruba 15 let s námi
spolupracují a součástí této konference je i blok k této oblasti. Já mohu konstatovat za krajské
samosprávy, že jsme připraveni se na IT, e-governmentu i všech souvisejících aktivitách podílet.
Nemohu si ale nedovolit říci, že jsem tady vyslechl kromě pana premiéra Babiše i další čtyři
premiéry. Všichni měli velmi podobný výstup a velmi podobný závěr a já si dovolím věřit, že
mohu vzít pana premiéra za slovo a že věci, které tady byly řešeny, budou naplněny. Navrhuji,
abychom příští rok věnovali jeden blok kontrole plnění toho, co tady bylo slíbeno…“
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina,
slavnostní zahájení konference 9. dubna 2018
„Vážený pane premiére, paní eurokomisařko, vážené ministryně, vážení ministři, vážení ústavní
činitelé, dámy a pánové,
Hradec Králové se opět stává centrem českého nebo československého dění. Nejen včerejší,
respektive předvčerejší sjezd sociální demokracie, ale především dnešní již plnoletá – podle
amerických zákonů – konference ISSS. Ta témata, která zde za uplynulých dvacet let zazněla
a byla diskutována, byla podle mého názoru nepřeberná. A věřím tomu, že ať již my sami či jiní
úředníci – státních či nadstátních institucí – nám vytváří podněty, ke kterým se budeme muset
vyjadřovat a kterými se budeme zabývat. Rád bych vás zde nejen ve městě, ale
i v Královéhradeckém kraji rád přivítal a věřím, že nejen zde v rámci oficiálních setkání
a jednání i v kuloárech získáte inspiraci nejen pro váš kraj, město či obec, ale i pro vás samotné.
Věřím, že zde strávíte krásný čas a že se zde v dalším roce opět setkáme…“
Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje,
slavnostní zahájení konference 9. dubna 2018
„Konference je pro Hradec Králové pochopitelně prestižní událostí, každý rok se zde setkávají
všichni důležití, kteří vytvářejí a naplňují vize veřejné správy v její datové, respektive
elektronické formě. Jsem tedy rád, že Hradec je často spojován s inovacemi a novinkami v této
oblasti. Na letošní konferenci by měla dorazit celá vláda, bude to tedy příležitost pro všechny
k odborné diskusi na té nejvyšší úrovni…“
Zdeněk Fink, primátor Hradce Králové,
anketa Hradeckého deníku 9. dubna 2018
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Doprovodné akce
Setkání členů vlády se zástupci obcí Královéhradeckého kraje
Ve spolupráci s organizátory konference ISSS 2019 připravili zástupci Královéhradeckého kraje
a Úřadu vlády během konference v Kongresovém centru Aldis setkání premiéra v demisi
a ministrů v demisi se starosty a místostarosty Královéhradeckého kraje. Setkání, jehož se
účastnily dvě třetiny členů vlády a zhruba osmdesát starostů, bylo vedeno za účelem vzájemného
dialogu a diskuse nad aktuálními výzvami regionu, jako jsou dostavby několika liniových
dopravních staveb, průmyslových zón anebo sociální aspekty spojené s demografickým vývojem.
Setkání členů Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů se zástupci ministerstev
Pondělní odpoledne patřilo mimo jiné také tajemníkům městských a obecních úřadů, jejichž
sdružení (STMOÚ) pro ně pod vedením Jaromíra Zajíčka a Iva Bělonohého připravilo diskusi
s čelnými představiteli Ministerstva vnitra – náměstky a řediteli odborů majícími v gesci
problematiku řešenou právě municipálními tajemníky.
Setkání Komise pro informatiku Svazu města obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů
pro IT ve veřejné správě s poslanci a zástupci centrálních orgánů
O něco později se odehrálo i druhé setkání, a to krajských a městských informatiků s poslanci
(kterých se účastnilo více než dvacet), vládním zmocněncem pro IT a zástupci ministerstev.
Tématem byla zejména stávající legislativa a diskuse nad představami a potřebami samospráv
s ohledem na probíhající legislativní procesy a záměry. Výsledkem dlouhého jednání bylo
označení základních aktuálních problémů e-governementu ve vztahu k samosprávám
a domluva na zřízení pracovního jednání a dalších skupin.
Mezinárodní setkání Digikoalice
V rámci konference ISSS 2018 proběhlo jako doprovodný program také setkání zástupců České
národní koalice pro digitální pracovní místa a slovenské Národné koalície pre digitálne
zručnosti a povolania. Setkání se zúčastnil předseda české Digikoalice Ing. Ivan Pilný, zástupci
kabinetu ministra MŠMT, zástupci zřizovatelů škol (kraj Vysočina a SMO ČR) a koordinátorka
národních koalic v EU Pia Groenewolt z Bruselu. V rámci akce byla diskutována role obcí
a krajů při podpoře digitálních řešení pro školy (správa řešení, školení učitelů, vysokorychlostní
internet, podpora licencí a propagace otevřeného vzdělávání a další aspekty). Zástupci MŠMT
v dialogu komentovali stav v ČR ve světle probíhajících opatření Strategie digitálního
vzdělávání. Účastnici akce formulovali doporučení, aby při propojování ICT sektoru a státní
správy docházelo více k propagaci funkčních řešení na lokální úrovni a byla dostatečně
koordinována spolupráce aktérů ve vzdělávání napříč systémem regionálního školství.
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Vítězové soutěží a ocenění
Český zavináč 2018
V rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení 21. ročníku konference
ISSS/V4DIS v královéhradeckém Klicperově divadle byly jako obvykle vyhlášeny výsledky
soutěže Český zavináč. Aktuálním držitelem tradiční ceny se stal 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.
Rozhodnutí poroty ovlivnil fakt, že v tomto případě šlo o první masivní nasazení elektronické
služby využívající infrastrukturu eGovernmentu včetně Národní identitní autority (NIA)
a elektronického podpisu, které se dotýká velké části populace, tedy lékařů, lékárníků i všech
pacientů. Porota přihlédla také k tomu, že jde o největší projekt elektronizace za celý uplynulý
rok, který znamenal nejen zásadní a náročnou změnu pro všechny lékaře, ale i první skutečně
plošné využití elektronické služby ve zdravotnictví.
Zlatý erb
Soutěže se v letošním roce zúčastnily obce a města z celé ČR, ze všech 14 krajů. Celkově se
zapojilo 430 webových stránek a projektů obcí a měst včetně elektronických služeb.
Ministerstvo pro místní rozvoj se vedle oficiální záštity aktivně podílelo na koncepci
i hodnocení jedné z populárních kategorií – Ceny ministryně pro místní rozvoj za nejlepší
turistickou prezentaci, kde mimo obcí, měst, regionů soutěžily nově i turistické atraktivity.
Další záštity soutěži poskytly Ministerstvo vnitra, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních
samospráv ČR a Asociace krajů ČR.
Nejlepší webová stránka obce
1. Ohníč (Ústecký kraj) – www.ohnic.cz
2. Lovčice (Královéhradecký kraj) – www.obeclovcice.cz
3. Myslibořice (Kraj Vysočina) – www.mysliborice.cz
Nejlepší webová stránka města
1. Benešov – www.benesov-city.cz + Most – www.mesto-most.cz
2. Bruntál – www.mubruntal.cz
3. Tábor – www.taborcz.eu + Boskovice – www.boskovice.cz
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Kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba
1. Kolín – www.chytraklicenka.cz
2. Písek – parkovani.pisek.eu/
3. Skrchov (Jihomoravský kraj) – maps.cleerio.cz/skrchov
V letošním roce byla vedle tradičních kategorií udělena také „Zvláštní cena Jana Savického“ za
nejlépe zvládnuté povinné informace, tentokrát zvlášť pro obce a města, porota shledala
bezchybné zpracování povinných informací u obce Myslibořice a na stránkách města
Boskovice.
Ceny vítězům Zlatého erbu v základních kategoriích předávali hejtman Královéhradeckého
kraje Jiří Štěpán, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, místopředseda Sdružení místních
samospráv ČR Jan Sedláček, místopředseda Svazu měst a obcí ČR Vlastimil Picek, cenu Jana
Savického pak Jitka Savická a Adam Rut, oceněným na druhých a třetích místech náměstek
Ministerstva vnitra ČR Josef Postránecký.
Zvláštní cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci na webových
stránkách při soutěži Zlatý erb
Kategorie města a obce
1. Prague.eu (Portál Hlavního města Prahy)
2. marianskelazne.cz (Oficiální turistický portál města Mariánské Lázně) + cojevbrode.cz
(Uherský Brod: Co je v Brodě?)
3. litomerice-info.cz (Litoměřice: Turistický a informační portál)
Kategorie regiony:
1. vychodni-cechy.info (Turistický portál Pardubického kraje)
2. jiznicechy.cz (Jižní Čechy: Informační systém cestovního ruch
3. hkregion.cz (Turistický portál Královéhradeckého kraje)
Kategorie turistické atraktivity:
1. zamekzdar.cz (zámek Žďár nad Sázavou)
2. zkuskuks.cz (Kuks)
3. zameksvetla.cz (zámek Světlá nad Sázavou)
V rámci vyhlášení Zvláštní ceny ministryně pro místní rozvoj ČR za nejlepší turistickou
prezentaci předávali ocenění ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková a náměstek
ministryně pro místní rozvoj David Koppitz, ceny za 2. a 3. místa Monika Palatková a poslanec
PS Parlamentu ČR Jakub Janda.
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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 a kola „ostatních krajů,“ 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 Filip Došek za stránky obce Žabovřesky nad Ohří (zabovreskyno.cz),
krajské kolo Plzeňského kraje vyhrál Jakub Štěpánek s neoficiálními stránkami projektu
Otevřená věda Akademie věd ČR (betaotevrenaveda.tode.cz) a krajské kolo Hlavního města
Praha vyhrál Ivan Kraus s projektem třídních stránek (gchd.pe.hu). Ceny vítězům včetně
pamětních listů Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu
Parlamentu ČR předali senátor Miloš Vystrčil, poslanec Jakub Janda a Petr Naske, předseda
Jednoty školských informatiků.
Biblioweb
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval pod záštitou Asociace
krajů České republiky již devatenáctý ročník BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou
prezentaci knihovny.
Jednoznačným vítězem celé soutěže se stala Městská knihovna Bílovec
(https://knihovna.kcbilovec.cz) se ziskem 232,5 bodů. S menším odstupem a se ziskem stejného
počtu 218,5 bodů se o 2. a 3. místo podělily Městská knihovna Valašské Meziříčí
(https://www.mekvalmez.cz) a Krajská knihovna Vysočiny (https://www.kkvysociny.cz/).
Cena za nejlepší bezbariérový web byla udělena stejně jako v loňském ročníku soutěže webu
Městské knihovny Bílovec (http://knihovna.kcbilovec.cz).
Slavnostní předání cen BIBLIOWEB 2018 se uskutečnilo 9. dubna 2018 na konferenci ISSS
2018 v Hradci Králové. Asociace krajů ČR věnovala vítězné knihovně v Bílovci částku 10 tisíc
Kč. Stejnou částku získala knihovna i od Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.
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Očekávaný počet účastníků:

cca 2350 z 8 zemí

Hlavní pořadatel:

TRIADA, spol. s r. o.

Výkonný ředitel konference:

RNDr. Tomáš Renčín
tel.: 284 001 284
e-mail: rencin@isss.cz

Sekretariát konference:

U Svobodárny 1110/12
190 00 Praha 9
tel.: 284 001 284
fax: 284 818 027
e-mail: isss@isss.cz
http://www.isss.cz
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