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Ing. TOMÁŠ SALOMON
generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny, a. s.,
generálního partnera konference ISSS 2019

Vážené dámy, vážení pánové,
dnes už nikdo nepochybuje o tom, že za úspěchem v soukromém byznysu, v průmyslu, ve službách, ale i ve státní správě je
schopnost digitalizace. Nová digitální doba spojená s neustálým rozvojem internetu, s robotikou či umělou inteligencí výrazně
zasahuje do provozu ﬁrem i chodu státu. Naše země není výjimkou.
Na jedné straně se jako Češi můžeme radovat z jedné z nejstabilnějších ekonomik v rámci EU, nízké nezaměstnanosti či zdravého
a silného bankovního sektoru. Na druhé straně pořád zaujímáme nelichotivé místo v EU v oblasti digitalizace veřejné správy.
Je evidentní, že k efektivní digitalizaci nemůže dojít bez zásadního postoje státu. Dobrou zprávou je, že rozvoj digitálních služeb
patří k prioritám současné vlády a za poslední roky se ve veřejné správě implementovaly desítky online řešení.
Důležité je také zapojení soukromého sektoru a jeho spolupráce se státem. Příkladem takové spolupráce je i připravovaný
projekt bank, který nabízí využití stávající bankovní identity (způsobu, kterým se lidé hlásí do internetového bankovnictví)
k prokazování „digitální“ identity lidí při využívání služeb poskytovaných státem. V Česku zatím chybí „digitální“ doklad totožnosti
pro komunikaci se státními úřady či soukromými poskytovateli služeb. Využití bankovní identity, coby masově plošně uznávaného
dokladu totožnosti v digitálním světě, by zpřístupnilo služby e-governmentu více než 5,5 milionům lidí.
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Moc bych si přál, aby takových příkladů spolupráce mezi soukromým sektorem a státem bylo co nejvíce. Považuji to za správný
a efektivní způsob, jak reálně digitalizovat Česko a dostat naši zemi na úroveň srovnatelnou s vyspělou digitální Evropou a světem.
Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny

www.isss.cz
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RNDr. TOMÁŠ RENČÍN
výkonný ředitel konference ISSS 2019

Dámy a pánové, milí hosté a vážení kolegové,
zdá se to neuvěřitelné, ale letošní ročník konference ISSS je už dvaadvacátý a zřejmě zdaleka ne poslední. V každodenním životě,
a to nejen v rámci dění ve veřejné správě, se stále objevují nové výzvy, stále je co řešit, a tak asi nemusíme mít strach, že by nám
došla témata.
Mimořádně pestrý přehled současného stavu tuzemského e-governmentu se promítne i do celého dvoudenního programu
konference, který nezaplní jen existující projekty, koncepce Digitálního Česka, již několikrát probíraná elektronická identita
občana, a to včetně využití bankovní identity pro přístup k elektronickým službám státu, problematika chytrých měst a regionů
nebo úskalí v oblasti veřejného ﬁnancování. Živě diskutovat se letos určitě bude o návrhu zákona o právu na digitální služby,
který čeká bouřlivé projednávání v Poslanecké sněmovně, o pokroku v elektronizaci zdravotnictví nebo očekávané digitalizaci
stavebního řízení. Mimochodem, právě k tomuto tématu připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj rozsáhlý odborný blok za účasti
špiček MMR, Výboru pro regionální rozvoj PSP a řady odborníků.
Mezi účastníky konference ani letos nechybí členové vlády, někteří z nich poskytli akci svoji osobní záštitu, stejně jako Asociace
krajů ČR či hejtman Kraje Vysočina, který je tradičně spolupořadatelem konference. Již potřetí ve své pozici komisařky Evropské
komise se aktivně zúčastní i Věra Jourová. Pozvání na doprovodnou mezinárodní konferenci V4DIS přijala i řada zástupců veřejné
správy zemí Visegrádské čtyřky.
Musím zmínit ještě jednu důležitou věc. Každoroční pořádání podobné akce, jakou je konference ISSS, by určitě nebylo možné
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bez dobré spolupráce. Vážíme si zázemí, které nám již dvě desetiletí poskytuje Kongresové centrum Aldis, Královéhradecký kraj
i Magistrát města Hradec Králové. Jsme vděčni za podporu všem partnerům akce v čele s Českou spořitelnou. Děkujeme za
spolupráci i mediálním partnerům, mezi nimiž opět nechybí Česká televize. A nesmím zapomenout ani na všechny spolupracující
subjekty, které se každoročně různým způsobem podílejí na úspěšné realizaci konference – ať už jsou ze státní správy,
Parlamentu ČR, asociací, profesních sdružení nebo samospráv.
Celý organizační tým těší a zároveň zavazuje trvalý zájem o hradeckou konferenci, a to jak mezi politiky, zástupci státních
institucí i samospráv a odborníky na danou problematiku, tak mezi dodavateli služeb a technologií do tohoto segmentu. Vždy se
snažíme o to, aby si v obsáhlé směsi prezentací, diskusí, výstavních expozic i pracovních setkání našel každý účastník to, co ho
zajímá a co mu pomůže v další práci. I nadále budeme podporovat snahy o pokrok v oblasti veřejné správy, ať už jde o podporu
populárních soutěží Zlatý erb a Český zavináč nebo umožnění setkání zástupců samospráv s vrcholnými politiky a poslanci obou
komor Parlamentu ČR.
Jsem přesvědčen o tom, že dvaadvacátý ročník konference ISSS všem přinese to, co od něj očekávají – nápady, inspiraci
i impulzy pro další dobrou práci. A pokud na konferenci něco nestihnete, nic se neděje. Vše podstatné včetně prezentací i audio
a videozáznamů bude v následujících týdnech a měsících k dispozici na www.isss.cz.
Přeji příjemné a inspirativní prožití konference ISSS/V4DIS 2019.
RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference

www.isss.cz
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V4DIS 2019 – již pošestnácté

Šestnáctý ročník konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) se tradičně odehrává souběžně
s národní konferencí ISSS, tentokrát ve dnech 1. a 2. dubna 2019. Na dvoudenní akci v konferenčním centru Aldis v Hradci
Králové se opět scházejí 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.
V programu, který se částečně prolíná s prezentacemi a diskuzemi probíhajícími v rámci národní konference ISSS, se objeví
informace o zajímavých projektech e-governmentu, které se v jednotlivých zemích podařilo rozpracovat nebo dokončit, představí
se řada příkladů dobré praxe a diskutovat se bude o hlavních výzvách a plánech v oblasti informatizace veřejné správy a digitalizaci
života. Na pořad jednání zcela jistě přijde i hodnocení stavu e-governmentu, další rozvoj konceptu „smart cities“ a „smart regionů“
a hovořit se bude i o některých projektech v rámci přeshraniční či mezinárodní spolupráce nebo využití moderních technologií
v oblasti turistického ruchu a podpory turistických destinací.
Součástí oﬁciálního programu konference V4DIS je opět pondělní odpolední blok přednášek a workshop účastníků soutěží
Zlatý erb a ZlatyErb.sk s podtitulem „Zkušenosti s weby samospráv v zemích V4“, kterého se tradičně účastní i zástupci Senátu
Parlamentu ČR a řada dalších významných představitelů veřejné správy ČR i dalších zemí. V jednání je v současné době i další
setkání zástupců České národní koalice pro digitální pracovní místa a jejich partnerských koalic v ostatních zemí V4.
Hlavním organizátorem konference V4DIS je tradičně spolek Český zavináč, spolupořadatelem pak Kraj Vysočina, který byl
v minulých letech hlavním realizátorem rozsáhlého projektu LDA-V4 mapujícího stav informatizace veřejné správy v regionu V4,
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a na celkové koncepci akce se významně podílejí města Hradec Králové a Praha. Součástí programu V4DIS 2019 bude vedle
obvyklých doprovodných akcí konference ISSS i tradiční nedělní VIP večer v Klicperově divadle či ocenění účastníků soutěže
mladých talentů JuniorErb, kteří obdrží pamětní listy z rukou zástupců Senátu Parlamentu ČR.

Více informací o konferenci V4DIS 2019 i o předchozích
ročnících lze najít na www.v4dis.eu nebo www.isss.cz

www.isss.cz
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Zlatý erb 2019 – 21. ročník soutěže
soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí

Zlatý erb – populární soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí – probíhá v letošním roce již po
jedenadvacáté. Krajská kola se uskutečnila ve všech 14 krajích ČR, krajské ceremoniály proběhly v únoru a březnu, ﬁnále
celostátního kola se opět odehraje na konferenci ISSS v Hradci Králové, a to v pondělí 1. dubna 2019. Zvláštní cena ministryně
pro místní rozvoj, která je součástí soutěže a jejíž kategorie „regiony“ je v letošním roce rozšířena o organizace destinačního
managementu, probíhá pouze celostátně.
Organizátoři krajských kol Zlatého erbu v letošním roce určitě uvítali fakt, že krajské poroty mohly hodnotit soutěžící podle
zjednodušených kritérií, samozřejmě pokud se pro to rozhodly, stručná metodika byla k dispozici na www.zlatyerb.cz. Celostátní
porota pracovala standardně.
Jedenadvacátému ročníku populární soutěže poskytly podobně jako v minulém roce oﬁciální záštitu Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, hlavním
organizátorem byl spolek Český zavináč.
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy pověřený řízením sekce
veřejné správy, uvedl v dopise, v němž potvrzuje osobní záštitu dalšímu ročníku soutěže mimo jiné i toto: „Zlatý Erb vnímám jako
záslužnou aktivitu, která dlouhodobě motivuje a oceňuje obce a města za zavádění kvalitních, moderních a inovativních webových
a elektronických řešení. Propagujete tím jistý standard kvality, který je v důsledku přínosný hlavně občanům.“
V roce 2019 se do soutěže aktivně zapojily obce, města a regiony z celé ČR, poroty vybíraly z téměř 440 přihlášených webových
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stránek a projektů včetně elektronických služeb nebo stránek turistických destinací. V devíti ze 14 krajů se hodnotilo
zjednodušeným způsobem. V rámci programu konference ISSS je podobně jako v loňském roce naplánován na pondělní
odpoledne blok přednášek a workshop účastníků soutěží Zlatý erb a ZlatyErb.sk s podtitulem „Zkušenosti s weby samospráv
v zemích V4“, kterého se tradičně účastní i zástupci Senátu Parlamentu ČR a řada dalších významných představitelů veřejné
správy ČR i dalších zemí. Během něj budou oceněni soutěžící letošního Zlatého erbu, kteří se v kategoriích celostátního kola
umístili na druhých a třetích místech, vítězové pak svoje diplomy a ceny tradičně obdrží na slavnostním vyhlášení během
pondělního galavečera.
Veškeré informace včetně propozic soutěže, přehledu soutěžících, podrobných výsledků krajských kol i dalších materiálů jsou
pro všechny zájemce k dispozici na www.zlatyerb.cz.

www.isss.cz
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Kongresové centrum ALDIS
Aquacentrum – Městské lázně
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MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE
Kongresové centrum Aldis
Eliščino nábřeží 375
500 02 Hradec Králové
GPS souřadnice: 15,83272°, 50,21572°

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA
■

Pro účastníky konference je ve spolupráci s Dopravním podnikem města Hradec Králové zajištěna doprava ZDARMA

■

Účastníci se prokazují konferenční kartičkou, kterou obdrží při prezenci

■

Nejbližší zastávka MHD přímo před kongresovým centrem – „Kongresové centrum Aldis“

■

Zastávky MHD do 500 m – „Muzeum“, „Adalbertinum“

■

Pro více informací navštivte www.dpmhk.cz

www.isss.cz
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AQUACENTRUM – MĚSTSKÉ LÁZNĚ
■

Účastníci konference mohou po náročném konferenčním programu relaxovat v Městských lázních, které se nacházejí
v těsném sousedství Kongresového centra Aldis

■

Vstup zdarma na základě „plavenky“

■

Provozní doba:

neděle
pondělí
úterý

31. 3. 2019
1. 4. 2019
2. 4. 2019

10.00–20.00 hod.
10.00–21.00 hod.
10.00–21.00 hod.

PONDĚLNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER
■

1. dubna 2019 od 20 hodin v prostorách Kongresového centra Aldis

■

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěží Zlatý erb, Biblioweb a Cena ministra vnitra

■

Občerstvení formou rautu, hudba k poslechu i tanci

■

Ivan Hlas TRIO od 21 hodin v Malém sále

■

Vstup pro všechny účastníky konference na základě vstupenky na společenský večer
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PŘEHLED DOPROVODNÝCH AKCÍ
■

Setkání KISMO a KI AKČR s poslanci PSP ČR a zástupci centrálních orgánů

■

Setkání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů (STMOÚ)

■

Setkání účastníků soutěží Zlatý erb a JuniorErb

■

Seminář Informační koncepce ČR v praxi

■

Odborný seminář Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

■

Diskusní blok zástupců samospráv

www.isss.cz

21

4

PARTNEŘI
A VYSTAVOVATELÉ

www.isss.cz

23

GENERÁLNÍ PARTNER
konference ISSS 2019

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 na drobné klienty,
malé a střední ﬁrmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve ﬁnancování velkých korporací a v poskytování služeb
v oblasti ﬁnančních trhů.

www.isss.cz
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HLAVNÍ PARTNEŘI
konference ISSS 2019

Atos je lídrem v digitálních službách, který zaměstnává 120 000 zaměstnanců
v 73 zemích a dosahuje ročního výnosu ve výši 13 miliard EUR.

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

Atos je evropskou jedničkou v řešení Big Data, kybernetické bezpečnosti,
digitálních pracovišť (Digital Workplace). Dále našim zákazníkům poskytujeme
cloudové služby, infrastrukturu a datové řešení, stejně jako i transakční služby
prostřednictvím společnosti Wordline, evropského lídra v oblasti platebních
služeb.
Akvizicí společnosti Siemens IT Solutions and Services v říjnu 2010 začal
Atos působit v České republice pod jménem Atos IT Solutions and Services,
s.r.o. Atos v České republice zaměstnává 300 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.
Společnost Atos je celosvětovým technologickým partnerem Olympijských
a Paralympijských her a je kotovaná na pařížské burze CAC40. Společnost
Atos působí pod značkami Atos, Atos Syntel, Unify a Wordline.

www.isss.cz
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Společnost Cisco je celosvětovým technologickým lídrem, který již od roku
1984 pomáhá tomu, aby fungoval internet. Její zaměstnanci, produkty
a partneři pomáhají lidem navazovat bezpečná spojení a využívat digitální
příležitosti zítřka již dnes.

Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o.
V Celnici 10, 117 21 Praha 1
tel.: +420 221 435 111
www.cisco.com/cz

ICZ a.s. (člen Skupiny ICZ) – dodavatel IT a systémový integrátor pro veřejnou
správu, zdravotnictví, obranu, dopravu, výrobu, logistiku, ﬁnance a další.
Disponuje ucelenou a vzájemně provázanou nabídkou řešení a služeb a svým
záběrem pokrývá oblasti speciﬁckého aplikačního programového vybavení,
bezpečnosti, komunikace a infrastruktury.

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

28
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Působí v ČR, SR i zahraničí.

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

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

Microsoft (@microsoft_CZ) umožňuje digitální transformaci v éře inteligentního
cloudu a inteligentního internetu věcí. Naší misí je pomoci každému člověku
a každé organizaci na světě dokázat více. Microsoft Corporation vznikla před
více než 40 lety – v dubnu roku 1975. Český tým zahájil činnost v roce 1992.
V červenci 2016 spojila česká pobočka síly se slovenskou a vznikl Microsoft
Česká republika a Slovensko. V pražské kanceláři působí také velké vývojové
centrum, které se podílí na vývoji vlajkových produktů jako Dynamics 365
(cloudové řešení pro řízení vztahů se zákazníky), Microsoft Teams (nástroj pro
spolupráci) či Skype pro spotřebitele.

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

www.isss.cz
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ALEF NULA
Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8
tel.: +420 602 578 443
e-mail: cz-sales@alef.com
www.alef.com

V ALEF NULA řešíme 5 základních dynamických rozvojových oblastí – Security,
Automatizace/Digitalizace, On-Premise/Cloud Datacenter, Collaboration
a Training Center. Specializujeme se na poskytování kvalitních poradenských
a vzdělávacích služeb. Jsme ﬁrma s vysokou technickou specializací
a rozsáhlými zkušenostmi z implementací a řízení provozu. Navrhneme Vám
konkrétní řešení dle potřeby na míru.
Neváhejte nás kontaktovat na cz-sales@alef.com

www.isss.cz
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Asseco Central Europe, a. s.
Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
tel.: +420 234 292 500
e-mail: sales@asseco-ce.com
https://ce.asseco.com

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 pro komerční sféru, tak pro státní správu a samosprávu.
Má dlouholeté zkušenosti s integračními a konzultačními projekty, při
kterých 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 portálové řešení orientované 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, geo-informační 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.

AutoCont je česká soukromá společnost, která přes 25 let na českém a slovenském trhu úspěšně zavádí a provozuje užitečné informační technologie.
Zaměřuje se na poskytování komplexních IT řešení a služeb pro ﬁremní klientelu a státní správu. AutoCont je součástí skupiny KKCG.

AutoCont CZ a.s.
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
tel.: +420 910 971 111
e-mail: obchod@autocont.cz
www.autocont.cz
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AV MEDIA, a. s.
Pražská 63, 102 00 Praha 10
tel.: +420 261 260 218
e-mail: praha@avmedia.cz
www.avmedia.cz

Společnost AV MEDIA je leaderem na poli prezentační, projekční a audiovizuální techniky v České republice. Prostřednictvím návrhů a realizací řešení
pro sdílení obrazu a zvuku přinášíme svým zákazníkům inspiraci, užitek
i radost. Poskytujeme profesionální služby od projektového návrhu řešení
až po zaškolení a následný servis a vždy sledujeme nejnovější trendy, které
pak přinášíme do ČR jako první. AV technika a další produkty společnosti
jsou využívány v konferenčních a zasedacích místnostech, na dispečerských
pracovištích s nepřetržitým provozem, v učebnách a školicích místnostech,
u speciálních simulačních a 3D aplikací, v kinosálech, v muzejních expozicích, na veletrzích a na mnoha dalších místech. Našimi zákazníky jsou školy,
vysoké školy, kulturní instituce, ﬁrmy, veřejná správa, hotely i domácnosti.
Vedle realizací řešení zajišťujeme i pronájem a obsluhu špičkové audiovizuální techniky pro širokou škálu různorodých akcí, od ﬁremních školení přes
korporátní kongresy, společenské akce a veletržní expozice až po venkovní
projekci na budovy.

Projektuje, nabízí, a dodává kompletní AV řešení pro proﬁ i malá TV studia,
internetové TV, divadla, instituce, městské a obecní úřady, školy a sportovní
haly.

DISK Systems, s.r.o.
Sokolská 13, 680 01 Boskovice
tel.: +420 608 666 330
e-mail: video@disk.cz
www.disk.cz

www.isss.cz
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FORTINET
BC Explora, Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
tel.: +420 221 228 600
e-mail: fortinet.czechrepublic@fortinet.com
www.fortinet.com

GORDIC spol. s r. o.
Erbenova 4, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 309 136
e-mail: gordic@gordic.cz
www.gordic.cz
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Fortinet (NASDAQ: FTNT) poskytuje zabezpečení největším podnikům, poskytovatelům služeb a státním institucím na celém světě. Vybavuje zákazníky
inteligentní, vysoce účinnou ochranou proti všem druhům hrozeb, která je
schopná vyhovět neustále rostoucím nárokům na výkon v neohraničených
sítích – dnes i do budoucna. Pouze bezpečnostní architektura Fortinet
Security Fabric dokáže poskytovat zabezpečení bez kompromisů na
ochranu proti nejzávažnějším bezpečnostním rizikům v síťovém, aplikačním,
cloudovém i mobilním prostředí. Společnost Fortinet je největším světovým
výrobcem bezpečnostních zařízení z hlediska počtu dodaných kusů. Na její
řešení spoléhá při ochraně svých podniků více než 375 000 zákazníků. Další
informace naleznete na stránkách http://www.fortinet.com, v blogu Fortinet
Blog a stránkách laboratoří FortiGuard.

GORDIC spol. s r.o. je předním českým tvůrcem a dodavatelem informačních
systémů. V činnosti společnosti se protíná oblast komplexních softwarových
řešení pro veřejný sektor a bankovnictví, kybernetické bezpečnosti a Internetu
věcí. GORDIC pomáhá více než 6000 zákazníkům veřejné správy s vedením
ekonomiky, spisové služby nebo správních agend. Spolupracuje s městy
a regiony při naplňování jejich vizí Smart Cities&Regions. Prostřednictvím
platformy KYBEZ pomáhá organizacím se zajištěním kybernetické bezpečnosti
a souladu s GDPR i ostatní platnou legislativou. Portfolio možností i nabízených
řešení rozšiřují dceřiné ﬁrmy HDL (technologie pro chytré budovy) a MyMight
(vývoj IoT software).

Společnost Oracle Corporation byla založena v roce 1977 a dnes zaměstnává
ve 175 zemích světa přes 138 tisíc lidí. Svým více než 430 tisícům zákazníků –
včetně 100 ﬁrem z žebříčku Fortune 100 – nabízí kompletní a plně integrovaný
soubor cloudových aplikací, platformových služeb a integrovaných systémů.

Oracle Czech, s.r.o.
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5
tel.: +420 221 438 150
e-mail: info_cz@oracle.com
www.oracle.com/cz

Uvedením Oracle Autonomous Database, jediné databáze v oboru, která
má autonomní řízení, autonomní zabezpečení a autonomní opravy, zahajuje
společnost Oracle další revoluci způsobu správy dat. Oracle je předním
dodavatelem podnikového softwaru s širokým portfoliem řešení pro ﬁrmy
všech velikostí. Oracle poskytuje kompletní portfolio cloudových řešení přes
všechny tři vrstvy cloudu – IaaS, PaaS a SaaS.
Česká pobočka Oracle byla založena v roce 1994 a sídlí v Praze na adrese
U Trezorky 2, Praha 5-Jinonice. Od okamžiku, kdy společnost Oracle vstoupila
na český trh, bylo jejím hlavním cílem přiblížit technologii Oracle co nejširšímu
spektru ﬁrem i státním institucím.

Palo Alto Networks je globální lídr na poli kybernetické bezpečnosti. Poskytujeme vysoce účinné a inovativní zabezpečení pro cloud, sítě a mobilní
zařízení.

Palo Alto Networks (Czech) s.r.o.
Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město (Praha 1), 110 00
tel.: +420 602 362 480
e-mail: rpacl@paloaltonetworks.com
www.paloaltonetworks.com

www.isss.cz
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Dell EMC
V Parku 2325/16
148 00 Praha 11 - Chodov
tel.: +420 225 772 711
www.dellemc.cz
Společnost Dell EMC je součástí skupiny Dell Technologies,
což je jedinečná skupina podniků poskytující organizacím
nepostradatelnou infrastrukturu k budování digitální budoucnosti, transformaci IT a ochraně těch nejdůležitějších
aktiv, kterými jsou dnes informace.

SEFIRA spol. s r.o.
Antala Staška 2027/77
140 00 Praha
tel.: +420 222 558 111
e-mail: sales@seﬁra.cz
www.seﬁra.cz
Společnost SEFIRA je dodavatelem IT řešení a služeb.
Specializuje se na dodávky vlastních produktů pro důvěryhodné vytváření, ověřování a uchovávání elektronických
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dokumentů. Nabízí řešení pro digitální transformaci organizací a jejich přechod na moderní paperless fungování.
Poskytuje služby v oblasti budování PKI a jejího využití
včetně dodávky a implementace HSM technologií.

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.

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A SDRUŽENÍ
konference ISSS 2019

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

Český úřad zeměměřický
a katastrální
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

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
Český telekomunikační úřad je ústředním orgánem státní
správy. Vykonává působnost státu ve věcech stanovených
zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro
podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních
služeb.

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

IDC CEMA
Malé náměstí 13, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 423 140
www.idc.com/cee

www.isss.cz
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Iniciativa 202020

Sdružení místních samospráv ČR

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
tel.: +420 739 316 624
e-mail: iniciativa@202020.cz
https://202020.cz

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

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

Zeměměřický úřad

Dlážděná 1004/6
110 00 Praha 1 - Nové Město
tel.: +420 481 312 276, +420 606 882 187
e-mail: stmou@mmdecin.cz
ID datové schránky: bbd8nn3
www.tajemnici.cz

Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
tel: +420 284 041 111
e-mail: zu-praha@cuzk.cz
ID datové schránky: 6yvadsa
www.cuzk.cz
http://geoportal.cuzk.cz

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65, 140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
www.smocr.cz
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Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 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 12 444
e-mail: info@praha.eu
ID datové schránky: 48ia97h
www.praha.eu

www.isss.cz
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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 spravedlnosti ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ministerstvo vnitra 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

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
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Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
tel.: +420 221 997 111
e-mail: posta@msp.justice.cz
ID datové schránky: kq4aawz
http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
tel.: +420 267 121 111
e-mail: info@mzp.cz
ID datové schránky schránky: 9gsaax4
www.mzp.cz

www.isss.cz
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Algotech, a.s.

ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Sokolovská 668/136 D, 186 00 Praha 8
tel.: +420 225 006 555
e-mail: info@algotech.cz
www.algotech.cz

Hybernská 24, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 190 511
e-mail: oﬃce@arcdata.cz
www.arcdata.cz

Algotech je významnou českou ICT společností s evropskou
působností nabízející nejenom špičkový ﬁremní informační
systém, ale i společností působící v oblasti telekomunikačních řešení, v oblasti plánování zdrojů v organizaci, stejně
jako ve službách spojených s poskytnutím prostoru v cloudu
nebo službách help desku. Součástí nabízených služeb je
návrh, vývoj i implementace na základě potřeb každého
klienta. Ať už jde o informační systém nebo jinou službu,
zaměřenou na klientelu z řad menších či větších ﬁrem, bankovního, veřejného, průmyslového nebo jiného segmentu.
Služby dodává ﬁrma Algotech svým klientům vždy na míru
jejich potřebám a požadavkům.

Distributor geograﬁckých informačních systémů Esri a dodavatel komplexních GIS řešení s řadou referencí ve veřejném i privátním sektoru.

Algotech pomáhá organizacím v mnoha dalších oblastech,
kterými jsou také CRM, pomoc s GDPR procesy a zajištění
DPO pracovníka, vývoj aplikací na míru a pomoc v oblasti IT
bezpečnosti.

42

katalog konference ISSS 2019

Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 - Staré město
tel.: +420 603 240 535
e-mail: info@apgeo.cz
www.apgeo.cz
APG je sdružení podnikatelů, působících v oboru geodézie,
geoinformatiky a pozemkových úprav.

CENIA,
česká informační agentura
životního prostředí
ATLAS consulting spol. s r.o.
Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
tel.: +420 596 613 333
e-mail: klientske.centrum@atlasgroup.cz
www.atlasconsulting.cz
Ryze česká softwarová společnost zabývající se vývojem
právních a manažerských systémů. Nejvýznamnějším produktem je komplexní právní informační systém CODEXIS.

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
tel.: +420 267 125 226
e-mail: info@cenia.cz
www.cenia.cz
CENIA je příspěvkovou organizací MŽP. Posláním CENIA je
shromažďování, hodnocení, interpretace a distribuce informací o životním prostředí.

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.,
advokátní kancelář
ATS - TELCOM PRAHA a.s.
Milíčova 14, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 283 003 111
e-mail: info@atstelcom.cz
www.atstelcom.cz
Společnost ATS-TELCOM PRAHA a.s. je moderní ICT společnosti. Jsme lídrem v oblasti budování informační bezpečnosti
ve veřejném a privátním sektoru od návrhu až po realizaci.
Působíme jako systémový integrátor v oblasti telekomunikací, budování rozsáhlých datových a hlasových sítí.

CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4 – Pankrác
tel.: +420 224 827 884
e-mail: ak@akccs.cz
www.akccs.cz
Císař, Češka, Smutný je jednou z nejvýznamnějších advokátních kanceláří v ČR. Patří k důležitým hráčům českého
práva, byznysu, politiky i společnosti.
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CZ.NIC, z. s. p. o.
Milešovská 1136/5; 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 745 111
e-mail: kontakt@nic.cz
www.nic.cz
Hlavní činnost sdružení představuje provoz registru doménových jmen .CZ, zabezpečení provozu domény nejvyšší
úrovně .CZ a osvěta v oblasti doménových jmen. Velmi
aktivní je sdružení na poli kybernetické bezpečnosti – od
roku 2011 provozuje Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ či
vyvíjí a prodává unikátní domácí router TURRIS. Významná
je rovněž služba jednotného přihlašování mojeID.

Česká bankovní asociace
Vodičkova 30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 422 080
e-mail: cba@czech-ba.cz
www.czech-ba.cz
ČBA je dobrovolným sdružením bank a poboček zahraničních bank s licencí ČNB působících na českém trhu.

Česká správa
sociálního zabezpečení
Křížová 25, 225 08 Praha 5
tel.: +420 800 050 248
e-mail: posta@cssz.cz
www.cssz.cz; eportal.cssz.cz; data.cssz.cz
ČSSZ spravuje sociální zabezpečení pro cca 9 mil. klientů.
Provozuje ePortál ČSSZ, který nabízí praktické online služby a e-tiskopisy, a portál Otevřených dat.

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6
tel.: +420 739 385 911
e-mail: p.kaderova@cra.cz
www.cra.cz
České Radiokomunikace a.s. (CRA) jsou poskytovatelem
unikátní televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury,
která umožňuje svým zákazníkům kvalitně doručovat mediální obsah.

DAIN, s.r.o.
Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4
225 99 Praha 1
tel.: +420 954 301 111
e-mail: info@cpost.cz
www.ceskaposta.cz
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Na Hrázi 176/17
180 00 Praha 8
tel: +420 284 683 592
e-mail: info@dain.cz
www.dain.cz
Specializovaný poskytovatel řešení a služeb v oboru ICT,

procesního řízení, znalostního managementu a enterprise
architektury – ARCHIREPO (www.archirepo.com/cz).

DATRON, a.s.
Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa
tel.: +420 483 030 411
e-mail: info@datron.cz
www.datron.cz
Společnost DATRON se ve veřejné správě specializuje
na dodávky portálových řešení. Nabízíme i řešení pro
Dashboardy, Helpdesk a řízení vzdělávání.

DUMO Solutions s.r.o.
533 22 Býšť 218
tel.: +420 608 075 163
e-mail: info@dumo.cz
https://dumo.cz
Pomáháme udržovat mosty v dobrém stavu již 20 let.
Aplikace MostařNet je webová databázová aplikace určená
pro správce mostních objektů.

ENGINN EFFECT, s.r.o.
Kolbenova 882/5a
190 00 Praha 9
tel.: +420 720 936 537
e-mail: jan.sarka@enginn.cz
http://enginn.cz

ENGINN EFFECT, s.r.o. je česká společnost tvořená týmem
expertů s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti technických
analýz a inovací. Kombinace praktických zkušeností a vývoje produktů pro CFD simulace nám umožňuje nabízet komplexní služby v této oblasti. Vyvíjíme a dodáváme technická
řešení formou výpočetní zakázkové činnosti anebo dodáním
simulačního workﬂow, jako je například W.SIM, která využívají open source (licence zdarma) software pro simulování
celé škály úloh a problémů:
• Výpočetní zakázkové simulace – řešení technických problémů podle zadání a potřeb zákazníka pro problematiku proudění, přestupu tepla, spalování a vícefázového proudění apod.
• Dodání simulačního workﬂow, které je založeno na open
source produktech, doplněné o naše nástroje.
Mezi naše nejúspěšnější produkty a služby, které vám nabízíme, patří:
• Obecné simulační workﬂow W.SIM vhodné pro opakující
se CFD simulace, které je založeno na opensource programech (např. FreeCAD, SALOME, OpenFOAM, Paraview,
WLEP). Workﬂow je modulární a jeho jednotlivé základní
kameny (pre-processing, processing, post-processing, reporting) umožňují využití vhodných postupů nebo software
pro řešení konkrétních úloh.
• Knihovna WLEP je určena pro usnadnění, automatizaci
a zrychlení zpracování graﬁckých výsledků ze simulací.
Automatická tvorba obrázků běží na pozadí bez zásahu uživatelů, který získá pro všechny výpočty stejné nastavení pro
pohledy, veličiny, škály apod.
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F5 Networks

HP Inc Czech Republic s.r.o.

Kloboukova 75, Praha 4
tel.: +420 720 704 746
e-mail: f.kolar@f5.com
www.f5.com

Za Brumlovkou 1559/5, 140 00 Praha 4
tel.: +420 225 439 636
e-mail: info.cz@hp.com
www.hp.com

F5 Network – Specialista na řešení pro zajistění vysoké
dostupnosti a zabezpečení webových aplikací, ať už jsou
poskytovány ze stávajícího datového centra nebo z hybridního dohromady s Cloudem. Podle společnosti Gartner
je F5 leader v segmentech Application Delivery Controller
(inteligentní loadbalancing) a Web Aplikační Firewall.

HP Inc. vytváří technologie, které usnadňují život.

GEOVAP, spol. s r.o.
Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice
tel.: +420 466 024 111
e-mail: info@geovap.cz
www.geovap.cz
Smart City, DMS a řízené workﬂow, Pasporty, GIS.

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.

46

katalog konference ISSS 2019

Prostřednictvím našeho portfolia tiskáren, počítačů, řešení
a služeb vytváříme zážitky, které ohromí.

HRDLIČKA spol. s r.o.
Za Lužinami 1084/33
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: +420 235 521 822–5
e-mail: info@hrdlicka.cz
www.hrdlicka.cz
Patříme mezi největší poskytovatele služeb v oblasti geodézie, tvorby a správy geodat v České republice. Našim
zákazníkům nabízíme komplexní geodetické služby.

Institut pro podporu
elektronizace zdravotnictví, z.ú.

Institut pro
podporu elektronizace
zdravotnictví, z.ú.

Českomoravská 2408/1a
190 00 Praha 9 - Libeň
tel.: +420 212 288 100
e-mail: info@zdravel.cz
www.zdravel.cz
Hlavním cílem Institutu pro podporu elektronizace zdravot-

nictví, z.ú. je elektronizace zdravotnictví a zvyšování zdravotní gramotnosti elektronickou cestou.

Mark2 Corporation Czech a.s.

Macron Software, spol. s r.o.

Vladislavova 17, 110 00 Praha 1
tel: +420 725 930 112
e-mail: obchod@m2c.eu
www.m2c.eu

Nádražní 60/114, 150 00 Praha 5
tel.: +420 226 257 780
e-mail: info@macronsoftware.cz
www.macronsoftware.cz

M2C je česká společnost s mezinárodní působností, která
nabízí komplexní služby – údržbu, ostrahu, úklid a technologie. Novým produktem je e-Reception nahrazující fyzickou
sílu technologií.

Městům a obcím nabízíme služby systému MOBISYS, který
nově umožňuje nejen komunikaci prostřednictvím SMS či
mobilní aplikace MojeObec. Více na našem stánku!

mmcité 1 a. s.

MARBES CONSULTING s.r.o.
Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň
tel.: +420 378 121 500
e-mail: marbes@marbes.cz, obchod@marbes.cz
www.marbes.cz
Konzultační, vývojová a vzdělávací společnost působící
v oblasti informačních technologií jako systémový integrátor
a dodavatel ucelených SW řešení zejména pro státní správu
a samosprávu.

Bílovice 519
687 12 Bílovice
tel.: +420 572 434 290, +420 602 755 254
e-mail: obchod@mmcite.cz
www.mmcite.com
Jsme ﬁrma mmcité – český výrobce městského mobiliáře
a designu pro veřejný prostor. Naše produkty distribuujeme
do celého světa – děláme města krásnější a chytřejší, ať už
jsou kdekoliv.
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Novicom, s.r.o.

Operátor ICT, a.s.

Třebohostická 14, 100 00 Praha 10
tel.: +420 271 777 231
e-mail: info@novicom.cz
www.novicom.cz

Dělnická 213/12
170 00 Praha 7
tel.: +420 246 030 983
e-mail: info@operatorict.cz
https://operatorict.cz

Novicom je český výrobce nástrojů pro síťovou správu,
monitoring a bezpečnost. Klíčové produkty jsou AddNet –
DDI/NAC nástroj a BVS – Business Visibility Suite

OKI EUROPE LIMITED,
odštěpný závod
Futurama Business Park
Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
tel.: +420 224 890 158
e-mail: info@oki.cz
www.oki.com/cz
Specialista v oboru tištěné podnikové komunikace. Hlavní
sortimentní skupiny jsou počítačové tiskárny, multifunkční
zařízení včetně tiskových řešení.

Operátor ICT, a.s. je městskou společností, která pro Hlavní
město Praha primárně zajišťuje agendu a řízení projektů
Smart City, správu a rozvoj regionálního dopravního systému
PID Lítačka, odborné poradenství v oblasti ICT a realizaci
ICT projektů pro městské části a další městské společnosti.

Politinn a.s.
Rozkošného 1058/3
150 00 Praha - Smíchov
tel.: +420 732 744 050
e-mail: stratilkova@politinn.com
www.politinn.com
Český start-up Politinn vyvíjí od roku 2016 první sociální
síť pro obousměrnou komunikaci mezi občany a veřejnou
správou.

OKsystem a.s.
Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4
tel.: +420 236 072 111
e-mail: info@oksystem.cz
www.oksystem.cz
Bezpečnost dat ve světě IT, vývoj informačních systémů
a mobilních aplikací na zakázku, správa dokumentů, komplexní řešení pro personální a mzdovou problematiku.
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QCM, s.r.o.
Heršpická 5, 639 00 Brno
tel.: +420 538 702 702
e-mail: obchod@qcm.cz
www.qcm.cz
Jsme QCM, leader v elektronizaci veřejných zakázek. Vytvá-

říme certiﬁkované elektronické nástroje (komplexní E-ZAK
a nejrozšířenější Portál pro vhodné uveřejnění), ke kterým
také poskytujeme provoz a podporu. Dále v této oblasti
vzděláváme zadavatele i dodavatele. V neposlední řadě
poskytujeme právní poradenství a administraci veřejných
zakázek. Naším nejnovějším produktem je komunikační
platforma FEN, která slouží jako koncentrátor veřejných
zakázek od jednotlivých zadavatelů.

S&T PilsCom s.r.o.
Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň
tel.: +420 377 431 456, +420 603 553 691
e-mail: info@sntpilscom.cz
www.sntpilscom.cz

SOITRON s.r.o.
Pekařská 621/7, 155 00 Praha
tel.: +420 266 199 918
e-mail: info@soitron.cz
www.soitron.com
Soitron je středoevropský integrátor, který nabízí svým
klientům služby v oblasti automatizace a robotizace, IT infrastruktury, komunikačních řešení, aplikací, cloud řešení,
bezpečnosti, IT služeb, outsourcingu a IT poradenství už
více než 28 let. SOITRON s.r.o. je členem skupiny SOITRON
Group, ve které pracuje přes 800 mezinárodních odborníků
a to na Slovensku, v České republice, Rumunsku, Turecku,
Bulharsku, Velké Británii a v Polsku.

S&T PilsCom je od roku 2018 součástí společnosti S&T CZ
s.r.o. Firma se zaměřuje na oblast vývoje IS a a mezi její
vlastní produkty patří spisová služba.

T-MAPY spol. s r.o.

Software602 a.s.

Nabízíme webové technologie pro geograﬁcké i základní
informační systémy, softwarové prostředky pro desktopový
GIS a geograﬁcká data pro všestranné využití.

Hornokrčská 15, 142 00 Praha 4
tel.: +420 222 011 602
e-mail: info@602.cz
www.602.cz

Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 498 511 111
e-mail: info@tmapy.cz
www.tmapy.cz

Paperless pro ﬁrmy a úřady.
Paperless v cloudu.
Jednoduše. Přívětivě. Digitálně.

www.isss.cz
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Tech Data AS Czech s.r.o.

Tender systems s.r.o.

Líbalova 1, 149 00 Praha 11 - Opatov
tel.: +420 602 354 836
e-mail: paloaltonetworks_cz@techdata.com
www.techdata.cz

nám. Před Bateriemi 18
162 00 Praha 6 Střešovice
tel.: +420 212 241 545
e-mail: info@tendersystems.cz
www.tendersystems.cz

Tech Data propojují svět silou technologií. Nabízíme výjimečné služby, expertní znalosti a celosvětovou působnost.
Komplexní portfolio produktů umožňuje našim partnerům
růst.

Technologické centrum Písek s.r.o.
Vladislavova 250, 397 01 Písek
tel.: +420 773 915 020
e-mail: petr.krejci@tcpisek.cz
www.tcpisek.cz
Technologické centrum Písek s.r.o. (TCP) provozuje jedno
z nejmodernějších datových center v České republice, které
je základem pro veškeré nabízené produkty. Tyto produkty jsou zaměřeny na oblast Virtuálního Privátního Cloudu,
Internetu věcí, Industry 4.0, Rackhousingu apod. TCP je
držitelem tří ISO certiﬁkátů. Je známé jako jeden z průkopníků konceptu Smart City a jedním ze zakládajících členů
uskupení Czech Smart City Cluster.

Přední český výrobce a provozovatel informačních systémů
pro podporu nákupu ve státní správě a samosprávě, jehož
elektronické nástroje pro zadávání veřejných zakázek Tender
arena a TENDERMARKET jsou dlouhodobě nejpoužívanějšími
nástroji svého druhu v České republice. V oblasti elektronizace
nákupu dále poskytuje služby komplexního provozu nákupních
portálů, realizace elektronických aukcí, právní poradenství
a zajišťuje vzdělávání nákupčích i dodavatelů. Součástí portfolia společnosti jsou dále služby komplexního návrhu a vývoje
internetových aplikací pro veřejný i soukromý sektor.

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.
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V neposlední řadě vydává odborný časopis OBEC & ﬁnance
poskytující relevantní informace pro ekonomické otázky
obcí.

URBITECH s.r.o.
Jalubí 626
687 05 Jalubí (Uherské Hradiště)
tel.: +420 605 051 931
e-mail: info@urbitech.cz
www.obce.urbitech.cz
Provozovatel elektronických služeb Hlášenírozhlasu.cz pro
komunikaci s občany, Čištěníulic.cz a tvůrce komplexních
SW řešení pro úřady včetně webových stránek.

VERA, spol. s r.o.
Sídlo: Lužná 2, 160 00 Praha 6
Kontaktní adresa: Klicperovo nám. 39/I,
503 51 Chlumec nad Cidlinou
tel.: +420 495 703 211
e-mail: obchod@vera.cz, info@vera.cz
www.vera.cz
VERA Radnice, VERA Dimenze – Kompletní řešení IS pro
veřejnou správu.
Komplexní systémy zahrnují mj. ekonomiku, majetek, agendy,
podporu interních procesů, vč. mobilních řešení, manažerských nadstaveb, systému pro městskou policii, portálových
řešení pro občany a možnosti integrace na okolí.
ERP systém pro organizace s vlastnickým podílem obcí,
krajů a státu. Odpovídá platné legislativě včetně nařízení
GDPR a eIDAS.

Vema, a. s.
Okružní 871/3a, 638 00 Brno
tel.: +420 530 500 000
e-mail: vema@vema.cz
www.vema.cz
Přední český dodavatel informačních systémů pro řízení lidských zdrojů. Vyvíjí a implementuje vlastní softwarové řešení
v oblastech zpracování mezd, evidence personálních údajů,
docházky, hodnocení, systemizace, vzdělávání, výběrových řízení, plánování dovolené, pracovních cest, plánování směn atd.
Lídr na poli cloudových řešení HR systémů.

WEBHOUSE, s. r. o.
Brněnská 26
586 01 Jihlava
tel.: +420 561 207 247
e-mail: obchod@webhouse.cz
www.webhouse.cz
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“.
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Český úřad
zeměměřický a katastrální
Wolters Kluwer ČR, a. s.
U nákladového nádraží 3265/10
130 00 Praha 3
tel.: +420 246 040 444
e-mail: obchod@wolterskluwer.cz
www.wolterskluwer.cz
Wolters Kluwer patří k předním světovým vydavatelům
a poskytovatelům informačních produktů a služeb. Jedním
z nejznámějších produktů je znalostní systém ASPI.

Zeměměřický úřad
Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
tel.: +420 284 041 111
e-mail: ZU-praha@cuzk.cz
ID datové schránky: 6yvadsa
www.cuzk.cz
http://geoportal.cuzk.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.
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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.
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POŘADATELÉ
konference ISSS 2019

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
www.facebook.com/triadasro

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

Drahobejlova 1142/34, 190 00 Praha 9 - Libeň
www.ponca.eu

www.isss.cz
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Munis

Deník veřejné správy

Informační systémy pro města a obce
www.munis.cz

Konference, semináře a školení pro pracovníky
ve veřejné správě
www.dvs.cz

iMunis SMiS
Portál obce pro komunikaci s občany
www.imunis.cz

Solón
OBEC & ﬁnance
Odborné periodikum pro ekonomické otázky měst a obcí
Veřejná správa online – příloha zaměřená na ICT
technologie ve veřejné správě
www.obecaﬁnance.cz

Legislativní a metodická podpora
pracovníků veřejné správy
www.solon.cz

SEKRETARIÁT KONFERENCE
Den malých obcí
Pravidelné setkání starostů malých obcí s představiteli
státní správy a dalšími odborníky nad aktuálními problémy
www.denmalychobci.cz
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U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9
tel.: +420 284 001 284
e-mail: sekretariat@isss.cz
www.isss.cz

PROGRAMOVÝ VÝBOR A REALIZAČNÍ TÝM
konference ISSS 2019

PROGRAMOVÝ VÝBOR

REALIZAČNÍ TÝM

RNDr. Tomáš Renčín, předseda programového výboru

RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference

Ing. Petr Pavlinec, Krajský úřad kraje Vysočina

Mgr. Vojtěch Dvořáček, programový ředitel konference

Ing. Ivo Bělonohý, Sdružení tajemníků městských
a obecních úřadů

Marek Zubr, asistent

Ing. Pavel Rous, Magistrát města Kladna
Ing. Cyril Čapka, Komise pro informatiku
Svazu měst a obcí ČR
Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.,
Vysoká škola ekonomická v Praze

Blanka Brychtová, manažer konference,
organizační zajištění
PhDr. Prokop Konopa, manažer komunikace
Kateřina Pánková, manažer pro VIP hosty,
redakce sborníku
Mgr. Jan Brychta, technické zabezpečení
Simona Češková, registrace účastníků, doprava
Tomáš Polák, DiS, organizační zajištění
Ing. Arnošt Hanzl, organizační zajištění

PROGRAMOVÝ ŘEDITEL
Mgr. Vojtěch Dvořáček

Roman Falhar, DiS., soutěže, ubytování
Ing. Petr Palisa, webmaster, PPT prezentace
JUDr. Ing. Antonín Eliáš, časopis OBEC & ﬁnance
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záštity nad odbornými bloky a další odborní garanti

pořadatelé, spolupracující města, kraje, instituce

partneři

mediální partneři

