
 

Česká asociace manažerů informačních technologií pořádá 

CACIO FÓRUM 

Na téma 

Jak se (z)mění řízení IT a co to pro nás znamená  
(aneb Jak se poučit z (ne)úspěchů, nápadů a vizí druhých) 

 
 

 O tématu 

 
Žijeme v době, kdy informatika již není něčím výjimečným a stává se integrální částí podnikových 

procesů a našich životů. Zároveň se zvyšují požadavky na stabilitu, rychlost změn, vysokou 

bezpečnost a flexibilitu. Úspěšný management informatiky musí na tyto změny efektivně reagovat a 

aktivně tak pomáhat celopodnikovému managementu plnit cíle organizace. Přitom si musí nacházet 

odpovědi na řadu otázek, jako jsou: 

 Jak řídit riziko? 

 Jak plánovat? 

 Jak realizovat velké změny, jaké jsou předpoklady úspěchu a co naopak vede k selhání? 

 Jaká je role IT, projektových manažerů, vedení firem a uživatelů? 

 Jaké výhody a jaká úskalí přináší integrovaný systém při rozsáhlých změnách? 

 Jak vybalancovat požadavky na stabilní a robustní systémy s rychlými změnami? 

 Jak na informatiku sehnat zdroje? 

 Jak přizpůsobit organizaci IT novým podmínkám? 

 Má informatika vůbec existovat jako dedikovaná jednotka? 
 

Proto jsme pozvali řadu osobností, kterých se budeme ptát, jak v praxi na tyto otázky reagovali a 

jak si představují, že se na ně bude reagovat v budoucnu. 

 

Program 

 
Termín: 22. 11. 2016 
Místo: Palác TeTa, Jungmannova 28, Praha 1 
 
09,30 – 10,00    registrace, ranní káva 
10,00 – 11,30    I. blok přednášek  
11,30 – 12,00    přestávka 
12,00 – 13,15    II. blok přednášek 
13,15 – 13,45    přestávka 
13,45 –15,00     III. blok přednášek a Závěrečná diskuse 
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Kdo bude hovořit: 
 
I. Blok 10,00 – 11,30 

 

Na téma: Klíčové technologické trendy a předpovědí analytiků pro podnikové IT 17-20 

aneb které technologické trendy by měli CIO a ředitelé IT v příštím roce sledovat? V průřezu 

klíčových trendů a předpovědí se dozvíte například jak organizace, jejich uživatele a zákazníky ovlivní 

strojové učení a AI, rozšířená realita, koncept digitálního dvojčete, nástup 

konverzačních systémů a rozhraní a jak se budou rozvíjet platformy digitálních  

technologií architektury propojených aplikací a služeb nebo oblast bezpečnosti. 

 
Lukáš Erben 
šéfredaktor, INSIDE IT 

 

Lukáš Erben se věnuje informačním technologiím jako publicista a odborný 

redaktor již 20 let. Pět let vedl jako šéfredaktor měsíčník CIO Business World a 

od roku 2013 je šéfredaktorem informační služby INSIDE IT, kterou provozuje 

KPC Group, zastoupení společnosti Gartner v ČR, SR a Rumunsku. 

 

Na téma: Asistovaná cesta ke třetí platformě a to nejen pro O2 

 

RNDr. Ing. Zdeněk Kaplan 

Generální ředitel, O2 IT Services s.r.o. 

 

Zdeněk Kaplan vystudoval numerickou matematiku na Karlově univerzitě a 

VŠE v Praze. Působil v bezpečnostních složkách státu, později jako ředitel pro 

bezpečnost ve společnosti APP a dále v několika vrcholových obchodních a IT 

pozicích v ČSOB, České pojišťovně, PPF Holdingu nebo skupině O2. Na IT se 

tedy dívá jak z technologického, tak z businessového pohledu. Podílel se rovněž 

na projektu čtvrtého mobilního operátora. Hluboké odborné znalosti, manažerské zkušenosti a 

neutuchající entuziasmus nyní uplatňuje při strategickém rozhodování i při řízení Provozní divize v O2 

IT Services. K jeho zálibám patří moderní technologie, relaxuje na golfu nebo u psaní povídek a básní. 

 

Na téma: Leadership v digitalni éře: mění se recepty na úspěch? 

 

Pavel Kysilka 

Zakladatel 6DAcademy 
 
Pavel Kysilka je absolventem Vysoké školy ekonomické. Během let 1986 –1990 
pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV.  
V letech 1990 – 1991 působil jako hlavní ekonomický poradce ministra pro 
ekonomickou politiku. V 90. letech zastával pozici viceguvernéra a výkonného 
guvernéra České národní banky. Byl odpovědný za přípravu a realizaci rozdělení 
československé měny a zavedení české koruny. V letech 1994-1997 působil jako 
expert Mezinárodního měnového fondu a podílel se na zavedení národních měn 

v řadě východoevropských zemí. V 90. letech působil jako prezident České společnosti ekonomické. 
V roce 2000 začal pracovat pro Českou spořitelnu jako hlavní ekonom, v roce 2004 byl zvolen členem 
představenstva a od 1. ledna 2011 vykonával pět let funkci generálního ředitele a předsedy 
představenstva. Byl vyhlášen Bankéřem roku v letech 2011, 2012 a 2013. Zabývá se ekonomickými, 
byznysovými a sociálními dopady digitální revoluce.   
Je zakladatelem a předsedou správní rady 6DAcademy, prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl,  
předsedou dozorčí rady České exportní banky, místopředsedou dozorčí rady Českomoravské záruční 
a rozvojové banky, členem správních rad VŠE, Masarykovy Univerzity, Nadace Leoše Janáčka, 
Bohemian Heritage Fund a dozorčích rad Dobrého anděla a Aspen Institute.  
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II. Blok 12,00 – 13,15 

Na téma: Změna – jediná konstanta v životě firmy 

Jiří Daněk 
Předseda představenstva Druchema 
 
Vystudoval obor Ekonomika zahraničního obchodu na VŠE Praha, řadu 
let působil na vysokých manažerských pozicích  ve společnostech 
Chemapol a ALIACHEM, z pozice obchodního ředitele řídil prodej, nákup 
a marketing ve společnosti Qualichem. 
Má zkušenosti s budováním a rozvojem tuzemské i zahraniční prodejní 
sítě, zaváděním nových výrobků na trhy a s prací v krizovém 

managementu. 
Od roku 2006 zastává pozici předsedy představenstva ve firmě Druchema, která pod jeho vedením 
byla úspěšně restrukturalizována a v roce 2014 zařazena v kategorii Zaměstnanost & družstevnictví 
mezi Českých 100 nejlepších. 
Předseda dozorčí rady Asociace výrobců nátěrových hmot. 
Finalista soutěže Manažer roku 2012. 

Na téma: Strategie bankovního IT - výzva pro digitální trasformaci 

Marek Fila 
Head of IT Development, Raiffeisenbank 
 
Marek v průběhu svojí kariéry prošel všemi možnými pozicemi v IT od 

provozních, přes vývojové až po manažerské, převážně ve finančním sektoru. 

Za zmínku stojí práce na vybudování Homecreditu v Číně  v letech 2007 až 

2011 od spuštění businessu až po získání Consumer  Finance Company 

licence kde zastával pozice CIO a člena Boardu. Po návratu do České republiky 

zakotvil v Raiffeisen Bank, kde nejprve vybudoval novou IT divizi IT Business 

Alignment se zacílením na řízení Enterprise Architektury, business požadavků, 

IT zdrojů, atd. Aktuálně je zodpovědný za řízení divize  IT developmentu  

Na téma: Svět internetu věcí z pohledu poskytovatele infrastruktury 

Pavel Šunda 
Manažer informačních technologií a cloudových služeb, České 
Radiokomunikace 
 
Pavel Šunda vystudoval obor fyzikální elektronika na FJFI ČVUT a obor 

finanční management na UHK. Působil na různých IT pozicích v Telco 

společnostech v České republice (Vodafone, Mobilkom) i zahraničí (Huawei – 

Velká Británie, Liberty Global – Nizozemí), zejména jako lead architect a 

vedoucí vývojových týmů. Aktuálně zastává pozici IT manažera ve společnosti 

České Radiokomunikace, se zodpovědností za rozvoj interních IT systémů a 

cloudových služeb pro externí zákazníky. Ve volném čase se věnuje turistice a v zimních měsících též 

sjezdovému lyžování. 
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III. Blok 13,45 – 15,00 

 
 

Na téma:  „Jak je pro zákazníky důležitá snadnost přístupu nejen k IT službám?“  

aneb, jak je pro zákazníky důležité, aby veškeré služby byly dostupné a připomenutí 

vlivu digitální transformace pro IT služby. 

 
Petr Kraus 
IT Manager, LINET spol. s r.o. 
 

Petr je v rámci LINETGROUP odpovědný za řízení IT, což je za každé situace 

zajímavá výzva, při které se člověk rozhodně nenudí. Součástí LINETu a následně 

LINETGROUP je 11 let. Jeho cílem je dodávat zákazníkům kvalitní služby a 

posouvat IT neustále dopředu. 

Na téma: Řízení IT kvality ve výrobním podniku. 

 
Radovan Fikr 
IT Manager, HARTMANN – RICO a.s. 
 

Radek se pohybuje 25 let v oblasti IT. Ve firmě HARTMANN-RICO a.s. je 

odpovědný za řízení IT. V současné době se podílí v rámci koncernu 

HARTMANN na implementaci procesů v IT a to v souladu se standardy ITIL a 

FDA. 

Současně řeší zejména úkoly v oblasti zajištění bezpečnosti, globálního IT 

servisu a technické architektury. 

 

 

 

 

Na téma: Staniž se! Roboti aneb jak implementovat změny v post-ITIL budoucnosti. 

 

Tomáš Kubica 

Enterprise Architect, Hewlett Packard Enterprise 
 

Tomáš se zabývá architekturou „Nového IT“ v době digitální revoluce a znalostní 

ekonomiky. Zaměřuje se na trendy jako je cloud, automatizace, mikroslužby a 

cloud-native aplikace, DevOps, vytěžování dat či Internet věcí. Hledá způsoby 

jak technologie přeměnit v byznys hodnoty a promítnout myšlenky „Lean 

přístupu“ do prostředí enterprise. 
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Moderovat a o zkušenosti se také budou dělit 

 
Václav Špáňa 
 
Václav začínal svoji kariéru jako programátor a analytik. V devadesátých 
letech byl senior managerem konzultační divize Deloitte se 
zodpovědností za projekty re-engineeringu , strategie a implementace 
informačních systémů. Pro společnost T-Mobil (RadioMobil) vykonával 
pozici CIO a byl zodpovědný za vybudování IT zázemí v České 
Republice. Od konce devadesátých let byl ve firmě Logica zodpovědný 

za telekomunikační trh regionu střední a východní Evropy a od roku 2000 zastával pozici 
regionálního ředitele konzultačních služeb firmy Logica pro oblast Asie.  
V letech 2003 až 2008 Václav pracoval pro společnosti skupiny Homecredit. Na pozici CIO a 

COO pracoval na trzích v Rusku a Číně. Od roku 2011 Václav pracoval v ING Bank na pozici 

CIO a později působil ve skupině ČEZ jako CIO, zodpovědný za  skupinové IT.  

V současné době Václav pracuje jako partner ve firmě Rootzone Consulting. 

 
 
Miroslav Hubner 
CIO PRE 
 

Miroslav se narodil v Praze, kde vystudoval ČVUT FEL, obor ekonomika a 

řízení energetiky, a dále Master of Business Administration  na Sheffield 

Hallam University. V současnosti pracuje jako CIO v Pražské energetice 

(www.pre.cz), je předsedou CACIO (České asociace managerů 

informačních technologií, www.cacio.cz) .  

 

 
Petr Pokorný 
Vedoucí IT Operations HOPI Holding a.s. 

Petr vystudoval informatiku na Provozně - ekonomické fakultě ČZU 
v Praze. Poté působí na straně uživatelů informačních technologií. 
Působil jako CIO ve společnostech působících v segmentu 
rychloobrátkového zboží, utility a zdravotnictví. V posledních letech 
působí v odvětví logistiky. Dnes pracuje pro logistickou skupinu HOPI 
jako vedoucí IT Operations. Zde se zaměřuje na aplikaci a zavedení 

standardů a pravidel ITSM, optimalizaci IT procesů tak, aby IT fungovalo transparentně a 
jako služba s přidanou hodnotou pro uživatele.  Petr je členem Řídícího výboru CACIO.  
 
 

Aleš Studený 
Ředitel služeb ALVAO s.r.o. 
 
Aleš působil jako CIO ve společnosti B:TECH a vedoucí týmu IT specialistů 

ve společnosti ŽĎAS, dnes je ředitelem služeb ve společnosti ALVAO a 

členem CACIO a itSMF. Jeho tým konzultantů zlepšuje IT v českých i 

zahraničních firmách tak, aby fungovalo jako služba. Je aktivní v publikaci 

odborných článků na téma řízení IT (ITSM) a tuto problematiku také 

přednáší na vysokých školách. Lidé, kteří s ním pracují, ho často charakterizují jako člověka, 

který nikdy neztrácí humor a všechny dokáže nakazit zdravým idealismem. 
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Organizuje  

CACIO je Česká asociace manažerů informačních technologií, která sdružuje vedoucí 

oblastí informačních technologií s cílem vybudovat nezávislou profesní platformu. Byla 

založena v červnu 1998 a v současné době má 180 členů, kteří representují široký vzorek 

vedoucích v oblasti zákaznického IT.  

 

 

Ve spolupráci s  

ALVAO je ryze česká společnost, která se od počátku své existence zaměřuje na optimalizaci 

metodik a vývoj softwarových nástrojů na podporu servisních procesů. Mezi její spokojené zákazníky 

patří například Česká televize, Penny Market, HARTMANN - RICO a další. Realizované projekty jsou 

oceňovány v soutěžích pro svoji rychlost implementace a pragmatičnost. ALVAO je zařazeno mezi 

TOP5 ITIL nástrojů z celého světa a nově je zmíněno v Gartner Magic Quadrant 2016 pro oblast 

ITSSM. 

 

Děkujeme partnerům CACIO za podporu naší činnosti 

 

 

Zlatý partner CACIO: 

 

    

Partneři CACIO: 

                

 

 

 

 

 

  

Na kladném příkladu se nejvíce naučíme, proto pokud máte zajímavý projekt, 

přihlašte jej do soutěže IT projekt roku. 

 

Více informací na www.cacio.cz. 

 


