
                                                           

 

CACIO ve spolupráci s Úřadem vlády  

a společností ARCDATA PRAHA 
pořádá seminář 

 

„ Jak mění moderní technologie informatiku“ 
(aneb Jak se poučit z (ne)úspěchů, nápadů a vizí druhých) 

 
 

O tématu 

 
Každý den si čteme zprávy a zásadních změnách, které nám přinášejí technologie. Už ani 

nevnímáme, když posloucháme zprávy o motorech řízených a sledovaných přes mobilní telefon. 

Nedivíme se, když projíždíme město podle aplikací sledujících v reálném času průjezdnost dopravních 

tras. Přestali jsme psát dopisy a jiní už i e-maily. Jsme součástí digitálního světa, ať chceme nebo ne. 

 Jaká je realita v zavádění nových technologií a které z nich nás již nyní výrazně ovlivňují?  

 Jak se vyrovnáváme s jejich zaváděním a využitím? 

 Jaké jsou sociální a životní dopady na nás a naše každodenní činnosti?  

Přijďte si poslechnout o tom, jak Vaši kolegové realizují a používají nové přístupy a technologie 

v jejich firemních IT oddělení. Přijďte diskutovat co je reálné a co je spíše mediálně vděčné téma. 

Přijďte si pro informaci a utřídit si myšlenky.  

Program 

 
Termín: 27. 6. 2017 
Místo:  Hrzánský palác, Loretánská 9, Praha 1 

 
12,30 – 13,00    registrace účastníků 
13,00 – 14,30    I. blok přednášek  
14,30 – 15,00    přestávka, občerstvení + průzkum názorů 
15,00 – 16,20    II. blok přednášek 
16,20 – 17,00    konec akce a závěrečné pohledy z terasy s odpolední kávou 
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Kdo bude hovořit: 
 
I. Blok 13,00, – 14,30 

 

Na téma: Priority koordinace digitální agendy 

 

Ondřej Malý 

Koordinátor digitální agendy ČR 
 

Ondřej Malý je od dubna 2017 koordinátorem digitální agendy ČR. Jeho 

úkolem je kromě koordinace agendy také zajištění intenzivnější komunikace 

mezi ministerstvy, sociálními a hospodářskými partnery a IT byznysem. 

Ondřej Malý vystudoval na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy obory 

žurnalistika a americká studia. Dlouhodobě se věnuje oblasti telekomunikací 

a IT, nejprve jako redaktor deníku Lidové noviny a Hospodářské noviny, od roku 2012 do 2015 pak 

působil jako člen Rady Českého telekomunikačního úřadu. 

 

Na téma: Trendy a realita 

 

Václav Špáňa 

Gartner 

 

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) vy konával 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. 
Připravoval řešení a zodpovídal za dodávky pro přední firmy regionu včetně trhů Japonska, Taiwanu, 
Hong Kongu, Malajsie a Indonésie. V letech 2003 až 2008 Václav pracoval pro společnosti skupiny 
Homecredit. Na pozici CIO a COO pracoval na trzích v Rusku a Číně se zodpovědností za skupinovou 
strategii IT a operations. Od roku 2011 Václav pracoval v ING Bank na pozici CIO a později působil ve 
skupině ČEZ jako CIO, zodpovědný za IT strategii s cíle m stabilizovat IT procesy a provoz 
informačních technologií ve skupině. Nyní pracuje ve společnosti Gartner. Václav je zakládajícím 
členem asociace CACIO sdružující vedoucí informačních technologií a byl jejím prvním prezidentem.  

 
 
Na téma: Aktivity MMR v konceptu Smart Cities 

 
František Kubeš 
MMR 
 
František je absolventem Ostravské univerzity, oboru Sociální geografie a 

regionální rozvoj. Po absolvování studia pracoval 8 let na Magistrátu města Brna, 

v roce 2007 se zde stal vedoucím Referátu tvorby strategie a regionální 

spolupráce. Během této doby také absolvoval stipendium Nadace Roberta Bosche 

a strávil 9 měsíců v SRN. Poslední tři roky zastává funkci vedoucího Oddělení 

urbánní politiky na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde odpovídá - mimo jiné - za 

implementaci konceptu Smart Cities, integrované strategické plánování měst, a 

operační program URBACT III.  
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Na téma: GDPR a služby ČÚZK 

 

Ing. Jiří Poláček, Csc 

Ředitel sekce centrální databáze katastru nemovitostí 

 

Absolvent ČVUT, fakulty stavební, oboru geodézie a kartografie. Větší část 

profesního života věnoval vědecko-výzkumné činnosti, zejména problematice 

počítačové grafiky, digitálního zpracování obrazu a vývoji informačních 

systémů v oblasti zeměměřictví a katastru. Od r. 2000 byl pověřen řízením 

centrálních databází resortu ČÚZK. 

Data, služby a aplikace, jejichž zdrojem jsou Informační systém katastru 

nemovitostí (ISKN) a základní registr územní identifikace, adres a 

nemovitostí (RÚIAN) představují významný zdroj prostorových dat pro vedení 

informačních systémů o území v ČR. 

Prezentace přinese stručný přehled všech forem poskytování údajů z informačních systémů 

spravovaných ČÚZK s důrazem na novinky implementované v posledních 3 letech. Závěr prezentace 

bude věnován připravovaným novinkám a analýze dopadů nařízení EU 216/679 (GDPR) na služby 

poskytované ČÚZK. 

 

II. Blok 15,00 – 16,20 

 

Na téma: Data v širších souvislostech 

 

Ing. Petr Urban, Ph.D. 

Vedoucí obchodního oddělení, ARCDATA Praha 

 

Působí na pozici vedoucího obchodního oddělení, kde se věnuje především 

celopodnikovým implementacím geografických informačních systémů 

v oblasti státní správy, samosprávy a utilit. 

Schopnost vytěžit z dostupných dat maximum relevantních informací je 

důležitou podmínkou úspěchu jakékoli obchodní společnosti, a tuto 

problematiku proto řeší celá řada nástrojů BI. To, co geografický informační systém (GIS) umožňuje 

navíc, je schopnost podívat se na firemní data v širším prostorovém a časovém kontextu. Umí 

syntetizovat a analyzovat data z různých zdrojů (zákaznický IS, socioekonomická data, …) a výsledky 

analýz následně zobrazit v mapě. Jediným pohledem pak poznáte, kde se Vám daří s jakým 

produktem, jak úspěšná byla poslední marketingová kampaň nebo jaké časové trendy jsou v daném 

regionu patrné. 

 

Na téma: Prakticky pohled na IoT architekturu a její nasazeni 

 

 Jiří Rott 

Cisco systems 

 

Jiří Rott, pracuje jako systémový inženýr pro podnikové zákazníky ve 

společnosti Cisco Systems s.r.o a zabývá se oblastí IoT sítí. 

Sítě pro internet věcí (IoT) mají některé specifické požadavky; množství 

zpracovávaných dat může být extrémní, limitaci může tvořit síťová propustnost, 

dostupnost a rychlost reakce v tradičním modelu centralizovaného zpracování, odehrávající se typicky 

v cloudu. Proto se prosazují distribuované modely zpracování dat typu Fog případně Edge computing 

zvyšující efektivitu řešení. Přednáška nabízí pohled společnosti Cisco Systems na architekturu Fog 

computing - IoX a příklady implementace aplikací.  
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Na téma: Digitalizace dat v praxi 

  

Jan Haken 

Altron 

 
Jan působí řadu let na poli virtualizačních technologií a cloudových služeb. Pracuje 
ve společnosti ALTRON Business Solutions, a.s. na pozici IT Support Manager. 
Pro zákazníky sleduje aktuální trendy a připravuje vhodná řešení a IT projekty. 
Jedením z posledních projektů je Centrální Informační Systém ZPS v Praze. 
 

 

 

Na téma: Big data a další buzzwordy v praxi 

  

Matyáš Theuer 

CGI 

 

Business konzultant v oblasti data science a vedoucí týmu pokročilé analytiky 

ve společnosti CGI. Zaměřuje se zejména na praktické využití umělé 

inteligence a metod strojového učení pro inovace procesů a obchodních 

modelů v různých oblastech trhu. Je absolventem oboru aplikovaná 

matematika, několik let působil jako výzkumný asistent na projektu národního 

superpočítačového centra IT4Innovations, kde se zabýval předpovídáním a matematickým 

modelováním povodní.  

 

Zamyšlení nad přístupem k inovacím založených na velkých datech, strojovém učení a umělé 

inteligenci. Nové technologie a chytré algoritmy a inovativní produkty přináší nové možnosti téměř 

v každé oblasti. Mnoho z nich je zajímavých, ale jen některé jsou užitečné a vyplatí se do nich 

investovat čas a peníze. Jak poznat, které má smysl vyzkoušet? Jak začít a jak pokračovat?  

 
Moderovat a o zkušenosti se také budou dělit 

 
Petr Seidl 
CEO ARCDATA PRAHA 
 

Narodil se v Plzni, kde vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou, 
obor technická kybernetika. V rámci postgraduálního studia na Stavební fakultě 
ČVUT se zaměřil na studium počítačové grafiky. Jako člen expertní skupiny se 
podílel na vzniku Informačního systému o území (ISÚ), prvního geografického 

informačního systému na území České republiky. Geografickým informačním systémům, zejména 
pak jejich praktické aplikaci, se věnuje po zbytek svého profesního života. Od roku 1990 zastává 
funkci CEO ve společnosti ARCDATA PRAHA, která je oficiálním distributorem nejrozšířenějšího GIS 
softwaru na světě. 
 

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).  
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Hana Žaludová 
Koordinátor eIDAS 
 
Hana vystudovala přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor 
matematická informatika a teorie systémů. Nyní pracuje jako koordinátor projektu  
eIDAS v odboru Hlavního architekta eGovernmetu Ministerstva vnitra. Začínala jako 
programátorka a další zkušenosti v oblasti informačních technologií a s vedením IT 
projektů (i mezinárodních) získala na vedoucích IT pozicích ve společnostech 
Penam a.s., Letiště Praha a.s., Státní tiskárna cenin s.p.  a Státní pokladna Centrum 

sdílených služeb, s. p. Je držitelkou certifikátu IPMA, PRINCE2 a Archimate 3.0. Členkou Řídícího 
výboru CACIO je od roku 2010. V CACIO plní roli organizátorky soutěže IT projekt roku. 
V hodnotitelské porotě této soutěže poprvé zasedla jako finalista IT projektu roku 2009 s projektem 
samoodbavovacích kiosků CUSS na letišti Praha.  

 
 

 

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 Úřadem vlády České republiky    

Úřad vlády ČR je ústředním orgánem státní správy. Působnost Úřadu vlády ČR je stanovena 

zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění 

pozdějších předpisů (často bývá označen jako tzv. kompetenční zákon). Úřad vlády ČR podle tohoto 

zákona plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády ČR 

a jejích orgánů. 

ve spolupráci s ARCDATA PRAHA      

ARCDATA PRAHA zajišťuje kompletní portfolio služeb v oblasti geografických informačních systémů. 

Nabízíme svým zákazníkům již více než dvacet let a po celou tu dobu se snažíme zachovávat 

principy, na kterých byla firma ARCDATA PRAHA vybudována. Nejdůležitější je pro nás dlouhodobý 

vztah s uživatelem a jeho dobrý pocit z odvedené práce. Při své činnosti se opíráme o čtyři základní 

kameny – kvalitní software, dobrý tým, vysokou odbornost zaměstnanců a širokou síť partnerů. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=31338&fulltext=&nr=2~2F1969&part=&name=&rpp=15#local-content
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Děkujeme partnerům CACIO za podporu naší činnosti 

 

 

Zlatý partner CACIO: 

 

 

          

Partneři CACIO           

                                                                

Speciální partner    

 

 

 

 

Také pro Vás připravujeme            (výběr z aktivit – více na www.cacio.cz) 

 

15.ročník soutěže IT projekt roku  Na kladném příkladu se nejvíce naučíme, proto 

pokud máte zajímavý projekt, přihlašte jej do 

soutěže IT projekt roku. 

  Vyhlášení nového 15. ročníku soutěže 

proběhne 10.10.2017 na konferenci CNZ. 

 

20.9.2017 Koncert vážné hudby   Poděkování členům a partnerům  

za pomoc při realizaci CACIO aktivit. 

 

17.10.2017 VIP setkání   Představení vítězů 14.ročníku soutěže IT projekt   

roku v Grébově vile 

 

23.11.2017 CACIO FÓRUM  Diskuse nad trendy v řízení podniků a jejich  

dopady do informatiky. 

 

30.1.2018        Uzávěrka přihlášek do 15. ročníku soutěže IT projekt roku    

 

22.3.2018        CACIO v gala  Společenské setkání s vyhlášením vítězů  

     15. ročníku soutěže IT projekt roku.  

 

 

 


