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Tisková zpráva 

 

Soutěž IT projekt roku 2017 zná vítěze 
 

Praha, 22. 3. 2018  

 

Již tradičním místem vyhlášení vítězů 15. ročníku soutěže IT projekt roku 2017, 

kterou organizuje Česká asociace manažerů informačních technologií (CACIO), byl 

společenský večer, pořádaný pod názvem „CACIO v Gala“. Prestižní akce se konala 

dne 22. března 2018 v Autoklubu ČR, a byly zde představeny 3 vítězné projekty. 

„Implementace globálního IS KARAT“, který pro společnost ČKD Blansko Holding, 

a.s. vytvořily dodavatelské firmy KARAT Software, a.s.; ID-KARTA s.r.o. a 

SolidVision, s.r.o., „ŠKODA oneApp“ společnosti ŠKODA auto, a.s., od dodavatele 

eMan s.r.o. a „Vývoj nové e-commerce platformy a migrace portálu Aukro“ ve 

společnosti AUKRO s.r.o., realizované dodavatelem Servodata a.s. 

 

Projekt „Vývoj nové e-commerce platformy a migrace portálu Aukro“ ve společnosti 

AUKRO s.r.o., realizované dodavatelem Servodata a.s. získalo současně i specializované 

ocenění za přínos v oblasti kybernetické bezpečnosti, cenu ČIMIB.  

Odborná porota udělila čestnou cenu předsedy CACIO, za přínos zavedení informačních 

technologií, umožňujících komunikaci v trestním, právním i civilním řízení, s 

přeshraničním rozsahem, při řízení projektu s názvem „Zavedení videokonferencí 

v rezortu justice“, který pro Ministerstvo spravedlnosti ČR implementovala společnost 

atlantis telecom, spol. s r.o. 

Specializované ocenění za přínos v oblasti řízení služeb informačních a komunikačních 

technologií udělila společnost itSMF publikaci IT Quality Index autora Zdeňka Kvapila, 

která popisuje design metodiky měření kvality IT.  
 
Soutěž se uskutečnila pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana a vládního 

zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci Vladimíra Dzurilly. 

 

Společenské akce „CACIO v Gala“ se zúčastnili zástupci zadavatelů i dodavatelů 

oceněných projektů a hosté z řad politiků a představitelů byznysu.  

 

Vítězné projekty 15. ročníku soutěže IT projekt roku, tj. ty, které se podělily o 1. 

místo: 

 Projekt „Implementace globálního IS KARAT“, který pro společnost ČKD 

Blansko Holding, a.s. vytvořily dodavatelské firmy KARAT Software, a.s.; ID-

KARTA s.r.o. a SolidVision, s.r.o. 

 Aplikace „ŠKODA oneApp“ společnosti ŠKODA auto, a.s., od dodavatele eMan 

s.r.o. 

 Projekt „Vývoj nové e-commerce platformy a migrace portálu Aukro“ ve 

společnosti AUKRO s.r.o., realizované dodavatelem Servodata a.s. 
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Ostatní finálové projekty, tj. ty, které se společně umístily na 4. až 8. příčce: 

 Aplikace „Bitcoin Banking“, zadavatel World BTC Business, SE, dodavatel e-

invent s.r.o. 

 Projekt „Mapová aplikace Děti vítány v rámci konceptu Chytrá dvojka“, zadavatel 

ÚMČ Praha 2, dodavatel T-MAPY spol. s r.o. 

 Projekt EAP „Enterprise architektura v prostředí MHNP“, zadavatel hlavní město 

Praha, dodavatel AutoCont CZ a.s. 

 Projekt „Econtracts – řešení pro elektronické uzavírání komoditních smluv“, pro 

zadavatele E.ON Energie, a.s. realizoval dodavatel eMan s.r.o. 

 Projekt „ROVM – rejstřík orgánů veřejné moci“, zadavatel Ministerstvo vnitra ČR, 

dodavatel Asseco Central Europe, a.s. 

 

„Soutěž má za sebou již 15. ročník a organizátoři hodnotí tento ročník za zajímavý zvláště 

svou různorodostí přihlášených projektů. „Odborná porota hodnotí projekty nejen podle 

pevných kritérií, jako je splnění cílů a dodržení rozsahu projektu, ale oceňuje i jedinečnost 

implementovaného řešení a zejména přínos celého projektu“, upřesnil předseda CACIO 

Miroslav Hübner a dodal: „V letošním ročníku byly uděleny i specializované ceny 

z oblasti kybernetické bezpečnosti, cena ČIMIB, čestná cena předsedy CACIO a speciální 

ocenění itSMF za publikaci s názvem IT Quality Index, z oblasti řízení služeb informačních 

a komunikačních technologií.“ 

 

Zástupci pořadatelské České asociace manažerů informačních technologií CACIO 

poděkovali všem účastníkům za odvedenou práci při realizaci jejich projektů a ocenili 

všechny přihlašovatele projektů. Oceněním pro všechny účastníky bylo získání diplomu a 

pro vítěze i věcného daru ve formě plakety s malou kopií žezla soutěže. 

 

Informace k CACIO v Gala včetně fotografií naleznete na: 

http://www.cacio.cz/akce/2018/cacio-v-gala-2018 

Informace k 15. ročníku soutěže IT projekt roku 2017 naleznete na: 

http://www.cacio.cz/it_projekt_roku 

 

 

Kontakt pro média: 

 

CACIO 

Hana Žaludová      

e-mail: hana.zaludova@cacio.cz    

+420 724 949 938 

CACIO je Česká asociace manažerů informačních technologií, která sdružuje vrcholové vedoucí 

oblastí informačních technologií. Byla založena v červnu 1998 a její členové reprezentují nejvyšší 

vedoucí a manažery v oblasti IT pro jednotlivé organizace. Asociace má za cíl zejména vytvořit 

profesní platformu manažerů IT, zvyšovat přínosy IT, jak pro jednotlivé společnosti, tak pro 

českou ekonomiku jako celek, a všemožně podporovat efektivní využívání informačních 

a komunikačních technologií. Více na www.cacio.cz 

http://www.cacio.cz/
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IT projekt roku – do soutěže jsou každoročně nominovány projekty informačních 

a komunikačních technologií (ICT) uvedené do praxe, které jsou pozoruhodné zejména 

uživatelským efektem, technologickým řešením nebo vynikajícím způsobem řízení projektu. 

Pravidla umožňují libovolné organizaci prezentovat realizovaný projekt z oblasti informatiky. 

CACIO se prostřednictvím této soutěže snaží úspěšné projekty vyhledávat a propagovat. 
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