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PROPOZICE 16. ročníku soutěže IT projekt roku 2018 
  

§1 Cíle a poslání soutěže 
1. Spolek CACIO (Česká asociace manažerů informačních technologií) vyhlašuje 16. ročník 

soutěže IT projekt roku 2018.  
2. Cílem soutěže je každoročně ocenit nejlepší projekty vývoje a/nebo implementace 

informačních technologií (IT), pečovat o jejich mediální presentaci  a tím trvale zvyšovat 
prestiž, kvalitu a přínosy IT projektů. 

3. Účast v soutěži je umožněna jednotlivcům, podnikům, institucím, korporacím, spolkům a 
sdružením či jakýmkoliv jiným subjektům včetně organizací státní správy a samosprávy bez 
omezení místem podnikání, majetkovým vlastnictvím či lokalizací jednotky.  

4. Soutěž je stanovena jako mezinárodní s tím, že uživatel projektu (nebo jeho část) se musí 
nacházet na území ČR.  

§2 Organizace 
1. Soutěž vyhlašuje ŘV CACIO vydáním Výzvy k přihlášení (dále jen Výzva).  
2. Účastník se přihlašuje do soutěže odpovědí na Výzvu vyplněním příslušné přihlášky a jejím 

odesláním na adresu uvedenou v přihlášce. 
3. Projekt do soutěže přihlašuje zástupce zadavatele projektu nebo uživatele výsledků projektu, 

který může být současně autorem části či celého projektu.  
4. Projekt může výjimečně přihlásit do soutěže též dodavatel projektu, tj. zástupce společnosti 

odpovídající za řešení a realizaci, avšak pouze s písemným souhlasem zástupce uživatele 
(zadavatele), a všechny uvedené informace (jako např. benefity, zvládnutí problémů atd.) 
musí být vyplněny z pohledu uživatele. 

5. Přihlašovatelem je tedy zástupce uživatele (zadavatele) nebo zástupce dodavatele, a to se 
souhlasem uživatele. Ocenění dostává a přebírá uživatel výstupů projektu. 

6. Projekt (nebo jeho uzavřená část) musí být realizován v daném nebo předchozích letech a 
přináší uživateli očekávaný užitek. 

7. Do soutěže se mohou přihlásit jakékoliv IT projekty vyhovující bodu 3 až 6. Projekty budou 
hodnoceny dle kritérií:  

I. Cíle projektu, s kterými byl projekt zahajován a jak tyto cíle byly naplněny. 
II. Základní parametry projektu (Rozsah, rozpočet a harmonogram). 
III. Originalita, zajímavý nápad, netradiční řešení. 
IV. Poučení, která projekt a jeho řízení přinesl. 

Detailní popis kritérií s vysvětlením je uveden v Přihlášce do soutěže IT projekt roku. 
8. Oceňuje se nejvýše osm finalistů soutěže na základě výsledků hodnocení uvedených kritérií 

(viz dále §4). 
9. Vybraní finalisté prezentují své projekty osobně před komisí. 
10. Vyhodnocují se nejvýše tři vítězné projekty z osmi finalistů.  
11. Vybraný projekt je oceněn vystavením oprávnění nést titul IT projekt roku.  
12. Výsledky hodnocení projektů přihlášených do soutěže IT projekt roku zveřejňuje Řídící výbor 

CACIO v rámci spolupráce s partnerskými organizacemi a sponzory na svém webu a v 
běžných masových médiích zpravidla v únoru či březnu následujícího roku po skončení 
prezentací finalistů a vyhodnocení nejlepších projektů. Pro vyhlášení výsledků se organizuje 
zvláštní slavnostní akce CACIO v Gala. 

13. Obvyklým způsobem přihlašování do soutěže a komunikace při soutěži je e-mailová 
korespondence.  

§3 Odborná hodnotitelská komise 
1. Pro vyhodnocování projektů, přihlášených do soutěže, se sestavuje Odborná hodnotitelská 

komise (dále jen komise). 
2. V čele komise stojí předseda komise, předsedu komise zastupuje v případě potřeby v plném 

rozsahu místopředseda. Oba jsou jmenováni z pověření Řídícího výboru CACIO předsedou 
CACIO. Předseda a místopředseda komise se volí z osobností IT s vynikající odbornou úrovní 
a bohatými zkušenostmi a řídí Odbornou hodnotitelskou komisi.  

3. Členy komise musí být zástupci CNZ, ČIMIB a itSMF. 
4. Komisi sestavuje ŘV CACIO. Komisi jmenuje ŘV CACIO na základě souhlasu členů komise 

nejpozději před termínem uzávěrky přihlášek do soutěže. Počet členů komise musí být lichý. 
Při sestavování komise se dbá na to, aby složení komise odpovídalo profesním, odborným a 
kompetenčním kritériím co nejvyšší úrovně a mělo vyváženou skladbu specializací 
jednotlivých členů komise. 
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§4 Hodnocení projektů 
1. Komise pracuje podle potřeby tak, aby vyhodnocování bylo uzavřeno do 1 měsíce po 

uzávěrce přihlášek.  
2. ŘV může ve zdůvodněných případech mimořádně prodloužit termín uzávěrky přihlášek a to 

nejdéle o 1 týden, nesmí však dojít k ohrožení termínu vyhlášení výsledků soutěže. 
3. Soutěž je dvoukolová. V prvním kole vybere komise na základě hodnocení písemných 

přihlášek kandidáty na ocenění - Finalisty, které nominuje do druhého kola, a to na základě 
pořadí vzniklého bodovým ohodnocením (1 až 5) každého kritéria uvedeného v §2, b. 7.  

4. V případě potřeby mohou být přihlašovatelé před výsledným vyhodnocováním vyzváni ke 
zpřesnění a doplnění některých údajů. Je na rozhodnutí komise, jakým způsobem bude údaje 
o projektu z Výzvy zpřesňovat, komise však musí postupovat nediskriminačně a zpřesněním a 
doplněním nesmí zvýhodnit některého uchazeče. 

5. Přihlašovatelé, jejichž projekty byly nominované do druhého kola - Finalisté, jsou pozváni 
k prezentaci svých projektů před komisí s následnou diskusí. Pokud se účastní prezentace 
dodavatel, musí projekt prezentovat za přítomnosti zástupce uživatele. 

6. Komise má právo provést referenční návštěvu u uživatele přihlášeného projektu. 
7. Ve druhém kole se obvykle vybírají tři projekty, které komise považuje za nejlepší. Pro 

všechny tyto projekty bude vyhotoven diplom podepsaný předsedou komise a předsedou ŘV 
CACIO a bude uděleno oprávnění nosit titul vítěz soutěže IT projekt roku.  

8. Komise je oprávněna v odůvodněných případech vybrat k ocenění méně než tři projekty.  
9. O výsledku hodnocení projektů z druhého kola se rozhoduje na základě hlasování členů 

komise. Každý člen komise uvede maximálně tři projekty, které si podle jeho názoru zasluhují 
ocenění IT projekt roku. Nejvýše tři projekty, které získají nejvyšší součty bodů od odborné 
poroty, budou oceněny. Hlasování je možno v případě rovného součtu bodů pro více než tři 
projekty opakovat, počet hlasování není omezen.  

10. Pokud dojde k situaci, že projekt je přihlášen z organizace, z níž je delegován také člen 
komise, potom příslušný člen komise nemá v daném případě právo tento projekt hodnotit. Do 
hodnocení se doplní průměrná známka hodnocení ostatních členů komise. 

11. O výsledku rozhodování provede předseda komise písemný zápis, který musí být archivován 
na ŘV CACIO podle obvyklých pravidel po dobu nejméně tří let. K dokumentaci musí mít 
přístup kromě Řídícího výboru CACIO a jím pověřených pracovníků také všichni členové 
komise.  

12. Všechny hlavní podklady rozhodné pro vyhodnocování jsou ukládány do archivu soutěže. 
Stejně tak jsou uchovávány zápisy o jednání komise. Vybrané výstupy jsou zveřejňovány na 
webu CACIO. ŘV CACIO je oprávněn uložené prezentace nebo jejich části v elektronické 
podobě dále používat při propagaci oceněných projektů při různých konferencích, v médiích 
apod. 

13. Bodové hodnocení jednotlivých porotců je rovněž archivováno kvůli řešení případných 
námitek, ale veřejně se nesděluje, to znamená, že např. přihlašovatelům není poskytováno.  

14. Případný protest proti rozhodování jak komise nebo ŘV CACIO o přihlášených projektech 
musí být zaslán e-mailem na adresu tajemnik@cacio.cz a nejpozději do 15 dnů od jeho přijetí 
musí být o protestu rozhodnuto. Rozhodnutí ŘV CACIO je pak pro komisi závazné a za 
předpokladu dodržení těchto propozic nezpochybnitelné. 

15. Přihlašovatelům není sdělováno pořadí umístění, bodové hodnocení ani důvod, proč jeho 
projekt neuspěl. 
 

§5 Dohled nad regulérností soutěže 
1. Řídící výbor CACIO odpovídá za regulérnost celé soutěže, řeší všechny případné či údajné 

nesrovnalosti, pochybení, či jiné vady a chyby v rámci celé soutěže, a to od jejího vyhlášení 
po slavnostní vyhlášení vítězů tj. přiznání oprávnění vítězům nést titul IT projekt roku. V 
každém případě, kdy došlo k pochybení, či jiné závadě nebo odchylce od regulérnosti 
soutěže, sjednává Řídící výbor neprodleně nápravu. ŘV může v odůvodněných případech i 
zrušit výsledek soutěže. 

2. Za dohled nad dodržováním těchto propozic soutěže během prezentací vybraných finalistů IT 
projekt roku odpovídá předseda hodnotitelské komise. 

3. Námitky k výsledkům soutěže lze podat nejpozději do vyhlášení nového ročníku soutěže. 
4. Vedle komise a Řídícího výboru CACIO nemá žádný další orgán, činitel, člen CACIO či další 

osoba žádné zvláštní pravomoci ani odpovědnost a jejich případná angažovanost v soutěži by 
byla bezpředmětná. 
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§6 Specializované ocenění za přínos v oblasti dlouhodobého uchování 
informací – „Cena CNZ“.  

1. Každý přihlášený projekt může být vyhodnocen z pohledu řešení dlouhodobého uchovávání 
informací. 

2. Za výběr nejlepšího projektu za tuto oblast zodpovídá zástupce občanského sdružení CNZ 
(Co po Nás Zbude) v hodnotitelské komisi soutěže ITPR. Za tímto účelem budou přihlášky 
účastníků soutěže postoupeny Radě CNZ. 

3. V případě nutnosti získání dalších informací k problematice, za které je udělováno 
specializované ocenění, může zástupce občanského sdružení CNZ prostřednictvím tajemníka 
CACIO požádat účastníky soutěže o dodatečné informace nutné pro hodnocení projektu. 

4. O výsledku rozhodnutí provede zástupce CNZ písemný zápis, který předá nejpozději do 
jednoho týdne od vyhodnocení přihlášek soutěže ITPR na ŘV CACIO.  

5. Mimořádné ocenění bude vyhlášeno spolu s vítěznými projekty soutěže IT projekt roku na 
slavnostním večeru CACIO v Gala. 

6. Způsob a formu tohoto ocenění zajišťuje CNZ. 
7. Případný protest proti rozhodování nebo proti přihlášeným projektům v rámci tohoto ocenění 

musí být rovněž zaslán e-mailem na adresu tajemnik@cacio.cz a nejpozději do 15 dnů od 
jeho přijetí musí být o protestu rozhodnuto. Rozhodnutí ŘV CACIO je pak závazné a za 
předpokladu dodržení těchto propozic nezpochybnitelné. 

 

§7 Specializované ocenění za přínos v oblasti kybernetické bezpečnosti 
– „Cena ČIMIB“.  

1. Každý přihlášený projekt může být vyhodnocen z pohledu řešení kybernetické bezpečnosti. 
2. Za výběr nejlepšího projektu za tuto oblast zodpovídá zástupce občanského sdružení ČIMIB 

(Český institut manažerů informační bezpečnosti) v hodnotitelské komisi soutěže ITPR. Za 
tímto účelem budou přihlášky účastníků soutěže postoupeny Radě ČIMIB. 

3. V případě nutnosti získání dalších informací k problematice, za které je udělováno 
specializované ocenění, může zástupce občanského sdružení ČIMIB prostřednictvím 
tajemníka CACIO požádat účastníky soutěže o dodatečné informace nutné pro hodnocení 
projektu. 

4. O výsledku rozhodnutí provede zástupce ČIMIB písemný zápis, který předá nejpozději do 
jednoho týdne od vyhodnocení přihlášek soutěže ITPR na ŘV CACIO.  

5. Mimořádné ocenění bude vyhlášeno spolu s vítěznými projekty soutěže IT projekt roku na 
slavnostním večeru CACIO v Gala. 

6. Způsob a formu tohoto ocenění zajišťuje ČIMIB. 
7. Případný protest proti rozhodování nebo proti přihlášeným projektům v rámci tohoto ocenění 

musí být rovněž zaslán e-mailem na adresu tajemnik@cacio.cz a nejpozději do 15 dnů od 
jeho přijetí musí být o protestu rozhodnuto. Rozhodnutí ŘV CACIO je pak závazné a za 
předpokladu dodržení těchto propozic nezpochybnitelné. 
 

§8 Specializované ocenění za přínos v oblasti řízení služeb informačních 
a komunikačních technologií – „Cena itSMF“.  

1. Každý přihlášený projekt může být vyhodnocen z pohledu řešení řízení služeb informačních a 
komunikačních technologií. 

2. Za výběr nejlepšího projektu za tuto oblast zodpovídá zástupce spolku itSMF ((IT Service 
Management Forum) v hodnotitelské komisi soutěže ITPR. Za tímto účelem budou přihlášky 
účastníků soutěže postoupeny předsednictvu itSMF. 

3. V případě nutnosti získání dalších informací k problematice, za které je udělováno 
specializované ocenění, může zástupce spolku itSMF prostřednictvím tajemníka CACIO 
požádat účastníky soutěže o dodatečné informace nutné pro hodnocení projektu. 

4. O výsledku rozhodnutí provede zástupce itSMF písemný zápis, který předá nejpozději do 
jednoho týdne od vyhodnocení přihlášek soutěže ITPR na ŘV CACIO.  

5. Mimořádné ocenění bude vyhlášeno spolu s vítěznými projekty soutěže IT projekt roku na 
slavnostním večeru CACIO v Gala. 

6. Způsob a formu tohoto ocenění zajišťuje itSMF. 
7. Případný protest proti rozhodování nebo proti přihlášeným projektům v rámci tohoto ocenění 

musí být rovněž zaslán e-mailem na adresu tajemnik@cacio.cz a nejpozději do 15 dnů od 
jeho přijetí musí být o protestu rozhodnuto. Rozhodnutí ŘV CACIO je pak závazné a za 
předpokladu dodržení těchto propozic nezpochybnitelné. 
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