
 

Česká asociace manažerů informačních technologií pořádá 

CACIO FÓRUM 
Na téma 

JAK efektivně řídit IT 
 (aneb Co to znamená pro informatiku) 

 
 

O tématu 

Žijeme v době digitální ekonomiky, kdy je vše BIG, vše se nachází v cloudu, všichni chtějí být on-line a 
komunikovat on-line. Mít co nejpřesnější a nejhodnotnější informace. Svět okolo nás mění. A jak 
v tomto prostředí pracovat efektivně, případně řídit efektivně, je otázkou. Ve vztahu k informatice se 
jedná o to, jak efektivně řídit IT: Na toto neexistuje univerzální odpověď ani žádná poučka. Musíme se 
umět dívat okolo sebe, hledat, číst a hlavně vyhodnocovat.  A na základě těchto informací se umět 
následně správně rozhodnout. Před tím, než toto rozhodnutí uděláme, je dobré se nechat inspirovat 
zkušenostmi a praxí jiných, kteří toto třeba již absolvovali.  
 

Proto jsme pozvali řadu osobností, kterých se budeme ptát, jak reagují na změny a 

příležitosti okolo nás, například: 

 

 Ohlédnutí za Barcelonou 

 Cloud, na co ano, na co ne 

 Co dělat se stávajícími systémy, jak zajistit jejich transformaci 

 Jak řídit IT služby 

 Role IT 

 Transformace IT a jaké to má dopady 

 Jak se (z)mění řízení IT a co to pro nás znamená 
 
Termín:    20. 11. 2018 
Místo:  Palác TeTa, Jungmannova 28, Praha 1 

 

Program 

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 
 
 

  



 strana 2 Fórum 

Kdo bude hovořit: 
 
I. Blok 10,00 – 11,30 

 

Na téma: Trendy a postřehy z Gartner Symposium/ITxpo 2018 

Kde se dozvíte Top 10 strategických technologických trendů pro rok 2019 (a další léta), 

technologické otřesy, s nimiž možná nepočítáte a představení Gartner digitální post-

transformační strategie ContinousNEXT. 

  

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: "Inspirativní leadership a inovace jako základy úspěchu CIO v digitálním 

světe". 

 

 

Jan Zadák 

vystudoval FEL ČVUT, kde dokončil v roce 1992 také 

doktorandské studium.  20 let strávil ve společnosti Compaq / 

Hewlett Packard, kde působil ve vrcholovém managementu 

mimo jiné jako generální ředitel pro region EMEA, globální 

viceprezident pro celosvětový prodej a posléze jako prezident pro služby. 

V současné době se věnuje přednášení, konzultacím a správě investic. 

 

II. Blok 12,00 – 13,15 

Na téma: Jak umírají projekty 

Tomáš Gregor 
IT Manažer, Fakultní nemocnice Ostrava 

Tomáš Gregor řídil IT projekty v hodnotě stovek milionů korun. O 
projektovém řízení přednáší na univerzitě. Má za sebou řadu 
úspěchů, o těch ale mluvit nechce. Seznámí nás s neúspěšnými 
projekty, se kterými se setkal a upozorní nás na příčiny, které ke 
každému nezdaru vedly.  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI_9-0lZbQAhWFXRQKHa6LBMIQjRwIBw&url=http://www.provocado.cz/firma/kdo-je-kdo/lukas-erben&psig=AFQjCNGeVrSvIRut0pkmPxBmhmln_rBb_Q&ust=1478591687816945
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Na téma: Jak řídíme projektové portfolio  

Aleš Kruczek 
Information Technology and Project Office Director, ALD Automotive 

Aleš Kruczek v roce 2011 opustil vědeckou činnost na ČVUT, aby se stal 
ředitelem IT v ALD Automotive. Bude s námi sdílet zkušenosti s řízením 
projektového portfolia a tipy, jak plánovat projekty od strategické úrovně 
až po týdenní plány. 

 

 

Na téma: Řízení kvality dodavatelů aneb nové znalosti z oblasti collaborative 

networks. 

Zdeněk Kvapil 
Q4IT founder and CEO, author of IT QUALITY INDEX, itSDFI  

Nestává se často, aby v české kotlině vznikla nová sada nejlepších 
praktik, kterou chválí nejvýznamnější osobnosti ITSM komunity a 
která se vyučuje po celém světě. Zdenkovi Kvapilovi se tohle 
podařilo. Jeho přednáška bude o řízení kvality dodavatelů aneb 
nové znalosti z oblasti collaborative networks. 

 

III. Blok 13,45 – 15,00 

 
 

Na téma:  eGovernment Cloud České republiky 

 

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. - stručná charakteristika 
 

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. je absolventem VŠE oboru ekonomicko-

matematické výpočty. V současnosti je profesorem na VŠE v Praze a na 

Panevropské univerzitě v Bratislavě. Specializuje se na strategické řízení 

informačních systémů, systémovou integraci, outsourcing a metodiky 

vývoje a provozu podnikových informačních systémů. Je autorem nebo 

spoluautorem jedenácti knih a mnoha desítek skript, článků a příspěvků 

na konferencích. V období od r. 1995 do r. 2015 byl prezidentem České 

společnosti pro systémovou integraci. V letech 2010 až 2013 spolupracoval s Národní 

ekonomickou radou vlády ČR a MPO na přípravě strategie konkurenceschopnosti ČR a na 

využití ukazatelů výkonnosti při řízení státu. V období. 2011-2014 byl členem Rady vlády pro 

konkurenceschopnost a informační společnost. V letech 2015 až 2018 spolupracoval s MV 

ČR na dvou strategiích: „Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy“ a „Národní strategie 

cloud computingu“. V současnosti je poradcem náměstka MV ČR pro ICT. 

 

  

https://www.alvao.cz/blog/jak-kvalitni-je-vase-it/
https://www.alvao.cz/blog/jak-kvalitni-je-vase-it/
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Na téma:  Řízení služeb v době cloudové  -> Přichází velký třesk?  
 

Patrik Šolc 

Předseda předsednictva itSMF Czech Republic 

  

Patrik Šolc je absolventem Fakulty Informatiky na VŠB-TU Ostrava. Má 

více než 20 let praxe v IT/ICT oboru, posledních 17 let v manažerských 

pozicích v globálních IT společnostech, kde vedl IT týmy 

v Evropě/Asie/Amerika. Nyní je na pozici Divizního IT managera na 

straně zákazníka (IMI Critical Engineering) se zodpovědností za IT 

provoz pro 4000 uživatelů v regionech EMEA, Asie, Amerika. Účastnil se 

IT projektů pro evropské a globální zákazníky na pozicích Program Manager/Project 

Manager (nastavení IT strategie a nasazení ITIL procesů, dodávka a provoz IT služeb, Cloud 

služeb a IT outsourcingu, Service Desk/Call Centre). Ve svém volném čase se věnuje sportu 

(golf, basketbal, squash) a rozvíjí aktivity spolku itSMF Czech Republic.  

 

Vladimír Kufner 

 

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, kde později 

absolvoval i postgraduální studium. Poté působil postupně ve firmách 

Výzkumný ústav telekomunikací, DeTeWe, Philips, Logica (dnes CGI) 

a Hewlett-Packard. Poté nastoupil v roli procesního designera do 

společnosti T-Systems Czech Republic, která byla později zakoupena 

firmou T- Mobile Czech Republic. Zde nyní působí v divizi strategie a 

architektury jako procesní architekt a aplikační architekt v oblasti OSS. Je nositelem celé 

řady certifikátů z oblasti ITIL, CobIT, TOGAF a ArchiMate. Kromě této činnosti se podílí na 

školeních ITIL/ITSM a DevOps v rámci tzv. T-Mobile Univerzity. Je čestným členem itSMF 

CZ, kde pravidelně přednáší na konferencích a tzv. mini-workshopech. 

Na téma:  Využití cloudu na BCP Praha 

Miroslav Prokeš 

 

Studoval Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně – 

obor Vojenské počítače), kde v roce 1985 dokončil 

kandidátskou práci a získal titul CSc.  

Po škole pracoval v Armádním výpočetním středisku a 

Vojenském výzkumném ústavu. Od roku 1992 působí v pozici 

IT ředitele Burzy cenných papírů Praha.  

Na burze pracuje od samého začátku a vybudoval  zde celý tým IT a rovněž ho vede. Před 2 

lety rozdělil IT na BCP Praha na 2 týmy - vývojářský tým, který má svého ředitele, a 

Technický tým, který má na starosti vše, co se týká IT (včetně realizace bezpečnosti). 

 

 

 



 strana 5 Fórum 

Termíny 16. ročníku soutěže ITPR 

31. 1. 2019 uzávěrka přihlášek 

únor 2019 1. prezentace finalistů  

únor 2019 2. prezentace finalistů 

březen 2019 vyhlášení vítězů  

Moderovat a o zkušenosti se také budou dělit 

 
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. 

 
Miroslav Hübner 
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 manažerů 

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.  
 
 
 
 
 
Startuje 16. ročník soutěže. 

Každoročně hledáme zajímavé informatické projekty a chceme, aby ty nejzajímavější se 
staly pro naši komunitu inspirací. K naplnění tohoto záměru organizujeme soutěž, ve které je 
hlavním cílem ocenit nejlepší projekty vývoje případně 
implementace informačních technologií, pečovat o 
jejich mediální presentaci a tím trvale zvyšovat prestiž, 
kvalitu a přínosy IT projektů. 
 
Pokud máte za sebou kus poctivé práce odvedené 
na IT projektu v roce 2018, neváhejte a přihlaste své 
dílo do 16. ročníku soutěže IT projekt roku. Termín odevzdání přihlášek je 31. ledna 2019. 
Těšíme se na Váš projekt, více informací na www.cacio.cz/it_projekt_roku. 

http://www.cacio.cz/it_projekt_roku
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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      


