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Institut pro politiku 
a společnost
Institut pro politiku a  společnost je český think-tank založený 
v  roce 2014. Posláním Institutu je zkvalitňování českého 
politického a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální 
a  otevřené diskuse a  vytvoření živé platformy, která 
pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich analýzy 
a  nabízí návrhy pro jejich řešení formou spolupráce expertů 
a  politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, veřejných 
diskuzí, politických a  společenských analýz dostupných celé 
české společnosti. Jsme přesvědčeni, že otevřená odborná 
diskuse a poznání podstaty a příčin jednotlivých problémů jsou 
nutným předpokladem jakéhokoli úspěšného řešení problémů 
současné společnosti.

Hlavními tématy, kterými se zabýváme, jsou zahraniční 
a  bezpečnostní politika, obrana, evropské záležitosti, ale také 
vzdělávání, digitalizace, energetika, urbanismus, život ve městě 
a ve veřejném prostoru, hodnoty v politice a  lidských právech 
u nás i v zahraničí.

institutps

politikaspolecnost

www.politikaspolecnost.cz

politika_spolecnost

Institut pro politiku a společnost



4

Konference se koná pod zášťitou místopředsedkyně Evropského parlamentu Dity Charanzové.

Organizátor

Hlavní partner konference

DIGITÁLNÍ ČESKO, 12. - 13. 5. 2022, PRAHA

Partneři konference

Hlavní partner policy programu Digitální 
Česko 2022

Odborný partner

Mediální partneři
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Vážení hosté, 

je mi ctí přivítat vás u již VII. ročníku mezinárodní konference Digitální Česko. 
Digitalizace dlouhodobě představuje příležitost, jak Českou republiku dostat 
mezi nejrozvinutější státy světa. Konference, kterou již tradičně každý rok 
pořádá Institut pro politiku a  společnost, je nástrojem k  dosažení tohoto 
cíle. Poskytuje platformu, na které se schází klíčové osobnosti z řad politiků, 
akademiků, soukromého i veřejného sektoru, vlády i opozice, České repub-
liky i zahraničí. Konference napomáhá k tomu, aby se daly věci do pohybu 
a Česko se více digitalizovalo. 

Úvodem bych však ráda připomněla složitost této doby. Sotva se Evropa 
začala oklepávat z  pandemie covidu-19, naše životy jsou znovu drasticky 
ovlivněny, a to válkou na Ukrajině. Bezprecedentní ruská agrese z pochopi-
telných důvodů poutá pozornost na jiná témata, než je zrovna digitalizace. 
Přesto by bylo chybou digitalizaci i v těchto těžkých chvílích opomíjet. Válka 
na Ukrajině ukazuje mimo jiné to, jak klíčové je mít zabezpečený kyberpro-
stor, jak pracovat s  informacemi, jak vyvracet dezinformace a  jak využívat 
komunikační platformy. Stejně jako každá krize, i tato může být příležitostí 
a  v  oblasti digitalizace to platí obzvlášť. Například útoky ruských hackerů 
mohou být překážkou pro efektivní eGovernment, což je jedno z témat, kte-
rému se na konferenci budeme věnovat. 

Nejen pandemie covidu-19, ale nyní také válka na Ukrajině v plném rozsahu 
odkryly nebezpečný potenciál vytváření a  šíření dezinformací. Jde přitom 
většinou o ty samé lidi, kteří pouze přesedlali z dezinformování o covidu na 
fabulování o  situaci na Ukrajině. Roste vliv podivných alternativních zpra-
vodajských webů a informací, které se díky sociálním sítím šíří jednodušeji 

Digitální Česko 
v roce 2022
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a rychleji než kdykoliv předtím. Také se zintenzivňuje diskuse, do jaké míry 
či zda vůbec tyto informace omezovat, kdo by tak měl případně činit a podle 
jakých pravidel. Je velkou otázkou, zda má být ponechán prostor pro šíření 
záměrně vytvořených lží a provokací, které mají za cíl rozhádat cílovou spo-
lečnost, v našem případě Českou republiku. 

Další důležité je téma obchodování s  bitcoinem. Co se zdálo být ještě 
nedávno sci-fi, dnes je realitou. Značná část veřejnosti, která se ještě done-
dávna o virtuální měny nezajímala, s nimi nyní čile obchoduje a každodenně 
sleduje, jak se jejich hodnota konstantně zvyšuje nebo snižuje. Pakliže exis-
tuje něco, co představuje mimořádné riziko a zároveň nevídanou příležitost, 
jsou to právě virtuální měny. Do budoucna jsou s nimi velké plány a bude 
zajímavé sledovat, jak moc ovlivní naše životy. 

Digitální Česko poskytne platformu pro sdílení nápadů a inovací, stejně jako 
osobních zkušeností jednotlivých účastníků. Mám radost, že se zde po bez-
mála dvou letech pandemie můžeme všichni sejít i fyzicky, a že bylo možné 
konferenci v tomto formátu uspořádat. Věřím, že se nám podaří navázat na 
předešlé úspěšné ročníky, a konference pro vás bude příjemným zážitkem. 

Jménem Institutu pro politiku a společnost a všech partnerů vám přeji, ať si 
konferenci užijete, a těším se na podnětné a zajímavé diskuse.

ÚVODNÍ SLOVO

Šárka Shoup 
Výkonná ředitelka
Institut pro politiku a společnost
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10:00 - 10:05 Úvodní slovo

Šárka Shoup 
Výkonná ředitelka, Institut pro politiku a společnost (Česká republika)

10:05 - 10:30 Hlavní řečníci

Svetlana Tsikhanouskaya 
Lídryně běloruské opozice a politička (Bělorusko)

Dita Charanzová 
Místopředsedkyně a poslankyně, Evropský parlament,  
Renew Europe (Česká republika)

Ivan Bartoš 
Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj,  
Vláda České republiky (Česká republika)

Karel Havlíček 
Místopředseda, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky  
(Česká republika)

10:30 - 11:45 Česko na cestě od montovny k mozkovně

Ivan Bartoš 
Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj,  
Vláda České republiky (Česká republika)

Karel Havlíček 
Místopředseda, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky  
(Česká republika)

Vladimír Dlouhý 
Prezident, Hospodářská komora České republiky (Česká republika)

Jan Švejnar 
IDEA/CERGE-EI, Praha, CGEG, Kolumbijská univerzita, New York (Česká republika)

Moderátor: 

Ondřej Houska 
Reportér, Hospodářské noviny (Česká republika)

PROGRAM KONFERENCE

12. květen 2022
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11:45 - 12:45 Oběd

12:45 - 13:00 VIP Talk: Pokrok a nové výzvy eGovernmentu

Zdeněk Zajíček 
Viceprezident, Hospodářská komora České republiky (Česká republika)

Moderátorka: 

Sara Polak 
Archeoložka umělé inteligence, Paioneers (Česká republika)

13:00 - 14:15 Internet, umělá inteligence, bitcoin… A co přijde dál?

Dita Charanzová 
Místopředsedkyně a poslankyně, Evropský parlament,  
Renew Europe (Česká republika)

Vladimír Dzurilla 
Ředitel, Národní agentura pro komunikační a informační technologie  
(Česká republika)

Ondřej Vlček 
Generální ředitel, Avast Software (Česká republika)

Alžběta Krausová 
Vědecká pracovnice, Oddělení soukromého práva, Ústav státu a práva AV ČR 
(Česká republika)

Moderátor: 

Petr Očko 
Náměstek pro digitalizaci a inovace, Ministerstvo průmyslu a obchodu České 
republiky (Česká republika)

14:15 - 14:30 Coffee break

PROGRAM KONFERENCE

12. květen 2022
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14:30 - 15:45 Finanční technologie budoucnosti

Ondřej Kovařík 
Poslanec, Evropský parlament, Renew Europe (Česká republika)

Ott Velsberg 
Vládní datový ředitel, Ministerstvo hospodářství a komunikací (Estonsko)

Greta Schulte 
Generální tajemnice, Evropská asociace FinTech a manažer pro vládní a veřejné 
záležitosti, N26 (Německo)

Jan Blažek 
Předseda představenstva, Bankovní identita (Česká republika)

Moderátorka: 

Jana Brodani 
Výkonná ředitelka, Asociace pro kapitálový trh České republiky (Česká republika)

15:45 - 17:00 Chytrá eMobilita pro 21. století

Marek Novák 
Poslanec, předseda Podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku, 
Poslanecká sněmovna (Česká republika)

Nataša Obermann 
Vedoucí Online Customer Journey, ŠKODA AUTO (Česká republika)

Pia Berglund 
Globální ředitelka pro regulační záležitosti, Einride (Švédsko)

Martin Russ 
Výkonný ředitel, AustriaTech Ltd. (Rakousko)

Moderátor: 

Zdeněk Petzl 
Výkonný ředitel, Sdružení automobilového průmyslu (Česká republika)

17:00 - 18:00 Networking

PROGRAM KONFERENCE

12. květen 2022
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08:00 - 09:45 eCommerce, kam kráčí a co buduje? (POUZE PRO ZVANÉ)

Dita Charanzová 
Místopředsedkyně a poslankyně, Evropský parlament, Renew Europe 
(Česká republika)

František Štrupl 
Vedoucí odvětví maloobchodu, Google (Česká republika) 

Oliver Dlouhý 
Generální ředitel, spoluzakladatel, Kiwi.com (Česká republika)

Jitka Dvořáková 
Generální ředitelka, CZC.cz (Česká republika)

Tomáš Braverman 
Výkonný ředitel, Heureka Group (Česká republika)

Moderátor: 

Zdravko Krstanov 
Šéfredaktor, Forbes.cz (Česká republika)

10:00 - 10:05 Úvodní slovo

Ludvík 
Robot, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze 
(Česká republika)

10:05 - 10:30 Hlavní řečníci

Dubravka Šuica 
Místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii (Chorvatsko)

Timmy Dooley 
Senátor, designovaný místopředseda ALDE (Irsko)

Eva Pavlíková 
Výkonná ředitelka, Česko.Digital (Česká republika)

PROGRAM KONFERENCE

13. květen 2022
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10:30 - 11:30 Demokracie a digitální společnost 2.0

Timmy Dooley 
Senátor, designovaný místopředseda ALDE (Irsko)

Michael O’Flaherty 
Ředitel, Agentura Evropské unie pro základní práva (Irsko)

František Vrábel 
Zakladatel a ředitel, Semantic Visions (Česká republika)

Tereza Bartoníčková 
Vědkyně a zakladatelka, Internetový Institut (Česká republika)

Marcus Ryder 
Novinář a akademik, Birmingham City University (Velká Británie)

Moderátor: 

Roman Máca 
Analytik, Institut pro politiku a společnost (Česká republika)

11:30 - 11:55 VIP Talk: Digitální bezpečnost v době kybernetických válek

Karel Řehka 
Ředitel, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
(Česká republika)

Jeff Bullwinkel 
Zástupce hlavního právního poradce a ředitel pro korporátní, externí  
a právní záležitosti, Microsoft Europe (USA)

Moderátorka: 

Sara Polak 
Archeoložka umělé inteligence, Paioneers (Česká republika)

11:55 - 12:45 Oběd

PROGRAM KONFERENCE

13. květen 2022
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12:45 - 13:45 Digitální věk vzdělávání

Ivo Vondrák 
Hejtman, Moravskoslezský kraj, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu  
České republiky (Česká republika)

Minna Kelhä 
Generální ředitelka, Finská národní agentura pro vzdělávání (Finsko)

Vojtěch Petráček 
Rektor, České vysoké učení technické v Praze (Česká republika)

Barbora Bühnová 
Spoluzakladatelka Czechitas, proděkanka, Masarykova univerzita (Česká republika)

Petr Jonák 
Člen představenstva, Svaz průmyslu a dopravy (Česká republika)

Moderátor: 

Bohumil Kartous 
Ředitel, Pražský inovační institut (Česká republika)

13:45 - 14:45 Elektronické zdravotnictví

Tanel Kiik 
Ministr zdravotnictví a práce, Vláda Estonské republiky (Estonsko)

Morten Elbæk Petersen 
Ředitel, Sundhed.dk (Dánsko)

Martin Zeman 
Ředitel IT a elektronizace zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví (Česká republika)

Veronika Oudová 
Ambasadorka, Evropská rada pro inovace (Česká republika)

Jiří Pecina 
1. místopředseda, Aliance pro telemedicínu, digitalizaci zdravotnictví a sociálních 
služeb (Česká republika)

Moderátor: 

Tomáš Doležal 
Ředitel, Institut pro zdravotní ekonomiku, spoluzakladatel, Medevio (Česká republika)

14:45 - 15:00 Slavnostní zakončení konference

PROGRAM KONFERENCE

13. květen 2022
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Digitální transformace ekonomiky představuje pří-
ležitost posunout Česko mezi nejvyspělejší země 
světa. Její úspěšné dosáhnutí je ovšem podmíněno 
nejen úzkou a intenzivní spoluprací veřejného a sou-
kromého sektoru, ale také výraznými investicemi 
do výzkumu, vývoje a  inovací. S příchodem globální 
koronavirové pandemie je toto téma aktuálnější než 
kdykoliv předtím.
 
Česká republika má dlouhodobou vizi The Country For the 
Future (Česko země pro budoucnost), která má za cíl ote-
vřít zemi inovačním nápadům a naplno rozvinout potenci-
ál robotizace, automatizace a dalších trendů vycházejících 
z myšlenky Průmyslu 4.0. Tato strategie představuje plán, 
jak tuzemskou ekonomiku transformovat z montovny za-
ložené na levné pracovní síle na mozkovnu vytvářející pro-
dukty a služby s vysokou přidanou hodnotou.
 
Globální koronavirová pandemie naplno odhalila slabá 
místa české ekonomiky. Kromě toho dochází také k pro-
měně pracovního prostředí. Home office se stal z vítané-
ho benefitu prakticky běžným standardem u profesí, které 
to umožňují. Současně s tím vyvstaly otázky, jak by měly 
vypadat kanceláře budoucnosti nebo jak zajistit vhodné 
pracovní podmínky pro práci z domova. Podobných pří-
kladů bychom našli spoustu.

Ivan Bartoš
Česká republika
Místopředseda vlády pro 
digitalizaci, ministr pro místní 
rozvoj, Vláda České republiky 

Karel Havlíček
Česká republika
Místopředseda, Poslanecká 
sněmovna Parlamentu České 
republiky

Vladimír Dlouhý
Česká republika
Prezident, Hospodářská 
komora České republiky 

Jan Švejnar
Česká republika
IDEA/CERGE-EI, Praha, CGEG, 
Kolumbijská univerzita, 
New York

MODERÁTOR:

Ondřej Houska
Česká republika
Reportér, Hospodářské noviny

Jak je na tom česká věda a  výzkum? Jaké překážky 
brání rychlejšímu rozvoji digitální ekonomiky? Může 
si česká ekonomika dovolit výrazněji automatizovat 
své výrobní kapacity? Co odhalila koronavirová pan-
demie? Stane se práce z  domova pevnou součástí 
našeho pracovního života? Jakým směrem se mění 
pracovní prostředí? A  dočkáme se čtyřdenního pra-
covního týdne?

12. květen, 10:30 – 11:45 

Česko na cestě 
od montovny 
k mozkovně

PANEL ŘEČNÍCI
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Digitalizace veřejné správy patří dlouhodobě mezi 
nejvyšší vládní priority. Bez nadsázky lze říct, že rok 
2022 je rokem eGovernmentu a  významných změn. 
V praxi začne fungovat například zákon o právu na 
digitální služby nebo zákon přezdívaný DEPO, kte-
rým se mění přes 160 právních předpisů v souvislosti 
s  další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. 
Balíček změn prohlubuje elektronizaci veřejné sprá-
vy v Česku. 
 
Zákon o  právu na digitální služby obsahuje například 
zavedení povinného příjmu poštovních datových zpráv 
právnickými a podnikajícími fyzickými osobami nebo po-
čítá s možností řídit vůz bez nutnosti mít u sebe fyzicky 
řidičský průkaz. Postupně začnou také platit další digitální 
práva z tzv. digitální ústavy. Příkladem lze uvést třeba le-
galizaci elektronického podpisu, právo na využívání údajů 
nebo právo na osvědčení digitálního úkonu.
 
Zdá se, že v nadcházejících letech bychom se mohli také 
dočkat konce identifikace pomocí rodného čísla. Nahra-
dit ho má koncept elektronické identifikace založené na 
principu decentralizované identity bez prostředníka v po-
době tzv. národního bodu (NIA). Kromě toho v roce 2023 
nabyde účinnosti ustanovení, které povinně ukládá kaž-
dé podnikající právnické a fyzické osobě zřídit si datovou 
schránku.

Zdeněk Zajíček
Česká republika
Viceprezident, Hospodářská 
komora České republiky 

MODERÁTORKA:

Sara Polak
Česká republika
Archeoložka umělé inteligence, 
Paioneers

Je už Česko konečně opravdu „digitální“? Dočkáme se 
stavu, kdy po vzoru Estonska budeme muset fyzicky 
na úřad pouze ve výjimečných případech? Jaké další 
novinky nás v letošním roce čekají? A stane se Portál 
občana skutečným centrem komunikace mezi státem 
a občany?

Pokrok 
a nové výzvy 
eGovernmentu

VIP TALK ŘEČNÍCI

12. květen, 12:45 – 13:00
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Internet bezesporu patří mezi nejvýznamnější vyná-
lezy historie lidstva a má výrazný vliv na podobu sou-
časného světa. Pro mnohé je proto neoddělitelnou 
součástí našich životů. Využíváme ho k práci, vzdělá-
vání a komunikaci. Je ale také místem, kde trávíme 
svůj volný čas nebo hledáme zábavu. V  souvislosti 
s internetem se však stále častěji hovoří i o uživatel-
ských datech a jejich využití. 
 
Takzvaná big data mají nejen pozitivní, ale také i  svou 
odvrácenou stránku. Společnosti o nás shromažďují stá-
le více informací. Jedná se zejména o údaje o tom, co na 
internetu děláme a jak se chováme. Data získávají ze so-
ciálních sítí, návštěv webových stránek, záznamů přihlá-
šení nebo z  naší aktivity na telefonech. Údaje následně 
využívají k analýze chování a k předvídání potřeb, což jim 
umožňuje zdokonalovat personalizaci sdělení a potažmo 
tak ovlivňovat chování společnosti.
 
Potenciál velkých dat je však mnohem širší, než se může 
na první pohled zdát. Jejich využití může být přínosné při 
řešení problémů vyskytujících se například v  medicíně, 
nezaměstnanosti, kriminalitě nebo bezpečnosti. Kromě 
toho je také využívají firmy v kombinaci s algoritmy umělé 
inteligence k automatizaci procesů, které šetří čas a pro-
středky, a v konečném důsledku vedou k větší ekonomic-
ké konkurenceschopnosti. 

Dita Charanzová
Česká republika
Místopředsedkyně, Evropský 
parlament

Vladimír Dzurilla
Česká republika
Ředitel, Národní agentura pro 
komunikační a informační 
technologie

Ondřej Vlček
Česká republika
Generální ředitel, Avast 
Software

Alžběta Krausová
Česká republika
Vědecká pracovnice, Oddělení 
soukromého práva, Ústav státu 
a práva AV ČR

MODERÁTOR:

Petr Očko
Česká republika
Náměstek pro digitalizaci 
a inovace, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu České 
republikyJsou naše data novodobé zlato? Využili jsme potenciál 

velkých dat naplno? Jaká je budoucnost umělé inteli-
gence? Umí české společnosti pracovat s daty? Je na 
místě lepší regulace shromažďování dat?

Internet, umělá 
inteligence, 
bitcoin… A co 
přijde dál?

PANEL ŘEČNÍCI

12. květen, 13:00 – 14:15
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Ještě nedávno sci-fi, dnes realita. Málokteré odvětví 
se vyvíjí tak dynamicky jako právě oblast finančních 
služeb. Kdo z nás si například ještě před několika lety 
dokázal představit, že své nákupy budeme platit po-
mocí hodinek nebo mobilního telefonu, a to vše za-
bezpečené biometrickými údaji?
 
Finanční technologie se díky své jednoduchosti a součas-
ně vysoké míře zabezpečení těší rostoucí oblibě a  není 
divu, že pokrývají stále větší spektrum nejrůznějších slu-
žeb. Zpřístupňují nám je 24 hodin denně, 7 dní v  týdnu 
a 365 dnů v roce. Navíc nejsme vázáni na místo a díky bez-
pečnostním prvkům, jako je umělá inteligence, biometric-
ké údaje nebo algoritmy upozorňující na podezřelé jedná-
ní, je můžeme využívat prakticky odkudkoliv na světě, aniž 
by došlo k jejich zneužití.
 
Digitální technologie se stávají inspirací i  při budování 
eGovernmentu. Příkladem lze uvést projekt Bankovní 
identita, skrze který mohou občané elektronicky komu-
nikovat s  úřady a  využívat různé služby jednoduše díky 
identifikaci pomocí přihlášení do svého internetového 
bankovnictví. Finanční technologie ovšem přinášejí i pře-
kážky. Například bezhotovostní platby se těší u Čechů vel-
ké oblibě, což do jisté míry způsobuje to, že se stáváme 
závislými na platebních společnostech. 

Ondřej Kovařík
Česká republika
Poslanec, Evropský parlament, 
Renew Europe

Ott Velsberg
Estonsko 
Vládní datový ředitel, 
Ministerstvo hospodářství 
a komunikací 

Greta Schulte
Německo
Evropská asociace FinTech 
a manažer pro vládní a veřejné 
záležitosti, N26

Jan Blažek
Česká republika
Předseda představenstva, 
Bankovní identita 

MODERÁTORKA:

Jana Brodani
Česká republika
Výkonná ředitelka, Asociace pro 
kapitálový trh České republiky

Dočkáme se zavedení digitální měny? Může být odci-
zena identita občanů? A  jaké nové technologie mají 
z pohledu státu perspektivu?

Finanční 
technologie 
budoucnosti

PANEL ŘEČNÍCI

12. květen, 14:30 – 15:45
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Nejen rychlá a spolehlivá, ale také chytrá, ekologic-
ky šetrná, dostupná či multimodální. To je pouze 
zlomek přívlastků, které jsou stále častěji spojová-
ny s moderní dopravou 21. století. Na dopravu jsou 
zkrátka kladeny stále větší nároky ze všech směrů. 
 
Evropská unie si vytyčila ambiciózní cíl v podobě snížení 
emisí skleníkových plynů o 60 % do roku 2050 oproti úrov-
ni z roku 1990. V této souvislosti tak před Českou republi-
kou stojí celá řada výzev. Dosáhnout tohoto cíle chce skr-
ze podporu elektromobility, přesunutí nákladní přepravy 
ze silnic na železnice a  vodní cesty, vybudování dálniční 
a vysokorychlostní železniční sítě.
 
Právě digitalizace je jedním z  nástrojů, jak toho dosáh-
nout. Z agendy digitalizace se na Ministerstvu dopravy již 
podařilo uvést projekty, jako například jednotná jízdenka, 
elektronická dálniční známka, nový elektronický mýtný 
systém, stav bodového konta na Portálu občana, stav 
ujetých kilometrů online, digitalizovaná fotografie při žá-
dosti o řidičský průkaz, registr dronů nebo přihlašování na 
zkoušky bezpečnostních poradců přepravy nebezpečných 
látek a věcí. 

Marek Novák
Česká republika
Poslanec, předseda Podvýboru 
pro ICT, telekomunikace 
a digitální ekonomiku, 
Poslanecká sněmovna

Nataša Obermann
Česká republika
vedoucí Online Customer 
Journey, ŠKODA AUTO

Pia Berglund
Švédsko
Globální ředitelka pro regulační 
záležitosti, Einride

Martin Russ
Rakousko
Výkonný ředitel, AustriaTech Ltd.

MODERÁTOR:

Zdeněk Petzl
Česká republika
Výkonný ředitel, Sdružení 
automobilového průmyslu

Jaké další digitální projekty v  oblasti dopravy stát 
připravuje? Je Česko připraveno na elektromobilitu? 
Dočkáme se výraznějšího využití vodíkového pohonu? 
Kdy bude kompletně dokončena dálniční síť a vysoko-
rychlostní železnice? A kdy se konečně dočkáme sku-
tečných „smart cities“?

Chytrá eMobilita 
pro 21. století

PANEL ŘEČNÍCI

12. květen, 15:45 – 17:00
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Dita Charanzová
Česká republika
Místopředsedkyně, Evropský 
parlament

František Štrupl
Česká republika
Vedoucí odvětví maloobchodu, 
Google

Oliver Dlouhý
Česká republika
Generální ředitel, 
spoluzakladatel, Kiwi.com 

Jitka Dvořáková
Česká republika
Generální ředitelka, CZC.cz 

Tomáš Braverman
Česká republika
Výkonný ředitel, Heureka Group 

MODERÁTOR:

Zdravko Krstanov
Česká republika
Šéfredaktor, Forbes.cz

Čísla mluví jasně, Česko patří na poli eCommerce 
mezi velmoci. Například v přepočtu na obyvatele se 
pyšníme jedním s nejvyšších množství eshopů v Ev-
ropě. Navíc číslo rok od roku roste, stejně jako ob-
rat celého segmentu. České „vlajkové lodě“, jako je 
například online supermarket Rohlik.cz, vyhledávač 
levných letenek Kiwi.cz, internetový obchod Alza.cz 
nebo doručovací služby Zásilkovna.cz působí již dáv-
no daleko za českými hranicemi a nic nenasvědčuje 
tomu, že by se česká expanze blížila svému vrcholu.
 
Oblast eCommerce je velmi specifická. Jedná se o vysoce 
konkurenční a  dynamicky vyvíjející prostředí. Zákazníci 
kladou stále vyšší nároky na kvalitu doručování, spolehli-
vost služeb, doručování v menších časových oknech nebo 
vyšší flexibilitu dopravců. Neustálé zlepšování těchto ob-
lastí je pro každou firmu permanentní výzvou. A v době 
koronavirové tato skutečnost platila dvojnásobně. Není 
žádnou novinkou ani překvapením, že covidová opatření 
ve výsledku nasměrovala eCommerce k rychlejšímu růstu 
a k rekordním výsledkům.

Kam kráčí česká eCommerce a co buduje? Jaké změ-
ny můžeme očekávat v následujících letech? S jakými 
problémy se potýká a naopak, jaké jsou její největší 
výhody? Jak je na tom Česká republika v  porovnání 
s ostatní evropskými státy? Co brání mladým podni-
katelům v rozvoji jejich projektů? Jak může EU podpo-
řit rozvoj startupů?

eCommerce, 
kam kráčí a co 
buduje? (POUZE PRO ZVANÉ)

PRACOVNÍ SNÍDANĚ ŘEČNÍCI
doprovodný program konference Digitální Česko 2022 

13. květen, 8:00 – 9:45
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Timmy Dooley
Irsko
Senátor, designovaný 
místopředseda ALDE 

Michael O’Flaherty
Irsko
Ředitel, Agentura Evropské unie 
pro základní práva

František Vrábel
Česká republika
Zakladatel a ředitel, Semantic 
Visions

Tereza Bartoníčková
Česká republika
Vědkyně a zakladatelka, 
Internetový Institut 

Marcus Ryder
Velká Británie
Novinář a akademik, 
Birmingham City University 

MODERÁTOR:

Roman Máca
Česká republika
Analytik, Institut pro politiku 
a společnost

Liberální demokracie v  posledních letech neproží-
vá zrovna nejlepší období. Vlády po celém světě čelí 
hybridním útokům a populistům. Roste vliv tzv. alter-
nativních zpravodajských webů a informací, které se 
díky různým sociálním sítím šíří jednodušeji než kdy-
koliv předtím. Obyvatelé častěji čelí dezinformacím, 
konspiračním teoriím nebo manipulativním tech-
nikám. Rozpoznat realitu od nepravdy se tak stává 
stále složitější. S jistou mírou nadsázky můžeme říct, 
že demokratické principy se v  důsledku hybridních 
útoků otřásají v samotných základech a stále častější 
demonstrace nejen po celé Evropě, ale například i ve 
Spojených státech, jsou toho jasným důkazem.
 
Je naprosto patrné, že Evropská unie se musí k těmto sou-
časným výzvám aktivně postavit a nastolit pravidla, která 
eliminují hybridní hrozby. Evropský plán na obranu demo-
kracie má na starost česká eurokomisařka Věra Jourová. 
V boji proti hrozbám v kyberprostoru by měl pomoci kro-
mě tzv. Aktu o digitálních službách také dlouho očekávaný 
Akční plán pro demokracii. Ačkoliv tento dokument není 
sám o sobě právně závazný, nastiňuje směr, kterým by se 
Evropská unie měla v nejbližších měsících v oblasti ochra-
ny demokratických principů a procesů vydat.

Jak se vlivem sociálních sítí mění společnost a demo-
kratické procesy? Jak bychom měli postupovat vůči 
původcům dezinformací, ať už se jedná o státní či ne-
státní aktéry? A jak bude do budoucna vypadat vztah 
veřejných institucí a internetových gigantů, kteří čas-
to sledují rozdílné zájmy?

Demokracie 
a digitální 
společnost 2.0

PANEL ŘEČNÍCI

13. květen, 10:30 – 11:30
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Karel Řehka
Česká republika
Ředitel, Národní úřad pro 
kybernetickou a informační 
bezpečnost

Jeff Bullwinkel
USA
Zástupce hlavního právního 
poradce a ředitel pro 
korporátní, externí a právní 
záležitosti, Microsoft Europe 

MODERÁTORKA:

Sara Polak
Česká republika
Archeoložka umělé inteligence, 
Paioneers

Internet, cloudová řešení, 5G, videokonference, umě-
lá inteligence, sociální sítě nebo virtuální prostředí. 
Stručný výčet technologií, které v  našich životech 
zastávají stále významnější roli. Digitalizace společ-
nosti a ekonomiky se během koronavirové pandemie 
drasticky zvýšila a IT řešení je dnes naprosto nezbyt-
ným předpokladem pro zachování nejrůznějších čin-
ností v chodu.
 
Závislost na technologiích nikdy nebyla větší a  kyberne-
tičtí útočníci si toho jsou vědomi. Rychlý vývoj digitálních 
produktů a služeb čelí novým bezpečnostním výzvám, kte-
ré je třeba odhalit a řešit po celém světě. Hackerské útoky 
jsou stále sofistikovanější a dochází k přechodu z cílených 
útoků na nové formy masivních hrozeb pro miliony pod-
niků a občanů.
 
Pokud chceme úspěšně reagovat na současné bezpeč-
nostní výzvy, neobejdeme se bez spolupráce na meziná-
rodní úrovni. Prostřednictvím Agentury Evropské unie pro 
kybernetickou bezpečnost (ENISA) přijímá EU opatření 
k  řešení výzev v  oblasti kybernetické bezpečnosti, pod-
poruje kybernetickou diplomacii, posiluje kybernetickou 
obranu, podporuje výzkum a  inovace a  chrání kritickou 
infrastrukturu. 

Jaký dopad měla koronavirová pandemie na kyber-
bezpečnost? Jaké jsou závěry Evropské rady týkající 
se strategie kybernetické bezpečnosti EU pro digitální 
dekádu? Je možné dosáhnout strategické autonomie 
týkající se kybernetické bezpečnosti při současném 
zachování otevřené ekonomiky? Jak je na tom v této 
oblasti Česká republika v porovnání s ostatními člen-
skými státy?

Digitální 
bezpečnost v době 
kybernetických 
válek

VIP TALK ŘEČNÍCI

13. květen, 11:30 – 11:45
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Ivo Vondrák
Česká republika
Hejtman, Moravskoslezský 
kraj, poslanec, Poslanecká 
sněmovna Parlamentu České 
republiky

Minna Kelhä
Finsko
Generální ředitelka, Finská 
národní agentura pro 
vzdělávání

Vojtěch Petráček
Česká republika
Rektor, České vysoké učení 
technické v Praze 

Barbora Bühnová
Česká republika
Spoluzakladatelka Czechitas, 
proděkanka Masarykova 
univerzita

Petr Jonák
Česká republika
Člen představenstva, Svaz 
průmyslu a dopravy 

MODERÁTOR:

Bohumil Kartous
Česká republika
Ředitel, Pražský inovační institut

Málokterá oblast zažila od propuknutí koronaviro-
vé pandemie takovou „revoluci“ jako právě školství. 
Pandemie odhalila řadu problémů týkajících se sys-
témů vzdělávání a odborné přípravy, které souvisejí 
s digitálními kapacitami institucí, vzděláváním učite-
lů a celkovou úrovní digitálních dovedností a kompe-
tencí. 
 
Evropská unie proto obnovila politickou iniciativu na 
podporu udržitelného a účinného přizpůsobení systémů 
vzdělávání a odborné přípravy členských států digitálnímu 
věku – Akční plán digitálního vzdělávání (2021–2027). Jed-
ná se o dlouhodobou strategickou vizi pro vysoce kvalitní, 
inkluzivní a přístupné evropské digitální vzdělávání. 
 
Plán digitálního vzdělávání navazuje na výzvy a příležitosti 
koronavirové pandemie a usiluje o užší spolupráci Evrop-
ské unie v oblasti digitálního vzdělávání. Podpora digitali-
zace vyučovacích metod a pedagogiky spolu se zajištěním 
infrastruktury potřebné pro efektivní dálkové vzdělávání 
má za cíl zlepšit kvalitu a kvantitu dálkové výuky. 

Které státy se nejlépe přizpůsobily nuceným změnám 
ve výuce a  jakým způsobem? A  naopak, které měly 
s distanční výukou problém? Jaký má výuka na dálku 
potenciál? Jak ovlivní Akční plán digitálního vzdělá-
vání školství v  České republice? Ovlivní digitalizace 
vzdělávacího systému samotné studenty? Jaká je bu-
doucnost vzdělávání v EU?

Digitální věk 
vzdělávání

PANEL ŘEČNÍCI

13. květen, 12:45 – 13:45
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Tanel Kiik
Estonsko
Ministr zdravotnictví a práce, 
Vláda Estonské republiky 

Morten Elbæk 
Petersen
Dánsko 
Ředitel, Sundhed.dk

Martin Zeman
Česká republika
Ředitel IT a elektronizace 
zdravotnictví, Ministerstvo 
zdravotnictví 

Veronika Oudová
Česká republika
Ambasadorka, Evropská rada 
pro inovace 

Jiří Pecina
Česká republika
1. místopředseda, Aliance 
pro telemedicínu, digitalizaci 
zdravotnictví a sociálních služeb 

MODERÁTOR:

Tomáš Doležal
Česká republika
Ředitel, Institut pro zdravotní 
ekonomiku, spoluzakladatel, 
Medevio

Oblast zdravotní péče prochází v  posledních letech 
po celém světě zásadní proměnou a  zdravotní sys-
tém se zdokonaluje. Mezi hlavní výhody digitalizace 
zdravotnictví patří zlepšení prevence, diagnostiky, 
léčby nebo sledování zdravotní péče pacientů a jejich 
životního stylu. Kromě toho dochází ke efektivnější-
mu sdílení informací mezi jednotlivými lékaři, sdíle-
ní medicínských postupů a zlepšení komunikace, což 
zvyšuje celkovou kvalitu péče. 
 
V České republice byl v roce 2021 přijat zákon o elektro-
nizaci zdravotnictví, na základě kterého od roku 2023 má 
vzniknout Portál elektronického zdravotnictví. Pacienti 
a  lékaři v  něm naleznou nabídku služeb elektronického 
zdravotnictví spolu s  webovou a  mobilní aplikací. Důle-
žité je, že zákon nezavádí žádné centralizované úložiště 
zdravotnické dokumentace nebo dat o zdravotním stavu 
pacienta, ale umožňuje bezpečné předávání zdravotnické 
dokumentace nebo jejích částí mezi poskytovateli zdra-
votních služeb nebo mezi poskytovatelem a zdravotní po-
jišťovnou. 
 
V souvislosti s koronavirovou pandemií nabývá na význa-
mu také tzv. telemedicína. Ta umožňuje pacientům kon-
zultovat své zdraví s  lékaři on-line, aniž by museli odejít 
ze svého domova a  systém zdravotní péče tak výrazně 
zefektivňuje. Inspirací v  digitalizaci zdravotního systému 
nám mohou být státy jako Dánsko, Španělsko nebo Velká 
Británie, které udávají trendy v oblasti eHealth. 

Jaké jsou překážky pro rozvoj digitálního zdravotnic-
tví? Jaký dopad na eHealth měla pandemie covid-19? 
Jaké jsou v Česku výhledy digitálního zdravotnictví do 
budoucna? Jak může Evropská unie podpořit rozvoj di-
gitálního zdravotnictví? Co tedy brání rozvoji eHealth 
a očekávaným finančním úsporám ve zdravotnictví?

Elektronické 
zdravotnictví

PANEL ŘEČNÍCI

13. květen, 13:45 – 14:45
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HLAVNÍ HOSTÉ

Senátor Timmy Dooley byl v roce 2020 jme-
nován poslancem 26. zasedání Seanadu 
a  je současným mluvčím Fianna Fáil 
Seanadu pro oblast klimatu, komunikač-
ních sítí a dopravy. V  letech 2007 až 2020 
byl technickým ředitelem a  do roku 2016, 
kdy přešel do oblasti klimatických opatření 
a komunikací, zastával funkci mluvčího pro 
dopravu, cestovní ruch a sport. Timmy byl 
v Seanadu také v letech 2002 až 2007, kdy 
byl zvolen do administrativního orgánu. 
Kromě své role v národní politice je Timmy 
velmi aktivní v Alianci liberálů a demokratů 
pro Evropu (ALDE) a  v  současné době je 
úřadujícím spolupředsedou strany.

Timmy Dooley

Senátor, designovaný místopředseda ALDE

IRSKO

Ivan Bartoš je dlouholetým předsedou 
České pirátské strany, stál už u jejího vzniku 
v roce 2009. Od podzimu 2017 působí jako 
poslanec Parlamentu České republiky, 
tento mandát obhájil i  v  roce 2021. Čtyři 
roky zastával ve Sněmovně pozici před-
sedy Výboru pro veřejnou správu a  regio-
nální rozvoj, vedle této oblasti se věnoval 
také například problematice digitalizace. 
Ivan Bartoš se narodil v  severočeském 
Jablonci nad Nisou. V  sedmnácti letech 
odjel studovat do Spojených států americ-
kých, zde i úspěšně odmaturoval. Následně 
složil rovněž českou maturitní zkoušku 
v  rodném městě na Gymnáziu U  Balvanu. 
V devatenácti letech začal studovat v Praze 
na dvou vysokých školách: teologii na 
Husitské teologické fakultě a  informační 
studia a  knihovnictví na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy. Nakonec se rozhodl více 
zaměřit na informační studia, v nichž získal 
i velký́ doktorát. Během studií se také ještě 
jednou vrátil do Ameriky, kde absolvoval 
jeden semestr na Fakultě počítačových věd 
na University of New Orleans. Profesně 
působil v několika českých a nadnárodních 
společnostech v  oboru informačních tech-
nologií, pracoval například pro Newton IT, 
Monster Worldwide, T-Mobile či startoval 
pracovní portál Air Jobs. Je ženatý́ a má dvě 
děti. Hovoří plynně anglicky, dorozumí se 
francouzsky a rusky.

Ivan Bartoš

Místopředseda vlády pro digitalizaci 
a ministr pro místní rozvoj, Vláda České 
republiky

ČESKÁ REPUBLIKA
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Vystudoval stavební fakultu ČVUT, 
dále PIBS při Manchester Metropolitan 
University, doktorské studium dokončil na 
podnikohospodářské fakultě VŠE v  Praze, 
kde se rovněž na fakultě financí a účetnictví 
habilitoval na docenta. Od přelomu milé-
nia hájil zájmy podnikatelů, a  to zejména 
v pozici předsedy představenstva Asociace 
malých a  středních podniků a  živnostníků 
ČR. Zasedal v řadě poradních orgánů vlády 
a  ministerstev, od roku 2014 je členem 
Rady vlády pro výzkum, vývoj a  inovace 
a  od roku 2018 je jejím místopředsedou. 
Je hlavním autorem vládní inovační stra-
tegie Czech Republic: The Country For The 
Future. V dubnu 2019 byl předsedou vlády 
navržen na pozici místopředsedy vlády pro 
hospodářství a  současně na post ministra 
průmyslu a  obchodu. Do obou funkcí byl 
jmenován prezidentem republiky 30. dubna 
2019. Ke stejnému datu se vzdal všech sta-
tutárních a vlastnických pozic v podnikatel-
ské sféře a opustil rovněž vedení Asociace 
malých a  středních podniků a  živnostníků 
ČR. 24. ledna 2020 se Karel Havlíček stal 
rovněž ministrem dopravy. V obou minist-
erských funkcích skončil 17. prosince 2022 
a  18. února 2022 byl zvolen místopředse-
dou Poslanecké sněmovny České republiky.

Karel Havlíček

Místopředseda, Poslanecká sněmovna 
Parlamentu České republiky

ČESKÁ REPUBLIKA

HLAVNÍ HOSTÉ

Dita Charanzová vystudovala Vysokou 
školu ekonomickou v  Praze a  později 
absolvovala i  diplomatickou akademii ve 
španělském Madridu. V roce 2001 obhájila 
disertační práci na Fakultě mezinárodních 
vztahů VŠE v  Praze. Působila jako diplo-
matka, manažerka, konzultantka a  vysoká 
státní úřednice, která se věnovala otázkám 
Evropské unie. Do Evropského parlamentu 
byla poprvé zvolena v roce 2014, o pět let 
později z  pozice lídra kandidátky Hnutí 
ANO post obhájila. Stala se místopředsed-
kyní Evropského parlamentu, stejně jako 
v  předchozím období i  nadále působí ve 
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebi-
tele. Věnuje se digitální agendě, podpory 
českého byznysu na vnitřním trhu i ve tře-
tích zemích. Opakovaně bývá zařazována 
do žebříčků nejvlivnějších žen Bruselu.

Dita Charanzová

Místopředsedkyně a poslankyně, 
Evropský parlament, Renew Europe

ČESKÁ REPUBLIKA
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Dubravka Šuica je od prosince 2019 místo-
předsedkyní Evropské komise odpovědnou 
za demokracii a  demografii. Paní Šuica je 
chorvatská politička z  města Dubrovník, 
kde po dvě funkční období zastávala funkci 
starostky a  v  roce 2006 získala ocenění 
World Mayor Award. Dubravka Šuica vstou-
pila do politiky v  90. letech jako členka 
Chorvatského demokratického svazu 
a  působila jako poslankyně chorvatského 
parlamentu a  místopředsedkyně Výboru 
pro integraci do EU. V  letech 2004-2009 
byla členkou předsednictva Svazu sdru-
žení měst a  obcí Chorvatské republiky. 
Během deseti let byla místopředsedkyní 
Kongresu místních a  regionálních samo-
správ Rady Evropy. V  letech 2013 až 2019 
působila Dubravka Šuica jako poslankyně 
Evropského parlamentu a  místopředsed-
kyně zahraničního výboru. V  červnu 2019 
byla Šuica zvolena první místopředsedkyní 
frakce EPP v  Evropském parlamentu. Od 
roku 2012 je místopředsedkyní skupiny 
EPP Women.

Dubravka Šuica

Místopředsedkyně Evropské komise pro 
demokracii a demografii 

CHORVATSKO

HLAVNÍ HOSTÉ

Eva Pavlíková je spoluzakladatelkou a ředi-
telkou Česko.Digital, komunity expertních 
dobrovolníků, která od svého založení 
v roce 2019 realizovala desítky technických 
projektů. V posledních 20 letech pracovala 
na pozicích projektových manažerů v tele-
komunikacích a  maloobchodě. Jako vizi-
onářka a  stratég se snaží do všech svých 
projektů zapojit spolupráci a  inovace, aby 
kromě dosažení svých cílů pomohla i  ke 
změně. V  současné době Eva aktivně řídí 
projekty digitální státní správy. V  nepo-
slední řadě je matkou dvou roztomilých 
chlapců, která ráda poslouchá klasickou 
hudbu a cvičí jógu.

Eva Pavlíková

Výkonná ředitelka, Česko.Digital

ČESKÁ REPUBLIKA
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HLAVNÍ HOSTÉ

Sviatlana Tsikhanouskaya je lídryní bělorus-
kých demokratických sil, která podle nezá-
vislých pozorovatelů porazila v  prezident-
ských volbách 9. srpna 2020 autokratického 
prezidenta Alexandra Lukašenka. Do voleb-
ního klání vstoupila poté, co byl její manžel 
kvůli svým prezidentským ambicím zatčen. 
Lukašenko ji veřejně odmítl jako „ženu 
v domácnosti“ a prohlásil, že žena se nemůže 
stát prezidentkou. Tsikhanouskaya sjedno-
tila běloruské demokratické síly spolu s dal-
šími dvěma vůdkyněmi - Marií Kalesnikovou 
a Veranikou Čapkalovou. Po svém nuceném 
odchodu do exilu inspirovala Tsikhanouskaya 
bezprecedentní pokojné protesty po celém 
Bělorusku, z  nichž některé čítaly statisíce 
lidí.  Při setkáních s kancléřkou Merkelovou, 
prezidentem Macronem, prezidentkou von 
der Leyenovou, prezidentem Charlesem 
Michelem a  dalšími světovými lídry zdůraz-
nila potřebu odvážnější reakce na jednání 
běloruské diktatury. Kromě desítek dalších 
vyznamenání je Sviatlana Tsikhanouskaya 
nositelkou Sacharovovy ceny udělované 
Evropským parlamentem. V  roce 2020 ji 
litevský prezident Nauseda a norští poslanci 
navrhli na Nobelovu cenu míru. Je zařazena 
do žebříčků TOP 50 nejvlivnějších osobností 
podle agentury Bloomberg, 12 nejvlivnějších 
žen podle Financial Times a 28 nejvlivnějších 
Evropanů podle POLITICO.

Svetlana Tsikhanouskaya

Lídryně běloruské opozice a politička

BĚLORUSKO
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PANELISTÉ

Tereza je naší prezidentkou co se týče 
makra i mikra. Internetový institut založila 
v roce 2018 a byť se může honosit titulem 
prezidentka, vrchnostenské manýry roz-
hodně nechytá. Tereza začala studia mar-
ketingem a  PR na FSV Univerzity Karlovy 
a  poté zamířila Oxford Internet Institute, 
kde získala MSc. oboru Social Science of the 
Internet. Její expertiza leží v  eticko-práv-
ních dopadech AI a regulacích technologií. 
V  této oblasti i  momentálně pracuje na 
svém Phd. na právnické fakultě Univerzity 
Karlovy. Pracovní zkušenosti Tereza sbírala 
skrze menší společnosti či freelancing, ale 
i u gigantů jako Google.

Tereza Bartoníčková

Vědkyně a zakladatelka, Internetový 
Institut

ČESKÁ REPUBLIKA

Einride je švédská technologická společ-
nost, která v  oblasti nákladní dopravy 
vyvíjí a  poskytuje řešení mobility založené 
na elektrických a  autonomních vozidlech. 
Představuje tak lídra v  přechodu na udr-
žitelnou dopravu a  poskytuje své služby 
v Evropě i v USA. Pia Berglund je právnička 
s  dlouholetou praxí ve vládních funkcích 
v oblasti námořní dopravy, která pracovala 
ve sféře EU a vedla Švédskou asociaci maji-
telů lodí. Logistika a doprava jsou součástí 
její kariéry již více než 30 let. Ve své funkci 
ředitelky pro regulační záležitosti v Einride 
usiluje o to, aby politická perspektiva pod-
porovala transformaci na propojené, elek-
trifikované a autonomní odvětví dopravy.

Pia Berglund

Ředitelka pro regulační záležitosti, Einride

ŠVÉDSKO
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PANELISTÉ

Jan Blažek stál u  vzniku bankovní iden-
tity v České republice od samého začátku. 
Absolvent Vysoké školy ekonomické pra-
cuje v  oboru IT a  projektového manag-
mentu již 18 let, jako procesní mana-
žer začínal ve společnosti ExxonMobil, 
následně působil v Accenture jako projek-
tový manažer pro IT projekty. Od roku 2014 
byl v ČSOB odpovědný za projekty spojené 
s  identifikací a  autentizací klientů a  jako 
programový manažer připravoval řešení 
pro online přístup klientů ke službám celé 
ČSOB skupiny. Jeho odpovědnost zahrno-
vala také spoluúčast na přípravě největšího 
digitálního projektu českého bankovního 
trhu, kterým je bankovní identita. Byl proto 
i  u  vzniku společnosti Bankovní identity, 
a.s., která propojuje firmy a instituce s ban-
kami a umožňuje klientům bank přistupo-
vat k službám firem a institucí online.

Jan Blažek

Předseda představenstva, Bankovní 
identita, a.s.

ČESKÁ REPUBLIKA

V  čele Heureky pro Česko a  Slovensko 
působí Tomáš už od roku 2013, od roku 
2019 šéfuje také největšímu nákupnímu 
rádci a  cenovému srovnávači ve střední 
a východní Evropě. Ve všech devíti zemích 
dohlíží Tomáš na strategický rozvoj a hladký 
chod Heureka Group. Jeho cílem je rozvíjet 
strategii skupiny, která pomůže posílit její 
dnešní pozici největší e-commerce plat-
formy na trzích střední a východní Evropy. 
Ve volném čase se věnuje rodině, velmi rád 
vaří a sportuje.

Tomáš Braverman

CEO, Heureka Group

ČESKÁ REPUBLIKA
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Barbora Bühnová působí jako docentka 
a  proděkanka Fakulty informatiky, 
Masarykovy univerzity v  Brně. Po zkuše-
nostech z  výzkumných pobytů v  zahra-
niční (Německo, Austrálie) nyní vede řadu 
výzkumných týmů na FI MU (softwarové 
architektury) a pod Českým centrem exce-
lence pro kyberkriminalitu C4e (návrh 
kritických infrastruktur). Vede Sdružení 
Průmyslových Partnerů FI MU (30 firem) 
a  stojí za řadou předmětů reflektujících 
nejmodernější technologie, které na FI MU 
zavedla. A  protože je ji velice blízké téma 
popularizace vzdělání v  oblasti informač-
ních technologií, a to zejména mezi dívkami, 
působí současně ve vedení neziskové orga-
nizace Czechitas, která inspiruje a  vzdě-
lává ženy, děti a mláděž v IT dovednostech 
(30.000+ absolventů). Povzbuzení dívek 
k zájmu o IT se věnuje i na evropské úrovni 
v  rámci vedení sítě EUGAIN (European 
Network for Gender Balance in Informatics), 
který sdružuje 38 evropských zemí.

Barbora Bühnová

Spoluzakladatelka Czechitas, proděkanka, 
Masarykova univerzita

ČESKÁ REPUBLIKA

Právník společnosti Microsoft a  vášnivý 
diskutér v  oblasti veřejné politiky, která 
ovlivňuje budoucnost technologií. Nedávno 
se přestěhoval do Evropy po 17 letech strá-
vených v  Asii. Užívá si možnost pracovat 
na pomezí práva, technologií a  politiky. 
Pracuje na podpoře zavádění cloudových 
řešení, která jsou důvěryhodná, odpovědná 
a  inkluzivní. Miluje život v  Amsterdamu 
a každý den se učí něco nového.

Jeff Bullwinkel

Zástupce hlavního právního poradce 
a ředitel pro korporátní, externí a právní 
záležitosti, Microsoft Europe

USA
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Oliver Dlouhý je generálním ředitelem 
a  spoluzakladatelem přední technologické 
společnosti Kiwi.com se sídlem v  České 
republice. V roce 2012 dostal Oliver skvělý 
nápad vytvořit unikátní algoritmus Virtual 
Interlining pro vyhledávání kombinací 
letů, které nelze najít jinde. Na webových 
stránkách Kiwi.com se nyní denně provede 
50 milionů vyhledávání a  denně se prodá 
více než 25 000 míst. Oliver Dlouhý byl 
v roce 2018 jmenován jedním z evropských 
„30 pod 30“ časopisu Forbes, v  roce 2019 
se stal Osobností roku podle českých cen 
Křišťálová Lupa a  v  roce 2019 získal také 
ocenění Podnikatel roku.

Oliver Dlouhý

Generální ředitel, spoluzakladatel, Kiwi.com

ČESKÁ REPUBLIKA

Vladimír Dlouhý je absolvent VŠE a  post-
graduálního studia matematické statistiky 
a pravděpodobnosti na Karlově univerzitě, 
bývalý ministr hospodářství ČSFR i  mini-
str průmyslu a  obchodu ČR. V  současné 
době působí jako mezinárodní poradce 
investiční banky Goldman Sachs, prezi-
dent Hospodářské komory ČR, člen sku-
piny mezinárodních poradců Meridiam 
Infrastructure (Francie) a  profesor na UK. 
V  minulosti byl např. poradcem společ-
nosti ABB, členem ředitelů KSK Power 
Venture (Indie), místopředsedou evropské 
skupiny Trilaterální komise, předsedou 
International Chamber of Commerce či člen 
Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Vladimír Dlouhý

Prezident, Hospodářská komora České 
republiky

ČESKÁ REPUBLIKA
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Jitka Dvořáková pracovala ve vysokých 
manažerských funkcích pro Panasonic 
nebo Philips, kde se jako generální ředi-
telka pro region střední a východní Evropy 
stala první ženou v evropském vedení. Od 
roku 2010 působí v  e-commerce, nejprve 
jako obchodní ředitelka Net Retail Holding 
provozující eshopy pod značkou Mall v regi-
onu střední Evropy a od roku 2013 působí 
jako gererální ředitelka CZC.cz. V rámci Mall 
Group současně  řídila v  letech 2019-2021 
i region Mall South ve slovinské Lublani.

Jitka Dvořáková

Generální ředitelka, CZC.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

Vladimír Dzurilla vystudoval Slovenskou 
technickou univerzitu v  Bratislavě, absol-
voval studijní pobyt v Nizozemí a studium 
na britské Open University. Pracoval ve 
společnostech Accenture, O2 jako kon-
zultant a  poradce managementu u  pro-
jektů výměny a  implementací velkých IT 
systémů a  zavádění organizačních a  pro-
cesních změn. V  současné době zastává 
funkci generálního ředitele státního pod-
niku Státní pokladna Centrum sdílených 
služeb, jehož hlavním úkolem je poskyto-
vání ICT služeb pro státní správu a provoz 
Národního datového centra. Zároveň vede 
Národní agenturu pro komunikační a infor-
mační technologie, s. p. Ta tvoří strategie 
neveřejných komunikačních sítí, včetně 
návrhů implementace vhodných bezpeč-
nostních opatření a dodává sdílené služby 
pro veřejnou správu. Vladimír Dzurilla 
rovněž působil v  letech 2017-2021 jako 
zmocněnce vlády pro oblast IT a  digitali-
zace. V rámci této pozice vytvořil a realizuje 
strategickou koncepci Digitální Česko, která 
přispívá k výraznému posunu v oblasti stát-
ního IT a  digitální ekonomiky. Významně 
se podílel na vzniku Zákona o  právu na 
digitální služby, Inovační strategie ČR The 
Country for the Future a dalších projektech 
transformace veřejné správy.

Vladimír Dzurilla

Ředitel, Národní agentura pro 
komunikační a informační technologie

ČESKÁ REPUBLIKA
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Petr Jonák je ředitelem vnějších vztahů 
a  udržitelnosti společnosti T-Mobile. Od 
roku 2015 je rovněž členem představen-
stva Svazu průmyslu a  dopravy, největ-
šího zástupce zaměstnavatelů v  ČR. Je 
členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj. 
Vystudoval VŠE v  Praze, absolvoval leade-
rship program na IMD Business School. 
Pět let působil jako novinář ČTK v  Praze 
a  Bruselu. Následně pracoval pro Škoda 
Auto, finanční skupinu BXR nebo ve spo-
lečnosti Coca-Cola. Podílel se na strategi-
ích konkurenceschopnosti ČR a byl členem 
Národní ekonomické rady vlády.

Petr Jonák

Člen představenstva, Svaz průmyslu 
a dopravy

ČESKÁ REPUBLIKA

Minna Kelhä dříve sloužila jako státní 
tajemnice finského ministra školství, pana 
Jussiho Sarama, generální tajemnice par-
lamentní skupiny Levé aliance, manažerka 
rozvoje v Centru pro informace o rovnosti 
pohlaví Národního institutu pro zdraví 
a  sociální péči, a  výzkumná pracovnice na 
Helsinské univerzitě.

Minna Kelhä

Generální ředitelka, Finská národní 
agentura pro vzdělávání

FINSKO
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Tanel Kiik působí od 26. ledna 2021 jako 
ministr zdravotnictví a  práce Estonské 
republiky. Je členem Estonské strany 
středu. Tanel Kiik se narodil 23. ledna 
1989 v Tallinnu. Je ženatý a je otcem jedné 
dcery. Ministr Kiik je od roku 2007 členem 
Estonské abstinentní asociace. V  letech 
2007-2009 byl informačním specialistou 
Estonské strany středu a  později v  letech 
2010-2012 spolupracovníkem společ-
nosti RE/MAX Professionals v  oblasti pro-
deje nemovitostí. Poté se stal poradcem 
místopředsedy estonského parlamentu 
Riigikogu, kde působil v  letech 2012-2016. 
V letech 2016-2019 byl vedoucím kanceláře 
předsedy vlády v  úřadu předsedy vlády 
a v  letech 2019-2021 ministrem sociálních 
věcí. Tanel Kiik v  roce 2016 absolvoval 
s vyznamenáním studium podnikání a pro-
jektového managementu na Pärnu College 
na univerzitě v Tartu. V současné době stu-
duje magisterský obor na Institutu politic-
kých studií Johana Skytteho na univerzitě 
v Tartu.

Tanel Kiik

Ministr zdravotnictví a práce, Vláda 
Estonské republiky

ESTONSKO

Ondřej Kovařík vystudoval mezinárodní 
obchod, mezinárodní politiku a  diplo-
macii na Fakultě mezinárodních vztahů 
Vysoké školy ekonomické v  Praze. Později 
absolvoval mezinárodní program v oblasti 
managementu veřejné správy, regionál-
ního rozvoje a  programů EU na Ecole 
Nationale D´Administration ve Štrasburku 
a  v  Paříži. Svou dosavadní kariéru strávil 
v české a evropské veřejné správě, ať už na 
Ministerstvu zahraničních věcí, na Úřadu 
vlády, na velvyslanectví ČR v  Kanadě, na 
Ministerstvu obrany nebo v  Evropském 
parlamentu. Od roku 2019 vykonává man-
dát poslance Evropského Parlamentu 
zvoleného v  České republice. Je členem 
několika parlamentních výborů, kde se 
věnuje mimo jiné hospodářské politice EU 
se zaměřením na malé a  střední podniky, 
digitální finance, turismus, sektor dopravy 
a  také využití a  rozvoj nových technologií 
jako například umělá inteligence.

Ondřej Kovařík

Poslanec, Evropský parlament,  
Renew Europe

ČESKÁ REPUBLIKA
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Alžběta Krausová je vědeckou pracovnicí 
Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, před-
sedkyní expertní platformy a  fóra České 
republiky pro monitorování právních a etic-
kých pravidel pro umělou inteligenci, zakla-
datelkou a předsedkyní konference SOLAIR 
(Society, Law, Artificial Intelligence and 
Robotics), externí lektorkou na Univerzitě 
Karlově a výkonnou redaktorkou časopisu 
The Lawyer Quarterly. Působila jako členka 
Expertní skupiny na odpovědnost a  nové 
technologie pro Evropskou komisi, členka 
sítě expertů ONE AI při OECD, expertka za 
ČR při vyjednávání návrhu doporučení na 
etiku umělé inteligence UNESCO. V  únoru 
2022 se stala členkou pracovní skupiny na 
Data Governance v  GPAI. Ve výzkumu se 
specializuje na právní aspekty umělé inteli-
gence, robotiky, brain-computer interfaces 
a  propojování technologií s  biologickým 
životem.

Alžběta Krausová

Vědecká pracovnice, Oddělení 
soukromého práva, Ústav státu a práva AV 
ČR

ČESKÁ REPUBLIKA

Ludvík je 140 centimetrů vysoký robot, 
který byl postaven na katedře řízení ČVUT 
Martinem Šrámkem a  Matějem Štětkou, 
a  to pod vedením Martina Hlinovského. 
Ludvík je ojedinělým robotem jak z důvodu 
jeho velikosti, tak i  tím, že je postaven 
z  LEGO kostek. Díky jeho velikosti může 
komunikovat tváří v tvář se základoškoláky. 
Informace o  něm lze najít buď na webo-
vých stránkách ČVUT a nebo na Instagramu  
@robotludvik.

Ludvík

Robot, Fakulta elektrotechnická, České 
vysoké učení technické v Praze

ČESKÁ REPUBLIKA
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Marek Novák je poslanecem od 9. 10. 
2021, před výkonem mandátu pracoval 
jako manažer podpory prodeje, kde byl 
mimo jiné zodpovědný za e-nástroje pro 
podporu prodeje, od rozvoje call centra až 
po zavedení e-shopu. Ve sněmovně je člen 
Hospodářského výboru, předseda podvý-
boru pro ICT, telekomunikace a  digitální 
ekonomiku, člen podvýboru pro dopravu. 
Problematice dopravy se věnuje již druhé 
volební období a  kde pracuje právě na 
tématech úzce spojených s  e-mobilitou. 
V  oblasti digitalizace státní správy spolu-
pracuje napříč ministerstvy tak, aby státní 
správa postupovala jednotně v projektech 
digitalizace. Digitální ekonomiku vnímá 
jako příležitost pro digitální technologie 
a rozvoj IT sektoru v české republice.

Marek Novák

Poslanec, předseda Podvýboru pro ICT, 
telekomunikace a digitální ekonomiku, 
Poslanecká sněmovna

ČESKÁ REPUBLIKA

Nataša Obermann je manažerkou ve 
ŠKODA AUTO a  vede oddělení zaměřené 
na zákaznickou cestu a zkušenost v online 
prostředí. Může se ohlédnout za více než 
15letými zkušenostmi v  automobilovém 
průmyslu ve společnostech ŠKODA AUTO 
a  Volkswagen Group v  České republice 
i Německu. „V našem podnikání kdysi býval 
jen jeden hlavní touchpoint – dealerství – 
ale už tomu tak dávno není. Mnoho potřeb 
zákazníků se přesunulo do online pro-
středí jako jsou webové stránky či mobilní 
aplikace. V  mém oddělení určujeme, jak 
by měla online cesta zákazníka vypadat. 
Digitální svět by měl plně podporovat 
zákazníka ve všech aspektech jeho cesty 
a interakce s naší společností a značkou.“

Nataša Obermann

Vedoucí Online Customer Journey,  
ŠKODA AUTO

ČESKÁ REPUBLIKA
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Michael O’Flaherty je od roku 2015 ředite-
lem Agentury Evropské unie pro základní 
práva. Je bývalým profesorem lidských 
práv na Nottinghamské univerzitě a  Irské 
národní univerzitě v  Galway. V  letech 
2004 až 2012 byl členem Výboru OSN pro 
lidská práva, kde naposledy působil jako 
místopředseda. O’Flaherty zastával řadu 
dalších funkcí v OSN, a to jak v ústředí, tak 
v  terénu. V  souvislosti s  tím byl svědkem 
porušování lidských práv na místech, jako 
je Bosna a  Hercegovina či Sierra Leone, 
podával o  něm zprávy a  usiloval o  jeho 
zmírnění. Působil také jako vrchní komisař 
Komise pro lidská práva v Severním Irsku, 
jako předseda Irish Penal Reform Trust 
a  jako místopředseda Universal Rights 
Group. O’Flaherty, právní zástupce irských 
soudů, získal vyšší doktorát práv na Irské 
národní univerzitě a  je rovněž držitelem 
titulů z  mezinárodních vztahů, filozofie 
a teologie.

Michael O‘Flaherty

Ředitel, Agentura Evropské unie pro 
základní práva

IRSKO

Veronika absolvovala magisterské studium 
mezinárodního obchodu v  Praze a  magi-
sterské studium mezinárodního manage-
mentu v  rámci programu CEMS v  Praze, 
Vídni a Rotterdamu. Jako spoluzakladatelka 
a výkonná ředitelka společnosti S-Biomedic 
přináší Veronika do své role ve společnosti 
S-Biomedic dlouholeté zkušenosti s  per-
spektivním marketingovým poradenstvím, 
obchodní analýzou a  řízením kvality. Pod 
Veroničiným vedením přitáhla společnost 
S-Biomedic pozornost několika význam-
ných investorů a  grantových programů, 
jako je například program EU Horizont 
2020. V  dubnu 2019 byla Veronika jme-
nována jedním z  „10 nejlepších mladých 
evropských podnikatelů v  oblasti biotech-
nologií v  roce 2019“ portálem labiotech.
eu. V  roce 2021 byla Veronika jmenována 
velvyslankyní EIC.

Veronika Oudová

Ambasadorka, Evropská rada pro inovace

ČESKÁ REPUBLIKA



37

PANELISTÉ

Od roku 2016 stojí společně se svou ženou 
Alenou Ingrid Pecina za vývojem telemedi-
cínské platformy MEDDI a zaměřuje se na 
rozvoj telemedicíny a  digitalizaci zdravot-
nictví v České republice. Společnost MEDDI 
hub a.s. nabízí telemedicínská řešení pro 
veřejnost, ale hlavně pro korporátní klien-
telu a  zdravotnická zařízení. V  roce 2020 
se MEDDI stala partnerem a dodavatelem 
telemedicínského řešení pro Masarykův 
onkologický ústav v  Brně. V  roce 2021 
započala expanzi na Slovensko a  do zemí 
Latinské Ameriky. Jiří Pecina je 1. místo-
předsedou Aliance pro telemedicínu, digi-
talizaci zdravotnictví a  sociálních služeb. 
Často přednáší na konferencích zaměře-
ných na digitalizaci zdravotnictví, telemedi-
cínu a  inovativní technologická řešení. Na 
Univerzitě Karlově je pak jedním z  před-
nášejících na workshopech pro studenty 
1. lékařské fakulty.

Jiří Pecina

1. místopředseda, Aliance pro telemedicínu, 
digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb

ČESKÁ REPUBLIKA

Morten Elbæk Petersen je od roku 2002 
generálním ředitelem dánského por-
tálu sundhed.dk zabývajícího se eHealth. 
Dánský portál sundhed.dk je světovým 
průkopníkem v  oblasti otevřeného pří-
stupu k  lékařským záznamům, a  kromě 
webového rozhraní zahrnuje také aplikaci 
MinSundhed. Portál je důležitou součástí 
dánského eHealth systému, což doká-
zal i  během pandemie Covid-19, kdy hrál 
sundhed.dk klíčovou roli při vývoji tzv. 
covid pasů. 

Morten Elbæk Petersen

Ředitel, Sundhed.dk

DÁNSKO
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Martin Russ je výkonným ředitelem 
AustriaTech Ltd. Od roku 2011. Je vizionář-
ským srdcem společnosti. Pod jeho vede-
ním byly oblasti odpovědnosti Austria Tech 
Ltd. Rozšířeny o další aktivity, které souvi-
sejí s  „automatizovanou a  čistou mobili-
tou“. Může se ohlédnout za více než 25 lety 
zkušeností v oblasti dopravního plánování 
a  technologií mobility. V  letech 2018 až 
2020 působil jako předseda Evropské sítě 
asociací ITS. Od července 2019 je též sou-
částí Mission Board for Climate-Neutral 
and Smart Cities v  rámci výzkumného 
programu Horizon Europe a  je členem 
Strategic Advisory Board of DLR (German 
Aerospace Center).

Martin Russ

Výkonný ředitel, AustriaTech Ltd.

RAKOUSKO

Vojtěch Petráček si za svou kariéru prošel 
mnoha významnými institucemi včetně 
těch zahraničních, roku 2004 přešel na 
Fakultu jadernou a  fyzikálně inženýrskou 
ČVUT, kde se v  roce 2007 stal docentem. 
Na fakultě vyučuje experimentální fyziku, 
relativistickou fyziku těžkých iontů a suba-
tomovou fyziku, rovněž je garantem zamě-
ření Experimentální jaderná fyzika. Vede 
vědecký tým pracující v  experimentech 
ALICE, CBM a AEGIS. V rámci experimentu 
ALICE byl za návrh a  realizaci lineárního 
křemíkového driftového detektoru (SDD) 
v roce 1998 oceněn Cenou AV ČR pro mladé 
vědecké pracovníky. Za činnost v  oblasti 
detektorů také získal dvakrát Cenu rektora 
ČVUT. Hlavními obory jeho zájmu je fyzika 
ultra-relativistických jaderných srážek 
a  částicová fyzika, jejichž experimentální 
a teoretické aspekty se v rámci výzkumu na 
FJFI ČVUT snaží spolu se studenty a kolegy 
propojit. Od roku 2010 do roku 2015 byl 
prorektorem pro vědu a  výzkum na ČVUT 
v Praze.

Vojtěch Petráček

Rektor, České vysoké učení technické 
v Praze

ČESKÁ REPUBLIKA
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Dlouhodobě se zabývá tématem hybridní 
války a  vojenských informačních operací. 
V  armádě dosáhl hodnosti brigádního 
generála. Vystudoval vojenské gymná-
zium v  Opavě a  Vysokou vojenskou školu 
pozemního vojska ve Vyškově a  absolvo-
val roční důstojnický kurz ve Velké Británii 
a prestižní kurz rangers v USA. Karel Řehka 
se zúčastnil vojenských misí na Balkáně 
a  v  Afghánistánu. V  Armádě ČR působil 
u  601. skupiny speciálních sil generála 
Moravce, které od roku 2010 velel. Od listo-
padu 2014 stál v čele Ředitelství speciálních 
sil ministerstva obrany, byl zástupcem veli-
tele Mnohonárodní divize severovýchod. Je 
ženatý, má dvě děti.

Karel Řehka

Ředitel, Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost

ČESKÁ REPUBLIKA

Marcus Ryder je oceněný novinář a  aka-
demik. V roce 2020 založil Sir Lenny Henry 
Center for Media Diversity na Birmingham 
City University, aby zvýšil rozmanitost 
napříč průmyslem včetně žurnalistiky, 
herectví, filmu, televize a  rádia. Strávil 
více než 25 let prací v  médiích po celém 
světě včetně Spojeného království, Číny 
a  Malajsie, a  osm let jako vedoucí pra-
covník v  BBC, vyhrál řadu významných 
ocenění – od Baftas po Royal Television 
Society Awards a Foreign Press Association 
Awards. Je také předsedou RADA (Royal 
Academy of Dramatic Arts), přední britské 
herecké školy. V  neposlední řadě je také 
vášnivým amatérským běžcem, absolvoval 
20 maratonů na všech kontinentech kromě 
Antarktidy.

Marcus Ryder

Novinář a akademik, Birmingham City 
University

VELKÁ BRITÁNIE
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Evropská FinTech asociace (EFA) je nezis-
ková organizace zastupující přední FinTech 
společnosti všech velikostí z  celé EU. 
Sdružuje různorodou skupinu více než 
35 poskytovatelů FinTech služeb od pla-
teb přes půjčky, bankovnictví, robotické 
poradenství a  investice až po software 
jako službu pro finanční sektor s  jasným 
zaměřením na umožnění jednotného trhu 
digitálních finančních služeb. Greta dříve 
několik let pracovala jako konzultantka 
pro veřejné záležitosti v  Berlíně a  Bruselu 
se zaměřením na finanční služby. Získala 
bakalářský titul na Maastrichtské univerzitě 
a magisterský titul na Bristolské univerzitě. 
Momentálně působí v Berlíně.

Greta Schulte

Generální tajemnice, Evropská asociace 
FinTech a manažerka pro vládní a veřejné 
záležitosti, N26

NĚMECKO

Šárka Shoup je ředitelkou think-tanku 
Institut pro politiku a  společnost. 
Specializuje se na migraci, transatlantické 
vztahy a  ekonomická témata. V  Institutu 
pro politiku a společnost je zodpovědná za 
vedení týmu, realizaci projektů a  zajištění 
rozvoje institutu. Má na starosti komunikaci 
mezi think-tankem, politickými subjekty 
a  dalšími partnerskými entitami. Odborně 
se věnuje problematice socio-ekonomic-
kých dopadů migrace na pracovní trh. Je 
autorkou a spoluautorkou řady odborných 
a  akademických publikací a  příspěvků na 
mezinárodních konferencích. V rámci dok-
torského studia se zabývala problematikou 
migrace a  výsledky výzkumu byly publi-
kovány na Web of Science. Absolvovala 
řadu zahraničních stáží a  praxí na Kypru, 
Korfu, Maltě a  v  Bruselu. Část studií strá-
vila na zahraničních univerzitách v Mexiku 
a  ve Francii. Je absolventkou Université 
Jean Moulin Lyon 3, kde získala magister-
ský diplom a  absolventkou Vysoké škole 
ekonomické v Praze, kde získala tituly Ing., 
MBA a  Ph.D. V  roce 2020 byla Šárka zvo-
lena členkou představenstva Evropského 
liberálního fóra, hlavního think tanku ALDE, 
politické skupiny Evropského parlamentu.

Šárka Shoup

Výkonná ředitelka, Institut pro politiku 
a společnost

ČESKÁ REPUBLIKA
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Zakladatel Centra pro ekonomický výzkum 
a  doktorské studium Univerzity Karlovy 
a Národohospodářského ústavu Akademie 
věd České republiky (CERGE-EI) a  též 
předseda Výkonného a  dozorčího výboru 
CERGE-EI a  profesor ekonomie a  ředitel 
Centra pro globální hospodářskou poli-
tiku na Columbia University. Dříve zastával 
funkci ředitele William Davidson Institute 
na University of Michigan (1996–2004), 
kde byl zároveň profesorem ekonomie 
a  veřejné politiky (2004–2012). Je členem 
programové rady Nadace Forum 2000 
a  působil jako ekonomický poradce prezi-
denta Václava Havla (1994–2002). V  roce 
2008 byl jedním ze dvou kandidátů na 
prezidenta České republiky. Doktorát 
z ekonomie získal na Princeton University. 
Jan Švejnar je laureátem Ceny Neuron za 
přínos světové vědě za rok 2012 a  v  roce 
2015 získal Cenu IZA za vědeckou práci 
věnovanou tématům ekonomie práce, eko-
nomického rozvoje a  přechodu od sociali-
stické k  tržní ekonomice. V současnosti se 
zabývá celospolečenskými a ekonomickými 
dopady pandemie.

Jan Švejnar

IDEA/CERGE-EI, Praha, CGEG, Kolumbijská 
univerzita, New York

ČESKÁ REPUBLIKA

František Štrupl je zkušený byznysový 
lídr, který v  Googlu vede obchodní tým 
zodpovědný za spolupráci s  předními 
e-commerce a retail společnostmi v České 
republice a na Slovensku. Má bohaté zku-
šenostmi v  oblasti prodeje, marketingu, 
obchodní strategie, provozu a  pláno-
vání. Před nástupem do Googlu pracoval 
v  přední české výkonnostní marketingové 
agentuře H1.cz. František vystudoval fyziku 
na Univerzitě Karlově v  Praze, je ženatý 
a má dvě děti a psa.

František Štrupl

Vedoucí odvětví maloobchodu, Google

ČESKÁ REPUBLIKA
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Společně se svým týmem realizuje vizi 
firmy, která chce poskytovat bezpečnost, 
jejímž středobodem jsou uživatelé. Ondřej 
je zároveň hlavním hybatelem inovací 
ve firmě, včetně vývoje technologií pro 
ochranu IoT zařízení nebo pro bezpečnost 
5G sítí. Předtím zastával funkci prezidenta 
spotřebitelské divize, která je největší 
v  Avastu, a  také řídil vývoj cloudové sítě 
založené na umělé inteligenci. Byl také klí-
čovou postavou týmu, který úspěšně při-
vedl Avast na londýnskou burzu v  květnu 
2018.

Ott Velsberg je hlavním ředitelem pro 
data v  estonské vládě. Dohlíží na strate-
gickou koordinaci datového ekosystému 
v  Estonsku, včetně oblastí jako je umělá 
inteligence, správa dat, datová věda a ote-
vřená data. Je také doktorandem na kate-
dře informatiky na univerzitě v Umeå.

Ondřej VlčekOtt Velsberg

Generální ředitel, AvastVládní datový ředitel, Ministerstvo 
hospodářství a komunikací

ČESKÁ REPUBLIKAESTONSKO
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František Vrábel je zakladatelem a  ředi-
telem české firmy Semantic Visions, která 
analyzuje 90 % světového zpravodajského 
obsahu. Má hlubokou znalost celého medi-
ální ekosystému a jak je tento systém zne-
užíván protivníky, jejichž cílem je zničit 
demokracii na Západě. Operuje v první linii 
informační války s Ruskem a veřejně upo-
zorňuje na hrozby pro demokracii, před-
stavované byznys modely velkých techno-
logických společností. František Vrábel má 
rovněž zkušenosti ze Silicon Valley.

František Vrábel

Zakladatel a ředitel, Semantic Visions
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Je absolventem Vysoké školy báňské - 
Technické univerzity Ostrava. Je zaklada-
telem vzdělávání v  oblasti informatických 
oborů v  Ostravě. Od února 2010 do listo-
padu roku 2016 byl rektorem VŠB-TUO, 
dříve děkanem Fakulty elektrotechniky 
a  informatiky VŠB-TUO. Profesuru získal 
v  oboru inženýrská informatika. Deset 
let působil jako hostující profesor na 
Montanuniversität Leoben v  Rakousku. 
V USA pak pracoval na výzkumných progra-
mech pro Software Research Labs, Texas 
Instruments. Je hlavním autorem projektu 
vybudování jednoho z největších superpo-
čítačů v  Evropě - IT4Innovations. Od roku 
2011 do roku 2016 byl členem Rady vlády 
pro vědu, výzkum a inovace. Poprvé byl do 
funkce hejtmana Moravskoslezského kraje 
zvolen 10. listopadu 2016. Opětovně pak 
byl do své funkce hejtmana kraje zvolen 5. 
listopadu 2020. Od 21. 10. 2017 je poslan-
cem Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky za hnutí ANO 2011. 
Zastává funkci předsedy Výboru pro vědu, 
vzdělávání, mládež a tělovýchovu. Je místo-
předsedou Rady Asociace krajů ČR a  také 
předsedou Komise Rady AKČR pro finanční 
rozvojové programy.

Ivo Vondrák

Hejtman, Moravskoslezský kraj, poslanec, 
Poslanecká sněmovna Parlamentu 
České republiky

ČESKÁ REPUBLIKA



44

PANELISTÉ

Zdeněk Zajíček, absolvent pražské práv-
nické fakulty a nápaditý inovátor, je přede-
vším jednou z klíčových postav digitalizace 
u  nás. Širší veřejnost ho zná především 
jako průkopníka digitalizace státní správy – 
během své třicetileté kariéry má za sebou 
množství úspěšných projektů. Se svým 
týmem vytvořil již v prvních letech nového 
tisíciletí systém Czech POINT, Datové 
schránky a  Základní registry. Poté měl 
oblast ICT na starosti mj. jako náměstek na 
ministerstvech. Od roku 2016 stojí v  čele 
ICT UNIE (zabývající se zaváděním moder-
ních informačních technologií do podniků 
i státní správy) a od podzimu 2020 je vice-
prezidentem Hospodářské komory. Z  této 
pozice se mu podařilo připravit a  získat 
podporu poslanců napříč politickým spek-
trem pro Zákon o právu na digitální služby, 
odbornou veřejností nazýván jako “digitální 
ústava”, a také pro Zákon o bankovní iden-
titě, díky které je poskytnut jednodušší pří-
stup do Portálu občana každému, kdo má 
zřízené internetové bankovnictví.

Zdeněk Zajíček

Viceprezident, Hospodárská komora  
České republiky

ČESKÁ REPUBLIKA

Martin Zeman vystudoval obor technická 
kybernetika - lékařská biokybernetika na 
ČVUT v Praze a získal postgraduální diplom 
ze strategického managementu na The 
Nottingham Trent University. Publikuje 
v  oblasti managementu a  informatiky ve 
zdravotnictví. V  současné době působí 
na Ministerstvu zdravotnictví jako ředitel 
odboru IT a  elektronizace zdravotnictví, 
jehož součástí je Národní centrum elek-
tronického zdravotnictví. Působil jako CIO 
Krajské zdravotní, a.s., největšího posky-
tovatele lůžkové péče v  ČR. Je předsedou 
České společnosti lékařské informatiky 
a  vědeckých informací ČLS JEP. Martin byl 
zodpovědný za celorepublikovou strategii 
a  implementaci digitálního zdravotnictví 
v  ČR, je jedním z  autorů Národní strate-
gie elektronického zdravotnictví a  národní 
strategie Zdraví 2030.

Martin Zeman

Ředitel IT a elektronizace zdravotnictví, 
Ministerstvo zdravotnictví
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Absolvoval 1. lékařskou fakultu UK obor 
lékařství, působil jako odborný asistent 
Ústavu farmakologie 3. LF UK, kde také 
obhájil svou Ph.D. práci ve farmakologii. Je 
zakladatelem Institutu pro zdravotní eko-
nomiku a  technology assessment (iHETA) 
a  ředitelem komerční výzkumné organi-
zace Value Outcomes. Jako externí peda-
gog působí na LF Masarykovy University 
Brno a  FBMI ČVUT Praha. Založil infor-
mační projekt otevrenezdravotnictvi.cz a je 
šéfredaktorem časopisu Farmakoterapie. 
Pro roky 2019-2021 byl zvolen předsedou 
České společnosti pro farmakoekono-
miku a  hodnocení zdravotních technologií 
(ČSFEHZT). Mezi jeho hlavní témata zájmu 
patří hodnocení medícínských technologií, 
zdravotní ekonomie a digitalizace zdravot-
nictví (projekty COGVIO a MEDEVIO).

Tomáš Doležal

Ředitel, Institut pro zdravotní ekonomiku, 
Co-founder Medeivo
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Od roku 2009 zastává pozici výkonné ředi-
telky Asociace pro kapitálový trh České 
republiky. Kromě Fakulty mezinárodních 
vztahů VŠE absolvovala i Právnickou fakultu 
Univerzity Karlovy, právnické studium 
LL.M. na University of London ve Velké 
Británii a postgraduální program – MASTER 
Management et Administration des 
Entreprises (francouzská obdoba MBA) na 
Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG). 
Je spoluautorkou Komentáře k  zákonu 
o  investičních společnostech a  investič-
ních fondech, a  autorkou řady odborných 
publikací. Iniciovala vznik a  podílela se na 
přípravě Koncepce rozvoje kapitálového 
trhu v České republice, kterou v roce 2019 
schválila Vláda České republiky a  pravi-
delně se podílí na vytváření legislativy 
českého kapitálového trhu i  implementaci 
evropské legislativy. Na evropské úrovni 
odborně přispívá k  aktuálně řešeným 
otázkám regulace a  pravidelně přednáší 
na domácích i  zahraničních konferencích. 
Dlouhodobě se věnuje tématům investo-
vání žen, rozvoji kapitálových trhů v  regi-
onu střední a  východní Evropy, a  zajištění 
na stáří.

Jana Brodani

Výkonná ředitelka, Asociace pro kapitálový 
trh České republiky
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Bohumil Kartous je profesionální pro-
vokatér veřejné diskuse. Je autorem knihy 
z  žánru non-fiction s  názvem No Future: 
Vezeme děti na parním stroji do virtuální 
reality? (2019). Spolupodílel se autorsky 
také na úspěšné knize 2036 (2016), dále 
na souboru interview Orwell na steroi-
dech (2020) a  na začátku roku 2022 vyšla 
další kniha s jeho esejem pojmenovaná Za 
zrcadlem: Hybridní válka jako staronový 
fenomén mezinárodních vztahů. Od čer-
vence 2020 je ředitelem Pražského inovač-
ního institutu. Ve svém dřívějším působišti, 
think tanku EDUin, vytvořil koncept Auditu 
vzdělávacího systému v ČR. Spolupracoval 
s  Aspen Institute Central Europe na pří-
pravě výroční konference Aspen Annual. Je 
spoluzakladatelem expertní občanské plat-
formy KoroNERV-20. O  vzdělávání a  pro-
blematice dezinformací publikuje v  řadě 
českých médií, pravidelně pro česká média 
komentuje události, které se ve vzdělávání 
odehrávají.

Bohumil Kartous

Ředitel, Pražský inovační institut

ČESKÁ REPUBLIKA

Ondřej Houska je redaktorem 
Hospodářských novin, kde se věnuje 
Evropské unii a  české evropské politice. 
Pět let byl zpravodajem Českého rozhlasu 
v Bruselu. Ondřej Houska získal titul Ph.D. 
v oboru historie.

Ondřej Houska

Redaktor, Hospodářské noviny
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Zdravko Krstanov je šéfredaktorem Forbes.
cz a  zodpovídá za digitální obsah napříč 
kanály. Sám rád zpovídá pozoruhodné 
osobnosti nejen českého byznysu. Zajímá 
ho, jak přemýšlejí ti, kteří se dostanou od 
nuly k jedničce. Sleduje startupovou scénu, 
akciové trhy a nejbohatší Čechy. Je součástí 
všech flagship projektů Forbesu jako je 
každoroční žebříček nejbohatších Čechů či 
30 pod 30. Každé pondělí vydává autorský 
podcast Funny Money.

Zdravko Krstanov

Šéfredaktor, Forbes.cz
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Roman Máca zajišťuje činnosti souvise-
jící s  realizací projektů Institutu. Současně 
působí na analytické pozici pro oblast bez-
pečnosti s důrazem na problematiku medi-
ální a  ICT. Vystudoval obor Mezinárodní 
rozvojová studia na Univerzitě Palackého 
v Olomouci. Zkušenosti má v řízení regionál-
ních, národních i  mezinárodních projektů 
a  ve spolupráci s  veřejnými i  soukromými 
institucemi. Absolvoval řadu pracovních 
cest např. Nigérie, Ázerbájdžán, Ukrajina. 
Ve volném čase publikuje na svém blogu.

Roman Máca

Analytik, Institut pro politiku a společnost
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Petr Očko vystudoval informační man-
agement a  evropskou integraci na Vysoké 
škole ekonomické v  Praze a  dále absol-
voval Ph.D. studium v  oblasti informační 
ekonomiky na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy v  Praze. Do státní správy se vrátil 
v roce 2009 na pozici vrchního ředitele pro 
oblast rozpočtu a  fondů EU na minister-
stvu dopravy a od srpna 2010 pak působil 
jako sekční ředitel pro oblast fondů EU, 
výzkumu a  vývoje na ministerstvu průmy-
slu a  obchodu. V  letech 2012-2013 měl 
jako pověřený generální ředitel na starosti 
také stabilizaci a rozvoj agentury pro pod-
poru podnikání a  investic CzechInvest. Od 
roku 2015 vedl na MPO odbor finančních 
nástrojů a  řízení projektů a  připravoval 
zejména projekt Národního inovačního 
fondu či transformaci Českomoravské 
záruční a  rozvojové banky. V  březnu 2016 
pak byl vládou jmenován předsedou 
Technologické agentury ČR. Od 1. července 
2018 je na pozici náměstka ministra prů-
myslu a  obchodu, řídí sekci digitalizace 
a inovací.

Petr Očko

Náměstek pro digitalizaci a inovace, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České 
republiky
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Zdeněk Petzl působí od roku 2016 jako 
výkonný ředitel Sdružení automobilo-
vého průmyslu, kde aktivně hájí zájmy 
členských firem a podílí se na tvorbě pro-
gramů a politiky podporující automobilový 
průmysl, nejvýznamnějšího průmyslo-
vého odvětví v  České republice. Ze svého 
předchozího diplomatického působení 
na Ministerstvu zahraničních věcí ČR si 
přináší znalost fungování státní správy, 
porozumění evropskému právu a zvládání 
legislativních postupů v  Praze i  v  Bruselu. 
Na pozici vedoucího právníka v  kance-
láři vládního zmocněnce pro zastupování 
ČR před soudním dvorem EU a  právního 
poradce velvyslance pro otázky vnitřního 
trhu při Stálém zastoupení ČR při EU také 
získal cenné zkušenosti s vedením a orga-
nizací práce týmu právníků. Zdeněk Petzl 
vystudoval právnickou fakultu Univerzity 
Karlovy a  Západočeské univerzity v  Plzni 
a absolvoval postgraduální studium evrop-
ského práva se zaměřením na vnitřní trh na 
Technické univerzitě v Drážďanech.

Zdeněk Petzl

Výkonný ředitel, Sdružení automobilového 
průmyslu
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Sara Polak je Češka, která vystudovala 
archeologii a  antropologii na Oxfordu 
s doktorátem z lidského poznávání a hudby. 
V posledních šesti letech pracovala v hi-tech 
společnostech v Británii, USA a na Novém 
Zélandu. Je lídryní české iniciativy v oblasti 
umělé inteligence pod prg.ai. Iniciativa se 
snaží propojit průmysl, akademiky, stát 
a start-upy, využít talenty, které má Česká 
republika v oblasti AI a udělat z Prahy svě-
tové centrum AI. V centru zájmu je Neuron 
soundware – společnost, která se speciali-
zuje na prediktivní údržbu a přináší revoluci 
do výroby. Toho je dosaženo detekcí audio-
signálu, která indikuje, zda je stroj rozbitý. 
Sařinou vášní je pomáhat institucím a jed-
notlivcům procházet další kapitolou spole-
čenského rozvoje, které bude dominovat 
umělá inteligence. Způsobí průlom ve způ-
sobu fungování našeho zemědělství, státu, 
společnosti a  komunity. Přesně toho se 
Sara aktuálně snaží dosáhnout při práci ve 
Startup Disrupt a zároveň jako zakladatelka 
Disrupt House. Chce pomoci společnosti 
při přijímání nejnovějších inovací.

Sara Polak

Archeoložka umělé inteligence, Paioneers 
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