
M E Z I N Á R O D N Í  K O N F E R E N C E 

DIGITÁLNÍ 
ČESKO



12:30 – 13:00 R E G I S T R A C E

13:00 – 13:05 ÚVODNÍ SLOVO Jana Macháčka, 
   Institut pro politiku a společnost

13:05 – 14:20 KEYNOTE SPEAKERS
   
   ANNA PIPERAL – E-government, Estonsko
   PAVEL KYSILKA – bývalý výkonný guvernér  
   ČNB a bývalý generální ředitel ČS,   
   Česká republika
   DITA CHARANZOVÁ – europoslankyně,  
   Česká republika
   JAROMÍR NOVÁK – předseda Českého   
   telekomunikačního úřadu, Česká republika

14:20 – 15:00 INOVACE
   
   IVAN PILNÝ – poslanec, Česká republika
   LADISLAV DVOŘÁK, manažer strategických  
   projektů České spořitelny, Česká republika
   PAVEL ŠIŠKA – vedoucí partner oddělení  
   poradenských služeb Deloitte,   
   Česká republika   

   FILIP DŘÍMALKA – CEO EF1, Česká republika
   ONDŘEJ MALÝ – člen rady Českého   
   telekomunikačního úřadu, Česká republika

15:00 – 15:30 C O F F E E  B R E A K

P A N E L  A
15:30 – 16:30 DIGITÁLNÍ BANKOVNICTVÍ    
   A FINANČNÍ TECHNOLOGIE
   
   FILIP ZEMAN – ředitel Digitálního   
   a přímého prodeje České spořitelny,   
   Česká republika
   LENKA JUROŠKOVÁ – náměstkyně ministra  
   financí ČR pro oblast mezinárodních vztahů  
   a finančních služeb, Česká republika
   FRANTIŠEK JUNGR – manažer regionálního  
   rozvoje Visa Europe, Česká republika
   JANA BRODANI (MICHALÍKOVÁ) – výkonná  
   ředitelka AKAT, Česká republika
   JAKUB LELEK – Senior Trade & Investment  
   Adviser, Velvyslanectví Spojeného království  
   Velké Británie a Severního Irska,  
   Spojené království

PROGRAM



P A N E L  B
15:30 – 16:30 VZDĚLÁNÍ 4.0
   
   BERNARD BAUER – výkonný člen   
   představenstva Česko-německé obchodní  
   a průmyslové komory v Praze, Německo
   MIROSLAVA KOPICOVÁ – ředitelka  
   Národního vzdělávacího fondu,   
   Česká republika
   RÚT BÍZKOVÁ — předsedkyně TAČR,   
   Česká republika 
   ONDŘEJ NEUMAJER – konzultant  
   vzdělávání,  lektor, didaktik a popularizátor  
   informačních a komunikačních technologií,  
   Česká republika
   VLADIMÍR MAŘÍK – ředitel Českého  
   institutu informatiky, robotiky a kybernetiky  
   ČVUT, Česká republika
   

P A N E L  A
16:40 – 17:40  KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST  

   PAVEL BAUDIŠ – zakladatel Avast,   
   Česká republika
   JAROSLAV ŠMÍD – náměstek ředitele   
   Národního bezpečnostního úřadu,   
   Česká republika
   

   TOMÁŠ PŘIBYL – CEO, CYBERGYM EUROPE,  
   Česká republika   
   JAROSLAV STROUHAL – náměstek  
   ministra vnitra pro řízení sekce   
   informačních a komunikačních technologií,  
   Česká republika

P A N E L  B 
16:40 – 17:40  SMART CITIES
   
   ADRIANA KRNÁČOVÁ – primátorka   
   hl. města Prahy, Česká republika
   HANS LINDEMAN – Senior Vice President,  
   Hitachi, Dánsko
   PATRIK JALAMUDIS – business development  
   manažer Českých radiokomunikací,   
   Česká republika
   LOKMAN KURIS – generální manažer   
   společnosti Uber, Spojené království
   TOMÁŠ KRÁTKÝ – ředitel Smart City Point,  
   Česká republika

M E Z I N Á R O D N Í  K O N F E R E N C E
DIGITÁLNÍ ČESKO
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INSTITUT 
PRO POLITIKU  
A SPOLEČNOST



Institut pro politiku a společnost je think-tank, který svou činnost zahájil 

v říjnu 2014. Jeho posláním je kultivace českého politického a veřejného 

prostoru prostřednictvím hloubkové otevřené diskuse a vytvoření živé 

platformy, která pojmenovává problémy a nabízí recepty pro jejich řešení 

formou mezinárodních konferencí, seminářů, veřejných diskuzí, politic-

kých a společenských analýz dostupných celé české společnosti. Věříme, 

že otevřená diskuse je nutným předpokladem jakéhokoli úspěšného řešení 

politických a společenských problémů.

 

Hlavními tématy, kterými se zabývá, jsou zahraniční a bezpečnostní po-

litika, obrana, evropské záležitosti, ale i vzdělávání, školství, digitaliza-

ce, energetika, urbanismus, život ve městě i ve veřejném prostoru, otázky 

hodnot v politice i lidských práv u nás a ve světě.



KEYNOTE 
SPEAKERS



ANNA PIPREAL  
E S T O N S K O

Anna Piperal absolvovala Tallinn Uni-
versity of Technology, obory veřejná 
správa a  Technology Governance. 
Díky zkušenostem z  prodeje, rozvoje 
podnikání, podpory exportu a  mar-
ketingu se před pěti lety zapojila do 
ICT Demo Center. Zde se zabývá při-
jímáním špičkových mezinárodních 
delegací ze státní i  soukromé sféry, 
investorů a  médií. Byla zodpovědná 
za marketing značky e-Estonko, ko-
munikaci a partnerské vztahy v rámci 
ICT sektoru. Před nástupem do této 
firmy se zabývala řízením a marketin-
govými vztahy ve firmě zaměřené na 
cyber security Guardtime. Na základě 
těchto zkušeností se podílí na vytvá-
ření značky e-Estonsko Showroom, 
která je součástí Enterprise Estonia.

PAVEL KYSILKA  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Pavel Kysilka je absolventem Vyso-
ké školy ekonomické v  Praze, Fakulty 
ekonomiky, na které později absol-
voval interní vědeckou aspiranturu. 
V  90. letech zastával různé posty až 
po post výkonného guvernéra v České 
národní bance, kde také řídil rozděle-
ní československé měny v  roce 1993. 
Současně působil jako expert Meziná-
rodního měnového fondu a  jako pre-
zident České společnosti ekonomické. 
V roce 2000 začal pracovat pro Českou 
spořitelnu jako hlavní ekonom, v roce 
2004 byl dozorčí radou zvolen členem 
představenstva a  od 1. ledna 2011 vy-
konával pět let funkci generálního ře-
ditele a předsedy představenstva.



KEYNOTE 
SPEAKERS



DITA CHARANZOVÁ  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

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 diplomatka, mana-
žerka, konzultantka a  vysoká státní 
úřednice, která se věnovala otázkám 
Evropské unie. Jako nestraník kan-
didovala do Evropského parlamentu 
v  roce 2014 na 3. místě kandidátky 
hnutí ANO 2011. Jako europoslankyně 
se zároveň stala členkou Výboru pro 
vnitřní trh a je náhradníkem ve Výbo-
ru pro mezinárodní obchod.

JAROMÍR NOVÁK  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Jaromír Novák vystudoval Právnickou 
fakultu Masarykovy univerzity v Brně 
a  Fakultu informačního manage-
mentu na Univerzitě Hradec Králové. 
V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo 
informatiky do odboru elektronických 
komunikací a po zrušení tohoto mini-
sterstva přešel na Ministerstvo prů-
myslu a obchodu, kde působil v pozici 
ředitele odboru elektronických komu-
nikací a  poté jako ředitel sekce digi-
tální ekonomiky. Aktivně se podílel 
mj. na vyjednávání tzv. telekomuni-
kačního balíčku v době českého před-
sednictví v  Radě EU (2009), byl čle-
nem týmu pro implementaci nových 
regulačních pravidel do českého práv-
ního prostředí. V říjnu 2012 byl vládou 
jmenován do funkce člena Rady ČTÚ.



INOVACE



IVAN PILNÝ  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Ivan Pilný vystudoval Elektrotechnic-
kou fakultu ČVUT. Po studiích působil 
v odborných a manažerských funkcích 
ve firmách zabývajících se informač-
ními technologiemi, věnoval se rov-
něž podnikání. Od roku 1992 zastával 
nejvyšší funkce v  českých technolo-
gických firmách, jako např. Microsoft 
Česká a  Slovenská republika, SPIS, 
Český Telecom, eTel a  Tuesday Busi-
ness Network. V  roce 2013 byl jako 
nestraník zvolen na kandidátní listi-
ně hnutí ANO poslancem Parlamentu 
České republiky, kde nyní působí také 
jako předseda Hospodářského výbo-
ru.

LADISLAV DVOŘÁK  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Ladislav Dvořák je absolventem Vy-
soké školy ekonomické, kde také do-
sáhl vědecké aspirantury. Po studiích 
působil v ekonomických funkcích v 
průmyslu i zemědělství a od deva-
desátých let pracuje v bankovnictví. 
Byl ředitelem regionální pobočky GE 
Capital Bank na Vysočině a rovněž v 
Praze, podílel se na transformaci této 
banky na nový obchodní model. Od 
roku 2001 pracuje v České spořitelně, 
kde v korporátní obchodní linii zavá-
děl produktové a segmentové řízení. 
V současné době v pozici manažera 
strategických projektů implementuje 
programy evropských finančních in-
stitucí (EIB, EIF, KfW).

PAVEL ŠIŠKA  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Pavel Šiška je vedoucím partnerem 
oddělení poradenských služeb spo-
lečnosti Deloitte od roku 2013. Pavel 
se dlouhodobě věnuje propojování 
businessu a  IT, analytice a  inovacím. 
Z  hlediska odvětví se podstatnou 
část svého profesního života věnoval 
bankovnictví a  pojišťovnictví. Před 
nástupem do Deloittu pracoval v IBM, 
v  Commerzbank a  BNP Dresdner 
Bank.



INOVACE



FILIP DŘÍMALKA  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Filip Dřímalka je absolventem Práv-
nické fakulty MU v  Brně. Profesně 
se ale věnuje realizacím projektů 
a  konzultacím v  oblasti inovací, in-
formačních technologií a  business 
developmentu. Pomáhá zavádět ino-
vace organizacím a  firmám z  CZ TOP 
100 a  mentoruje v  několika českých 
i zahraničních startup akcelerátorech. 
V zahraničí se věnuje aktivitám spoje-
ným s evropským inkubátorem Deut-
sche Telekom – Hub:raum a přednáší 
na evropských konferencích na téma-
ta startupů, online inovací a business 
developmentu.

ONDŘEJ MALÝ  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Ondřej Malý vystudoval žurnalistiku 
na Fakultě sociálních věd Univerzity 
Karlovy a  obor Mezinárodní terito-
riální studia, specializace Americká 
studia, tamtéž. V  rámci magister-
ských studií vycestoval na semestr na 
Renvall Institute Helsinské univerzity. 
Je členem Rady Českého telekomu-
nikačního úřadu. Celou jeho karié-
rou se prolínají moderní technologie 
– od roku 1997 působil jako odborný 
novinář se zaměřením především na 
telekomunikace a  IT. Několik let také 
vyzkoušel vývoj v praxi u společnosti 
Illusion Softworks.



DIGITÁLNÍ 
BANKOVNICTVÍ 
A FINANČNÍ 
TECHNOLOGIE



FILIP ZEMAN  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Filip Zeman je absolventem ČVUT 
v  Praze a  v  současné době ředitelem 
digitálního a  přímého prodeje v  Čes-
ké spořitelně. Problematice digitální-
ho bankovnictví a  mobilních plateb 
se věnuje značnou část své profesní 
kariéry. Již v  roce 2005 se podílel na 
vývoji a uvedení na trh první interak-
tivní mobilní bankovní aplikace v Rus-
ku v rámci projektu pro skupinu Alfa-
-Mobile. V  posledních letech působil 
ve společnosti Mopet, která se zabývá 
vytvářením nových platebních služeb 
pro pohodlnější nakupování, či BSC, 
která se zaměřuje na různá řešení pro 
finanční instituce a podnikovou sféru.

LENKA JUROŠKOVÁ  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Lenka Jurošková vystudovala Právnic-
kou fakultu Univerzity Karlovy v Praze 
a  Podnikohospodářskou fakultu Vy-
soké školy ekonomické. V  současné 
době je náměstkyní ministra financí 
ČR pro oblast mezinárodních vzta-
hů a  finančních služeb. Jí podříze-
né odbory mají v  kompetenci mimo 
jiné přípravu nových právních norem 
v  oblasti pojišťovnictví, bankovnictví 
a  ochrany spotřebitele. Na Minister-
stvo financí přišla z  České spořitel-
ny, kde se zabývala problematikou 
restrukturalizací mezinárodních spo-
lečností. Od roku 2010 přednáší na 
Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

FRANTIŠEK JUNGR  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

František Jungr absolvoval New York 
University v Praze a MBA na Pittsbur-
gh University. Pracoval v  marketingu 
a  PR a  následně v  UniCredit bank na 
pozici vedoucího oddělení pro rozvoj 
platebních karet. Od roku 2010 pra-
cuje pro společnost Visa Europe jako 
produktový specialista v  osmi evrop-
ských zemích a od roku 2013 jako ma-
nažer regionálního rozvoje pro Česko, 
Maďarsko, Polsko a Slovensko. Má na 
starosti rozvoj core byznysu, podporu 
produktů, placení v hromadné dopra-
vě, parkování a rozvoj bezkontaktního 
placení.



DIGITÁLNÍ 
BANKOVNICTVÍ 
A FINANČNÍ 
TECHNOLOGIE



JANA BRODANI  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Jana Brodani (Michalíková) kromě 
Fakulty mezinárodních vztahů VŠE 
absolvovala i Právnickou fakultu Uni-
verzity Karlovy, University of London 
a  postgraduální program na Fran-
couzsko-českém institutu řízení. Mo-
mentálně je doktorandkou na Katedře 
obchodního podnikání a  komerčních 
komunikací Fakulty mezinárodních 
vztahů VŠE a  na Katedře financí Fa-
kulty financí a účetnictví VŠE. Od roku 
2009 je výkonnou ředitelkou Asocia-
ce pro kapitálový trh České republiky. 
Před touto funkcí působila v  oblasti 
právního a  daňového poradenství. 
Od roku 2009, rovněž zasedá v  před-
stavenstvu mezinárodní asociace Eu-
ropean Fund and Asset Management 
Association (EFAMA).

JAKUB LELEK  
S P O J E N É  K R Á L O V S T V Í

Jakub Lelek pracuje na pozici Senior 
Trade & Investment Adviser na Brit-
ské Ambasádě v  Praze. Na starosti 
má sektor Financial and Professional 
Services v  České republice a  záro-
veň je zástupcem vedoucího tohoto 
sektoru v  regionu střední a  východní 
Evropy. Jednou z  jeho hlavních rolí 
je podporovat roli Velké Británie ja-
kožto leadera v  oblasti Fintech skrze 
propojování britské expertízy, zkuše-
nosti a  know-how s  regionem středí 
a východní Evropy. Dříve Jakub praco-
val v obchodním oddělení na Dánské 
Ambasádě v Praze a ve společnosti A. 
T. Kearney.



VZDĚLÁVÁNÍ 4.0



BERNARD BAUER  
N Ě M E C K O

Bernard Bauer absolvoval vzdělání 
v  oboru ekonom v  průmyslu se závě-
rečnou zkouškou před Německou ob-
chodní komorou ve Španělsku. Prošel 
několika výrobními firmami v Němec-
ku a Španělsku a od roku 1991 zastává 
různé pozice v síti německých bilate-
rálních zahraničních hospodářských 
komor AHK. Ve vedoucí pozici působil 
předtím již v  komorách v  Ekvádoru, 
Chile a  nyní v  Praze. Od roku 2006 
působí jako výkonný člen představen-
stva Česko-německé obchodní a  prů-
myslové komory v Praze.

MIROSLAVA KOPICOVÁ  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Miroslava Kopicová od roku 1990 za-
stupovala ČR v  řadě mezinárodních 
institucí (OECD, CEDEFOP, ETF, úzce 
spolupracovala s  EK). Od roku 1994 
je ředitelkou Národního vzdělávací-
ho fondu. V letech 2006-2007 (a také 
v letech 2009-2010) působila na postu 
ministryně školství, mládeže a tělový-
chovy; v  pozdějších letech pracovala 
jako poradkyně v této oblasti několika 
premiérů. Jako generální sekretářka 
vyjednávala v  roce 2007 s  Evropskou 
komisí za Českou republiku Evrop-
ský sociální fond. Ze stejné pozice se 
v roce 2013 podílela na přípravě Doho-
dy o partnerství pro oblast konkuren-
ceschopnosti.

RÚT BÍZKOVÁ  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Rút Bízková absolvovala Vysokou ško-
lu chemicko-technologickou v  Praze. 
Pracovala v  Ústavu jaderného výzku-
mu v Řeži, absolvovala postgraduální 
studium matematiky a stáž v Meziná-
rodní agentuře pro atomovou energii 
ve Vídni. Profesně se zaměřila pře-
devším na oblast vlivu energetiky na 
životní prostředí. Působila v agentuře 
CENIA, české informační agentuře ži-
votního prostředí, byla náměstkyní 
ministra životního prostředí a  mini-
stryní životního prostředí. V  Techno-
logické agentuře ČR působí od roku 
2010, v roce 2012 byla jmenována její 
členkou předsednictva a předsedkyní. 



VZDĚLÁVÁNÍ 4.0



ONDŘEJ NEUMAJER  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Ondřej Neumajer je konzultant vzdě-
lávání, lektor, didaktik a  popularizá-
tor informačních a  komunikačních 
technologií. Jako náměstek ředitele 
pracoval ve Výzkumném ústavu peda-
gogickém, byl pověřen řízením stej-
nojmenné divize v  Národním ústavu 
pro vzdělávání. Byl spoluzakladate-
lem a pozdějším místopředsedou o. s. 
Jednota školských informatiků. Za-
stupoval Česko v  pracovních skupi-
nách Evropské komise, zakládal úlo-
žiště Digitálních učebních materiálů, 
vyvíjel největší český školský portál 
RVP.CZ. Vedl pracovní skupinu, která 
pro MŠMT sestavila Strategii digitál-
ního vzdělávání do roku 2020, kterou 
schválila vláda ČR v listopadu 2014.

VLADIMÍR MAŘÍK  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Vladimír Mařík je ředitelem Českého 
institutu informatiky, robotiky a  ky-
bernetiky ČVUT (CIIRC ČVUT) a  před-
sedou Výzkumné rady Technologické 
agentury ČR. Odborně se zabývá ky-
bernetikou, umělou inteligencí a  ro-
botikou, v poslední době problemati-
kou Průmyslu 4.0. Je (spolu)autorem 
8 knih, vice než 160 článků a 4 US pa-
tentů. Kromě své dlouholeté výzkum-
né a pedagogické práce na ČVUT, kde 
založil a  po dobu 13 let vedl katedru 
kybernetiky, stál u zrodu Výzkumného 
centra Rockwell Automation a  firmy 
CertiCon, a.s.



KYBERNETICKÁ 
BEZPEČNOST



PAVEL BAUDIŠ  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Pavel Baudiš pracoval v  80. letech ve 
Výzkumném Ústavu Matematických 
Strojů, kde se poprvé setkal s  osob-
ním počítačem a  také s  počítačovým 
virem. Ten v  roce 1988 analyzoval, 
a pak vytvořil první verzi antivirového 
programu avast!. Společně s  Eduar-
dem Kučerou založil v roce 1991 firmu 
ALWIL Software (dnes AVAST Soft-
ware), a  během skoro 25 let dokázali 
z  této malé firmy se třemi zaměst-
nanci vytvořit globální firmu se šesti 
sty zaměstnanci a s více než 230 mili-
óny uživatelů po celém světě.

JAROSLAV ŠMÍD  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Jaroslav Šmíd vystudoval Technickou 
kybernetiku na ČVUT v  Praze. Celý 
svůj profesní život pracuje ve státní 
správě v  oblasti informačních tech-
nologií. V  současné době pracuje na 
pozici náměstka ředitele Národního 
bezpečnostního úřadu a  je odpověd-
ný za sekci kybernetické bezpečnosti. 
Je členem např. Rady pro bezpečnost-
ní výzkum ČR, Rady vlády pro infor-
mační společnost a  na mezinárodní 
úrovni zastupuje ČR na různých fó-
rech zabývajících se bezpečností in-
formačních systémů v  rámci NATO, 
EU, ESA, CC a Galileo.



KYBERNETICKÁ 
BEZPEČNOST



TOMÁŠ PŘIBYL  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Tomáš Přibyl je absolventem ČVUT 
v Praze, fakulty elektrotechnické. V ob-
lasti IT se pohybuje od studií. Je jedním 
ze spolumajitelů IT společnosti Corpus 
Solutions, která se od  roku 1995 spe-
cializuje na kybernetickou bezpečnost. 
Do poloviny roku 2015 stál ve vedení 
této společnosti. Poslední dva roky spo-
lu se svými kolegy hledal know-how, 
které by mu pomohlo vytvořit účinné 
mechanismy novodobé kybernetické 
obrany. Nakonec ho našel u izraelského 
partnera CyberGym. V současné době  
je generálním ředitelem CyberGym Eu-
rope. Díky tomuto partnerství vzniká 
v  České republice unikátní projekt Vý-
cvikové kybernetické arény, která má 
za cíl připravovat zákazníky z oblasti 
tzv. kritických infrastruktur na účinnou 
kybernetickou obranu. 

JAROSLAV STROUHAL  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Jaroslav Strouhal studoval právo 
na Karlově univerzitě v  Praze, kde 
úspěšně dokončil magisterské studi-
um a  následně skončil doktorandské 
studium na Západočeské univerzitě 
v Plzni z oboru právo. Téměř 11 let pů-
sobil v  Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, od začátku 
jako ředitel odboru Realizace majetku 
a později jako I. náměstek generální-
ho ředitele. Současně působí od roku 
2014 jako člen dozorčí rady České poš-
ty, taktéž je předsedou Rady vlády pro 
informační společnost ve Vládě ČR 
a  od téhož roku je náměstkem mini-
stra vnitra pro řízení sekce informač-
ních a komunikačních technologií.



SMART CITIES



ADRIANA KRNÁČOVÁ  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Adriana Krnáčová vystudovala vědu 
o  výtvarném umění a  jazyky na Fi-
lozofické fakultě Univerzity Komen-
ského v  Bratislavě. Absolvovala kurz 
analýzy a  implementace strategií na 
University of Michigan ve Spojených 
státech amerických a  dále získala ti-
tul MBA na DePaul University v Chica-
gu. Pracovala v komerčním i nezisko-
vém sektoru. Za nejnáročnější ovšem 
považuje post výkonné ředitelky čes-
ké pobočky organizace Transparency 
International, který zastávala v letech 
2002 až 2007. V  současné době je 
primátorka hlavního města Prahy za 
hnutí ANO.

HANS LINDEMAN  
D Á N S K O

Hans Lindeman absolvoval London 
Business School a  účastnil se dalších 
kurzů na Harvardu, Stanfordu, Yale 
and INSEAD. Zapojil se do řady pro-
jektů v soukromém i veřejném sekto-
ru v  celé Evropě. Působí jako porad-
ce od témat operačních strategií až 
po optimalizaci procesu a  v  oblasti 
technologických inovací v  provozu. 
V současné době zastává pozici Seni-
or Vice President v organizaci Hitachi 
Social Innovation Platform Business 
v  EMEA, která se zaměřuje na vývoj 
inovativních řešení pro energetickou 
účinnost, mobilitu a dopravu, urbani-
zaci a Smart City, Průmysl 4.0 a zdra-
votnictví.

PATRIK JALAMUDIS  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Patrik Jalamudis je absolventem 
ČVUT v  oboru telekomunikační tech-
nika. Pracuje v  Českých Radiokomu-
nikacích na pozici business develop-
ment manažera již dva roky a  mezi 
jeho nejzajímavější projekty patří 
rozvoj pilotních testů a  nové sítě 
pro Internet věcí, která právě vzniká 
v České republice. Kromě svého hlav-
ního zaměstnání působí také jako 
vedoucí pracovní skupiny pro usnad-
nění výstavby v  rámci ICT unie. Roz-
sáhlé znalosti a  zkušenosti v  oblasti 
moderních telekomunikací získal na 
svých dřívějších působištích ve spo-
lečnostech Micos, Telefonica O2 nebo 
Telekomprojekt. 



SMART CITIES



LOKMAN KURIS  
S P O J E N É  K R Á L O V S T V Í

Lokman Kuris je generálním mana-
žerem společnosti Uber pro Českou 
republiku a  Slovensko. Ve společnos-
ti pracuje od počátcích mezinárodní 
expanze. Během posledních čtyř let 
pomohl jejímu rozšíření a zpopulari-
zování v Paříži, Londýně a Istanbulu. 
Z pozice své funkce se v současné 
době stará především o spokojenost 
se službami, které platforma zajišťu-
je, více než 40 tisíc řidičů a pasažérů, 
které společnost přepraví měsíčně.

TOMÁŠ KRÁTKÝ  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Tomáš Krátký vystudoval obor Mezi-
národní vztahy a  evropská studia na 
Metropolitní univerzitě v Praze a prá-
vo na Panevropské vysoké škole. Svou 
pracovní kariéru započal jako obchod-
ní zástupce a později Branch Manager 
farmaceutické generické společnosti 
UROCONT. V  roce 2014 nastoupil na 
pozici Krajského manažera Pardubic-
kého kraje a po volbách do Evropské-
ho parlamentu na pozici Koordiná-
tora krajských manažerů pro hnutí 
ANO. Současně se podílel na vzniku 
dceřiného spolku Mladé ANO, jehož 
je celostátním předsedou. V polovině 
roku 2015 se stal ředitelem platformy 
SMART CITY POINT.



JAN KLESLA  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Jan Klesla studoval právo, ekonomii 
a IT v Praze, Norwich, Budapešti a Flo-
rencii. Před vstupem do médií sbíral 
zkušenosti v  právu, financích a  infor-
mačních technologiích. Působil jako 
ekonomický redaktor a  následně edi-
tor Hospodářských novin. V  Lidových 
novinách pak stál u  vzniku ekonomic-
kého měsíčníku Index LN. V  současné 
době je vedoucím ekonomické rubriky 
Lidových novin. Dlouhodobě se věnuje 
digitální ekonomice, investicím a regu-
laci, zejména v  oblasti technologické 
disrupce tradičních odvětví.

ALEŠ ŠPIDLA  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Aleš Špidla vystudoval technickou ky-
bernetiku. Ve státní správě pracuje od 
roku 2005. V roce 2011 koncipoval stra-
tegii kybernetické bezpečnosti České 
republiky a  spolupracoval na věcném 
záměru zákona o kybernetické bezpeč-
nosti. V  současné době pracuje jako 
ředitel odboru bezpečnostní politiky 
Ministerstva práce a sociálních věcí. Je 
spoluzakladatelem Akademie forenz-
ních věd, Viceprezidentem Českého 
institutu manažerů informační bez-
pečnosti, zastupuje Českou republiku 
v Cyber Security Coordination Group.

DÁŠA DIVIŠOVÁ  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Dáša Divišová pracuje od roku 2014 
jako projektová manažerka pro Nadaci 
Depositum Bonum. Působí jako konzul-
tantka Komise pro rozvoj technického 
vzdělávání Plzeňského kraje, zaměřuje 
se na oblast spolupráce škol, jejich zři-
zovatelů a  firem. Spolupracovala jako 
dramaturg na tematických setkáních 
ke vzdělávání EduFórum. Je členkou 
Akreditační komise pro vyšší odborné 
vzdělávání při MŠMT, v rámci čehož byla 
účastnicí Národního kulatého stolu 
pro odborné vzdělávání. Pracovala rov-
něž pro Hospodářskou komoru ČR jako 
hlavní manažerka znalostí ve vzdělává-
ní, nebo jako vedoucí oddělení vzdělá-
vání a  hlavní manažerka pilotních sek-
torových dohod. V Institutu pro politiku 
a  společnost je nezávislou konzultant-
kou pracovní skupiny Vzdělávání.MODERÁTOŘI
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