
 

Česká asociace manažerů informačních technologií pořádá 

CACIO FÓRUM 
Na téma 

„ Jak mění moderní technologie svět okolo nás“ 

(aneb Co to znamená pro informatiku) 
 
 

O tématu 
Žijeme v době, kdy se svět okolo nás velice rychle mění. Technologické možnosti umožňují či podmiňují 

změny chování běžné populace a s tím se mění i zavedené praktiky v podnikání, vznikají nové business 

modely, ukazují se nové příležitosti. Jsme součástí digitálního světa, ať chceme nebo ne. Pojďme 

diskutovat, co to pro nás znamená: 

• Jaká je realita v zavádění nových technologií a které z nich nás již nyní výrazně ovlivňují?  

• Jak se vyrovnáváme s jejich zaváděním a využitím? 

• Jaké jsou sociální a životní dopady na nás a naše každodenní činnosti?  

Přijďte si poslechnout, jak Vaši kolegové realizují a používají nové přístupy a technologie v jejich 

firemních IT oddělení. Přijďte diskutovat co je reálné a co je spíše mediálně vděčné téma.  

Přijďte si pro informace, inspiraci a utřídit si myšlenky.  

Termín:    6. 6. 2018 
Místo:   Lichtenštejnský palác, ulice U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1 - Malá Strana. 
 
Program   

09:30 – 10:00    registrace, ranní káva 
10:00 – 11:30    I. blok přednášek  

• Gartner  - Lukáš Erben – Které technologie a trendy byste v souvislosti s IoT měli 
„zvládnout“ a které stačí „sledovat? 

• Deloitte CE - Martin Ohlídal -  IOT mění způsoby diagnostiky i terapie aneb „když stroje 
mluví se systémy (i když lidé mlčí)“. 

• Úřad vlády České republiky - p.Smetana – Přichází „Datová ekonomika“ a umělá 
inteligence 

 
11:30 – 12:00    přestávka 
 
12:00 – 13:15    II. blok přednášek 

• Simple Hardware – Pavel Sodomka – Co je IoT a jak mění business modely 

• COMPAREX/Microsoft – Martin Hruška -  Digitální transformace v praxi 

• KPCS CZ – využití IoT při Rally DAKAR  
 

13:15 – 13:45    přestávka 
 
13:45 –15:00     III. blok přednášek a závěrečná diskuse 

• ArcData - P.Urban – Nové trendy GISu 
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• ZEBRA Technologies – Marian Šramko -  Mohou technologie nahradit výpadek 
pracovníků – jaké jsou možnosti? 

• HPE – Jan Philip - Lokalizace uvnitř budov aneb o “F# ve F#”  

 
15:00 – 16:00    konec akce, odpolední káva a diskuse 

 
Registrujte se včas na adrese tajemnik@cacio.cz. 
Doufáme, že Vás setkání inspiruje, těšíme se na Vaši účast. 

 
 
 
Miroslav Hübner    a  Petr Pokorný  
CIO PRE  Head of IT Operations HOPI Holding    
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