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PLÁN  ČINNOSTI  SEKCÍ V ROCE 2015 

Západočeská sekce 

Podobná akce viz 2015 ve spolupráci s Českou technologickou platformou STROJÍRENSTVÍ, 

zaměřená na: 

 Implementace Průmyslu 4.0 v českých podnicích 

Předpokládáme hrazení z dotačních prostředků a tedy s minimálními, možná žádnými náklady 

na sekci 

Východočeská sekce 

Červen 2016 

 Slavnostní vyhodnocení soutěže o nejlepší bakalářskou/diplomovou práci, která bude
již po desáté organizována FIM Univerzity Hradec Králové a VČ sekcí ČSSI

– předpokládané náklady ze strany sekce cca 6000 Kč (věcné a knižní ceny)

 FES UPce

– předpokládané náklady ze strany sekce cca 6000 Kč (věcné a knižní ceny)

Září 2016 

 Spolupráce na konferenci Veřejná správa

– částka 5000

Listopad 2016 

 15. ročník konference a soutěže eLearning 2015 v Hradci Králové. Pořadatelem je 
UHK, sdružení EUNIS-CZ. VČ sekce ČSSI vystupuje jako spolupořadatel a bude se 

podílet na práci hodnotící komise. Dále bude udělena cena VČ sekce ČSSI v soutěži 

on-line kurzů.  

– předpokládané náklady ze strany sekce cca 3000 Kč (věcná cena)

 Předpokládané finanční nároky na zajištění činnosti sekce v roce 2016:

 Na výše uvedené akce je plánována částka 20 000,- Kč, na drobných výdajích bychom

neměli přesáhnout částku 1500,- Kč a odměňování tajemnice/hospodářky sekce (bude

záviset na realizaci plánovaných akcí) by nemělo přesáhnout 1500,- Kč.

Severočeská sekce 

Leden 2016 

 Informatické praxe 2016   (Seminář (ve spolupráci s EF TUL)
 Určeno pro: Pracovníky podniků a institucí (5) a studenty oboru Manažerská

informatika (40)

– Akce bez vložného

– Nepožadován finanční příspěvek ČSSI.

Červen 2016 

 Vyhodnocení soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci, která je organizována
společně EF TUL a SČ sekcí ČSSI.

– Příspěvek ČSSI: roční členství v ČSSI pro autory tří nejlepších prací.

Listopad 2016 

 Liberecké informatické fórum  2016

XI. mezinárodní konference Ekonomické fakulty TUL (konference ve spolupráci s EF TUL)
Určeno pro : Univerzitní a akademické pracovníky, odborníky z praxe, studenty 

– Předpokládaná účast cca. 100 lidí



– Finanční příspěvek ČSSI: 13 tis. Kč 

 

Moravskoslezská sekce 

1. Organizace mezinárodní konference IT pro praxi 2016 v Ostravě v říjnu 2016. 

2. Speciální semináře s workshopy s tématy: 

 Počítačová bezpečnost, spojeno s návštěvou Kyber-arény na MU v Brně. 

 Právní aspekty počítačové bezpečnosti. 

 Komplexní EPP systémy – projektování a implementace. 

 

Centrum pro výzkum informačních systémů 

 

 V roce 2016 bude CVIS pokračovat jak ve vydávání CVIS.CZ, tak v realizaci případových 
studií, kterých má za dobu svého působení zpracovaných více jak 120.  

 


