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Česká společnost pro systémovou integraci 

ve spolupráci s ICT Unií a pracovním výborem Rady vlády pro 

konkurenceschopnost a informační společnost 

a s podporou partnerů konference IBM ČR, Microsoft ČR, SAP ČR,  

Unicorn a mediálním partnerem RESTART 
 

 

si Vás dovoluje pozvat na konferenci 

 

Přístupy k řízení IT architektur a center 

sdílených služeb ve veřejné správě 
  

která se koná ve čtvrtek 
9. února 2012 

začátek konference v 9:00h, ukončení konference 16:00h 

(registrace od 8:30 h) 

 
místo konání 

Vysoká škola ekonomická v Praze 
Vencovského aula (v přízemí nové budovy) 

nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov 

 (METRO trasa  C  - stanice Hlavní nádraží,  dále tram č. 5, 9, 26 – směr Žižkov) 

 

Občané a firmy očekávají od veřejné správy stále kvalitnější služby s klesající administrativní 

náročností. V současné ekonomické situaci stát ale nemůže vynakládat na tyto služby rostoucí 

finanční prostředky. Lze najít řešení tohoto rozporu? Příklady některých zemí ukazují,  

že budování informačních systémů veřejné správy (IS VS) na základě jasně definované 

architektury, procesního řízení služeb a využívání center sdílených služeb jsou cesty,  

jak lze tento rozpor řešit. Na konferenci budeme diskutovat, jak by mohla Česká republika  

tyto osvědčené praktiky převzít a urychleně implementovat. 

 

 

 

  

   

http://akce.vse.cz/location.aspx?LocationID=3
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Otázky, na které bude konference hledat odpovědi: 
 Jak může ICT pomoci pro zvýšení efektivity služeb veřejné správy? 

 Jaké změny mají očekávat občané a firmy? 

 Jaké změny mají očekávat informatici ve VS a ICT dodavatelé? 

 Jaký je vztah mezi procesy VS a architekturou IS VS? 

 Co přinesou centra sdílených služeb? 

 Jaké jsou přístupy nejvyspělejších zemí? 

 Jak mohou změny legislativy přispět k rozvoji IS VS? 

Program: 

MODERÁTOR: VÁCLAV MACH – ŘEDITEL PRO VNĚJŠÍ VZTAHY - MICROSOFT 

9,00 ZAHÁJENÍ 

J. VOŘÍŠEK  (PRESIDENT ČSSI)  A  S. NOVÁK  (PRESIDENT ICT UNIE) 

9,15 BLOK 1 

Z. ZAJÍČEK (MF ČR):  NÁRODNÍ  ARCHITEKTONICKÝ  PLÁN  IS  VEŘEJNÉ  SPRÁVY  
- lze aplikovat zkušenosti stavebních architektů v ICT architektuře VS? 

- lze omezit resortismus při plánování rozvoje IT ve VS? 

- hlavní záměry RVKIS při budování IS VS (páteřní projekty, centra sdílených služeb,…) 

- jak koordinujeme naše plány s EU? 

R. LEDVINKA (MV ČR):  STAV  POPISU  A  OPTIMALIZACE PROCESŮ  VS 
- stav a plány popisu a optimalizace procesů a služeb VS 

- vazba procesů VS na IS VS 

- související problémy a varianty řešení 

J. VOŘÍŠEK, O. NOVOTNÝ (ČSSI, VŠE-KIT):  ZÁVĚRY  A  DOPORUČENÍ  VŠE  A  NERV  

K  ŘÍZENÍ  IT  VE  VS  
- výsledky analýzy role ICT v hospodářství ČR  

- příležitosti a hrozby dalšího rozvoje 

- doporučení VŠE a NERV k využití a řízení ICT služeb ve VS 

10,45 PŘESTÁVKA 

11,15  BLOK 2 

S. NOVÁK, Z. PILZ (ICT Unie):  NÁVRHY ICT UNIE  PRO  ROZVOJ  IS  VEŘEJNÉ  SPRÁVY 
- pohled ICT Unie na  problematiku řízení IT architektur a center sdílených služeb ve VS 

- sdílení ICT služeb ve veřejné správě - návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových 

nákladů v době ekonomické krize 

O. FELIX (MV ČR):  STAV  A  PLÁN  ROZVOJE  ARCHITEKTURY  IS  VS  V ČR 
- aktuální stav návrhu architektur IS VS 

- plánovaný rozvoj architektury IS VS, centra sdílených služeb a související pravidla 

- vazba agend VS na páteřní aplikace 

- jak je řešen přístup k historickým údajům, když nejsou v základních registrech  

M. VALENTA (ČVUT- FIT):  O  PARALELÁCH  MEZI  ARCHITEKTUROU  VE  STAVEBNICTVÍ   

A  ICT  ARCHITEKTUROU  VS 
- role jednotlivých typů architektur a plánů (města, domu) – co tam musí být a co nesmí 

- role jednotlivých profesí (architekt, projektant, stavební dozor, investor, …) 

- možnosti a omezení aplikace těchto paralel při rozvoji IS VS 

12,45 PŘESTÁVKA 
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13,15  BLOK 3 

P. HRABĚ (VŠE- KIT):  APLIKACE  ENTERPRISE  ARCHITECTURE  A  KATALOGU  SLUŽEB  PŘI  

ŘÍZENÍ  ICT  VE  VEŘEJNÉ  SPRÁVĚ  
- přístupy nejvyspělejších zemí 

- návrhy pro ČR 

R. PÁLENÍK (IBM ČR):  PŘÍPADOVÉ  STUDIE  VYUŽITÍ  IT  VE  VS  VE  VAZBĚ  NA  STRATEGII 

MEZINÁRODNÍ  KONKURENCESCHOPNOSTI 
- centra sdílených služeb a jejich možnosti v ČR  

V. SMEJKAL (člen Legislativní rady vlády):  PRÁVNÍ  SOUVISLOSTI  A  LEGISLATIVNÍ  BARIÉRY 

ROZVOJE  IS  VS 
- současný stav platného práva upravujícího IS VS a jeho limity 

- návrhy de lege ferenda (na další legislativní činnost) 

J. MRÁZ (Unicorn Systems):  KDYŽ  JDE  ŘÍDIT  PODNIK  FORMOU  SAAS,  TAK PROČ  BY  TO 

NEMĚLO  JÍT  V  PŘÍPADĚ  STÁTU 
- korporátní přístup k řízení informací 

- principy transparentního řízení organizace 

- využití SaaS služby Unicorn Universe pro řízení procesů 

R. NEŠPOR (SAP ČR):  PŘÍNOSY  ŘEŠENÍ  CENTER  SDÍLENÝCH  SLUŽEB  VE  VEŘEJNÉM  SEKTORU 
- reference a studie SAP 

 

15,45  ZÁVĚR  KONFERENCE  
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Účastnický poplatek  
Plný účastnický poplatek 800,- Kč 

Poplatek pro člena ČSSI / ICT Unie 400,- Kč 

Pracovníci veřejné správy 400,- Kč 

Studenti vysokých škol 0,- Kč 

 

Způsob platby: bankovním převodem  (fakturu vystavíme na vyžádání)    

           na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2 

       číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 12012 

      výjimečně - možnost platby v hotovosti při registraci  

ČSSI není plátcem DPH, IČO:  60446650 

potvrzení o platbě Vám bude zasláno poštou po skončení semináře. 

Podmínky registrace: 

 Zaslání vyplněné přihlášky  - vyplní všichni - i ti, na které se nevztahuje platba 

 Zaplacení účastnického poplatku - pokud se na ně platba vztahuje 

 Přijetí přihlášky nebude potvrzováno  

 Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou 

Přiloženou přihlášku je třeba zaslat na sekretariát ČSSI nejpozději do 7.2.2012   
(možnosti: mailem, faxem, poštou) 

Bližší informace na adrese: 
ČSSI,  

Katedra informačních technologií VŠE 

nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3 

e-mail: hurkova@vse.cz 

tel.:  (02) 224 095 469, 

fax:  (02) 224 095 426 
 

 

 

Přihláška k účasti na semináři     

Přístupy k řízení IT architektur a center sdílených 

služeb ve veřejné správě 

Příjmení Jméno Titul 

Organizace 

Funkce Člen ČSSI/ ICT Unie              ano           ne 

Pracovník veřejné správy      ano           ne 

Adresa 

IČO E-mail  

Telefon Fax 

Provedl jsem dne………… úhradu účastnického poplatku bankovním převodem  

z účtu číslo………………… 

Datum :         Podpis účastníka                   

 


