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Česká společnost pro systémovou integraci 

Výroční zpráva rady ČSSI
o činnosti společnosti

za volební období 2005 - 2008

V Praze, 18. prosince 2008

Vážení členové ČSSI,

dne 27. května 1994 byla zakládajícími členy založena a dne 3.6.1994 Ministerstvem vnitra
zaregistrována naše společnost. Na sklonku roku 2004 byla zvolena v pořadí čtvrtá rada ČSSI. Od té
doby již uplynuly čtyři roky. Podle stanov společnosti tak končí čtvrté volební období rady
společnosti. 
V následujících odstavcích najdete hodnocení života společnosti za uplynulé volební období z pohledu
rady ČSSI, která pracovala ve složení: prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. (president), JUDr. Martin Maisner
(vicepresident), prof. Ing. Josef Basl, CSc. (vicepresident), dále členové: Ing. Martin Bednár, prof.
Ing. Jan Dohnal, CSc., Ing. Radim Hradílek, Ing. Petr Koubský, Ing. Michal Nettl, Ing. Alexander
Šafařík-Pštrosz, doc. Ing. Jan Pour, CSc. (šéfredaktor časopisu SI a webu společnosti), Ing. Milan
Prypoň, MBA,  doc. Ing. Václav Řepa, CSc. (redaktor časopisu SI), Ing., Renata Hertlová
(hospodářka) a Hana Hůrková (tajemnice). Členy rady jsou současně předsedové všech regionálních a
odborných sekcí a odborných skupin, tj. doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., doc. Ing. Jan Skrbek,
Ph.D., doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D.,MBA, doc. Ing. Milan Šimon, Ph.D., doc. Ing. Milena
Tvrdíková, CSc., Ing. Michal Zálešák.
Vaše hodnocení společnosti a náměty na její další aktivity můžete zasílat na adresu tajemnice
společnosti (hurkova@vse.cz).

Prof. Ing. Jiří, Voříšek, CSc., v.r.
president ČSSI

mailto:hurkova@vse.cz
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Celkové hodnocení života společnosti za r. 2005-2008
(zpracoval: J.Voříšek)

Rada je přesvědčena, že díky aktivitě mnoha členů ČSSI (firemních i individuálních) se za uplynulých
čtrnáct let podařilo z ČSSI vytvořit jedno z nejlépe fungujících profesních sdružení v ČR v oblasti
IS/ICT a naplnit tak hlavní cíl ČSSI – zprostředkovávat rychlý přenos nejnovějších informací a
zkušeností mezi dodavateli ICT, uživateli ICT a vysokými školami.
Detailnější informace o aktivitách naší společnosti jsou uvedeny v následujících odstavcích. Zde
předkládáme krátké shrnutí a zhodnocení života naší společnosti v uplynulých čtyřech letech.
Máme: 

• dynamickou organizační strukturu pokrývající celou ČR (teritoriální sekce) a aktuální ICT
témata (odborné sekce a odborné skupiny),

• stabilizovanou členskou základnu,
• stabilizovanou finanční situaci,
• pravidelně vycházející časopis, o který je velký zájem i mimo členskou základnu ČSSI, 
• ediční řadu "Management v informační společnosti", která od roku 2000 vychází ve spolupráci

s nakladatelstvím Grada a která je mj. využívána jako učební literatura na řadě univerzit v ČR
a SR, 

• každoročně pořádanou mezinárodní informatickou konferenci Systémová integrace, která patří
k největším IT akcím v ČR a která v příštím roce vstoupí do svého 17. ročníku, 

• řadu dalších konferencí, seminářů a akcí, které organizují naše teritoriální a odborné sekce,
resp. které organizujeme ve spolupráci s našimi partnery (SSSI, CACIO, ISACA,
Hospodářská komora ČR, FITPRO, SPIS),

• každoročně pořádanou soutěž o nejlepší diplomovou práci v oboru IT v ČR, kterou
organizujeme spolu se společnosti ABRA a asociacemi SPIS a CACIO,

• významnou pozici v oblasti výzkumu informačních systémů (sekce CVIS) a v průzkumu
zaměřeném na lidské zdroje v IT,

• významnou pozici v oblasti práva v informatice. Členové naší právní odborné skupiny patří
k nejvýznamnějším autoritám v této oblasti v ČR a stali se rozhodci informatických sporů
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR,

• dobrou pověst i v zahraničí. Spolupracujeme s organizátory informatických akcí v zahraničí
(např. CEBIT) a s řadou velvyslanectví v ČR při organizaci jejich informatických aktivit
(např. pracovní návštěva švédských, čínských a argentinských podnikatelů v oboru IS/ICT).

Pochopitelně, jak tomu bývá, některé věci se nám nedařily tak, jak bychom si přáli. Ne všechny naše
teritoriální sekce překypovaly aktivitou, nepodařilo se nám udržet při životě ediční řadu "Příručky
informačního manažera" zaměřenou na potřeby informatické praxe.
Celkově však lze konstatovat, že naše společnost má bohatý a tématicky stále se rozšiřující život, který
je atraktivní pro velký okruh zájemců o IS/ICT. Chtěli bychom za to všem aktivním členům naší
společnosti srdečně poděkovat. 
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Služby členům (zpracoval J.Voříšek)

V současnosti společnost poskytuje svým členům následující služby:
zdarma 4x ročně časopis SI (pro firemního člena 3 výtisky)
zdarma účast na seminářích pořádaných ČSSI a jejími sekcemi pouze pro členy
zdarma přístup do neveřejné části webu ČSSI
zdarma 3 nabídky zaměstnání uveřejněné na webu ČSSI (pouze pro firemní členy)
min 10% sleva na akcích ČSSI pořádaných pro veřejnost
sleva při nákupu knih z publikační řady "Management v informační společnosti, kterou ČSSI vydává
ve spolupráci s nakladatelství Grada
pozvání a sleva na akcích, kde se ČSSI podílí na organizaci s jinými subjekty
odborné konzultace k problémům
možnost publikace názorů člena v časopisu SI, na webu ČSSI a na akcích ČSSI
možnost vyjadřovat se k návrhům dokumentům, o jejichž oponenturu byla ČSSI požádána v rámci své
spolupráce se státními orgány, příp. dalšími institucemi 
možnost aktivního zapojení do činnosti teritoriálních a odborných sekcí a skupin ČSSI
organizační pomoc při založení a provozu odborné sekce nebo odborné skupiny zaměřené na
specifickou problematiku IS/IT
možnost prezentace produktů a služeb v bulletinech a na webu ČSSI (pouze pro firemní členy)
prioritní nabídka partnerství na akcích pořádaných ČSSI - např. partner konference SI (pouze pro
firemní členy)
Kromě výše uvedených služeb mohou členové sekcí ČSSI čerpat specifické služby (placené i
neplacené) sekce, jejíž jsou členem – viz informace na webech sekcí.

Vývoj členské základny (zpracovala H.Hůrková)

Členská základna ČSSI se sestává z právnických osob (kolektivní členství) a fyzických osob
(individuální členství).
Počet členů společnosti zaznamenal za uplynulé období mírný nárůst a dosáhl 165 členů kolektivních
a 140 členů individuálních – viz následující graf. O zvýšení počtu členů se přičinila zejména odborná
sekce CVIS.
Hodnotíme-li kolektivní členství průřezově, pak opět konstatujeme, že počet zrušených členství je
vyrovnáván počtem nových členství. Důvody zrušení jsou zejména zánik firem nebo jejich spojování
resp. změnou jejich zaměření. Obdobně je tomu i u členství individuálního – změna zaměstnání,
ukončení vysokoškolského studia atd. Stále častějším důvodem ke zrušení členství je také neplacení
členských příspěvků. 
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    2004

CEO = Centrum pro elektronický obchod (v r. 2007 zaniklo)
CVIS = Centrum pro výzkum informačních systémů
MSS = Moravskoslezská sekce
Praha = Pražská centrála
SC = Severočeská sekce
VC = Východočeská sekce
ývoj finančn
SSI je od svého zal
říspěvků a z předplatn
ýdajů společnosti (vyd
td.) Příjmy z organizov
2004
í situace (zpracovala R. Hertlová)

ožení neziskovou společností, jejíž příjmy se 
ého časopisu Systémová integrace. Služby člen
ávání časopisu, pořádání bezplatných seminářů
aných akcí (konference, semináře) pokrývají ná
200
4

skládají zejména z členských
ům představují hlavní položku
, informační portál společnosti
klady těchto akcí. 
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Každoročně je předkládáno radě ČSSI ke schválení:
a) výsledek hospodaření za uplynulé období,
b) návrh rozpočtu na období následující.

Hospodářka pravidelně (jednou za měsíc) informuje předsedy sekcí o finanční situaci příslušné sekce.

  Členské příspěvky zůstávají nezměněny od roku 2003:
Typ členství Kč/rok 

od 2003 
Individuální členství 990,-
Individuální členství – studenti, důchodci 390,-
Kolektivní členství 7 300,-
Kolektivní členství – školství 3 650,-

Finanční politika vůči sekcím:
Podíly sekcí z členských příspěvků jsou u kolektivních členů 80 %,  u individuálních 50% s tím, že se
žádné akce sekcí nedotují. Sekce se podílí na nákladech provozu ČSSI (účetní, hospodářka, časopis) a
to 37% z jejich příjmu z členských příspěvků (aktuálně vždy přepočítáno na konci roku).
Příjmy i výdaje v letech 2006 a 2007 rostly, v roce 2008 jak příjmy, tak výdaje poklesly – viz
následující graf. Důvodem poklesu bylo, že v roce 2008 byly pořádány zejména bezplatné semináře,
aby se oslovilo co nejvíce účastníků. S výjimkou roku 2006 ČSSI hospodaří každoročně s malým
přebytkem.

Vývoj finanční situace ČSSI v průběhu období 2005 – 2008, viz následující graf:
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Časopis Systémová Integrace (zpracovali J.Pour a H.Hůrková)

Časopis Systémová integrace je od založení České společnosti pro systémovou integraci v roce 1993
trvalou součástí jejích aktivit jak z hlediska publikačních možností pro její členy, tak z hlediska
jednotlivých presentovaných témat široké odborné veřejnosti. V minulém období se poměrně dobře
dařilo naplňovat toto poslání časopisu, a to díky rozmanitému spektru publikovaných příspěvků i
jejich v naprosté většině vysoké odborné úrovni. Vzhledem k tomu, že jde o časopis, který nemá
komerční charakter, neobsahuje prakticky žádné reklamy ani příspěvky marketingového charakteru,
má velmi kvalitní redakční radu, fungující systém recenzí, patří z tohoto pohledu k nejvýznamnějším
periodikům informatiky v České republice. 
V posledním období došlo i k několika významným pozitivním změnám ve vydávání časopisu.
Časopis byl Ministerstvem školství, na základě jeho vyhodnocení, zařazen mezi neimpaktované, ale
uznávané časopisy, což má význam zejména pro autory z řad vysokých škol s ohledem na ohodnocení
jejich příspěvků v rámci publikační činnosti VŠ. Další změnou byla obměna redakční rady časopisu,
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kde získali větší zastoupení významní zahraniční specialisté a pracovníci české praxe. Redakční radu
časopisu tvoří však i nadále z větší části členové Rady společnosti. 
Po obsahové stránce si časopis zachovává svou prioritní orientaci na aplikační a manažerskou úroveň
informatiky. Stále větší pozornost je věnována zejména otázkám řízení podnikových informačních
systémů, jako např. specifikaci a řízení služeb informatiky, řízení nákladů a efektů, otázkám řízení
výkonnosti informatiky ve vztahu na řízení výkonnosti firmy, řízení personálních zdrojů v podnikové
informatice apod. Pro další období lze předpokládat, že obdobná orientace bude zachována avšak
s tím, že kvalitní příspěvky technologicky nebo vývojářsky zaměřené najdou v časopise vždy rovněž
své místo.

Ediční řada Management v informační společnosti
(zpracoval J.Basl)

Z iniciativy ČSSI byla v roce 2000 ve spolupráci s Grada Publishing ustanovena ediční řada, kterou
ČSSI odborně garantuje a spolupracuje přitom úzce i se Slovenskou společností pro systémovou
integraci. Původní název ediční řady Systémová integrace byl v roce 2002 upraven na Management
v informační společnosti. Tituly vycházejí v nákladu cca 1000 – 1800 výtisků.
Publikace jsou určeny jednak pracovníkům v podnikové praxi a specialistům ICT firem a jednak
studentům technicko-ekonomických škol v ČR a na Slovensku. Všechny publikace jsou recenzovány a
jejich úroveň a odborné zaměření zajišťuje Ediční rada. 

V letech 2005-2008 vyšly v edici následující tituly:
Řepa. V.: Podnikové procesy, Procesní řízení a modelování (2005, 2006 – 2 vydání)
Gála, L., Pour, J., Toman, P.: Podniková informatika (2005)
Bureš, V.: Znalostní management a proces jeho zavádění (2007)
Šmída, F.: Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě (2007)
Basl, J., Blažíček, R.: Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnosti (2008)
Tvrdíková, M.: Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy - nástroje ke zvyšování
kvality informačních systémů (2008)

Web SI (zpracoval J.Pour)

Po zhodnocení zkušeností s provozem webových stránek ČSSI v minulém období byla v první
polovině roku 2008 provedena jejich obsahová a technologická rekonstrukce. Byla definována a na
Radě ČSSI i odsouhlasena jejich novou funkcionalita. Stránky v současné době zahrnují evidenci
členů ČSSI, zápisy z Rady ČSSI, aktuality a další standardní informace. Specifickou součástí jsou
přesné pokyny pro publikace v časopise SI, které jsou i nezbytnou podmínkou pro uznání časopisu ze
strany MŠMT. 
Na základě závěrů ze zasedání Rady ČSSI byly zjednodušeny a vynechány některé původní části,
zejména terminologický slovník a informace o trhu IS/ICT, které byly přesunuty na stránky
CzechInvest. Důvodem pro tyto úpravy byly zejména dnes dostupné kvalitní informace na stejná
témata na jiných informačních portálech a kromě toho i poměrně malý zájem ze strany ICT firem
publikovat své novinky produktů a služeb v původním předpokládaném rozsahu na webu ČSSI. Navíc
analytické informace o ICT trhu dnes poskytuje v rámci ČSSI portál Centra pro výzkum informačních
systémů (CVIS). 
Webové stránky ČSSI proto prioritně obsahují informace o odborných akcích a pozvánky na semináře
ČSSI, jejich detailní programové náplně, informace organizačního charakteru atd. Následně jsou zde
publikovány i presentace z těchto seminářů a případné další informace z jejich průběhu. Na www
ČSSI jsou rovněž ukládány články z jednotlivých čísel časopisu SI. Portál ČSSI je již od roku 2003
zařazen mezi on-line časopisy s přiděleným mezinárodním standardním číslem seriálových publikací
(ISSN 1214-6242).
Současné webové stránky jsou, oproti minulosti, podstatně více otevřené pro publikování sekcemi a
odbornými skupinami ČSSI. Zástupci jednotlivých sekcí a odborných skupin ČSSI obdrželi přístupová
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práva s možností vlastního vkládání informací na web, což samozřejmě přináší větší rychlost ve
zveřejňování aktuálních informací ze sekcí, pozvánek na akce, které sekce pořádají atd. Do dalšího
období předpokládá Rada ČSSI právě další zintenzivnění vstupů jednotlivých sekcí do obsahu stránek
a tím i jejich další zatraktivnění pro návštěvníky. 

Konference Systémová Integrace, průzkum „Lidské zdroje
v ICT“ a další akce centrály ČSSI (zpracoval J.Voříšek)

ČSSI je od svého založení hlavním organizátorem každoroční mezinárodní konference „Systémová
integrace“. Konference se za 16 let své existence zařadila mezi nejvýznamnější informatické akce
v ČR. Každoročně má 400-500 účastníků, 70-80 příspěvků, cca 20 odborníků z 10 zemí
v programovém výboru a cca 30 odborných partnerů. Důrazem tematického zaměření konference je
vzájemný vztah ICT a podnikání, resp. ICT a služeb veřejné správy. Sborníky konference jsou
zasílány do všech větších knihoven v ČR a slouží i jako studijní literatura pro ICT obory na vysokých
školách.
V letech 2006-2007 ČSSI ve spolupráci s VŠE, SPIS a CACIO provedla originální průzkum lidských
zdrojů v ICT v ČR. Výsledky průzkumu byly publikovány v knize Doucek, P., Novotný, O., Pecáková,
I. & Voříšek, J. (2007) Lidské zdroje v ICT -  Analýza nabídky a poptávky po IT odbornících v ČR, Praha,
Professional Publishing, 201 s., ISBN 978-80-86946-51-1. Průzkum kvantifikoval rozdíly mezi
poptávkou a nabídkou po ICT odbornících v ČR a ukázal na některé slabiny vysokoškolské přípravy ICT
odborníků. Výsledky průzkumu využívá řada vysokých škol při koncipování nových učebních plánů ICT
oborů. ČSSI plánuje opakovat průzkum v letech 2009-2010.
Kromě konference SI organizuje centrála několikrát do roka odborné semináře na aktuální téma.
Semináře jsou pro členy ČSSI zdarma. Příkladem jsou semináře „Architektury v ICT“ nebo „Role
standardů a norem při zvyšování zralosti organizací IT“. 
Mimořádně úspěšné byly kurzy zahraničního experta Dr. George Feuerlichta z UTS Sydney. V tomto
hodnoceném období se konaly dvakrát a to na témata „Integrace podnikových aplikací a e-Business“ a
„Enterprise Computing“. 
Řada dalších akcí byla organizována ve spolupráci s našimi partnery jako je SPIS, CACIO, ISACA. 
U některých akcí jiných subjektů ČSSI vystupuje jako odborný garant. Příkladem je spolupráce s IIR,
kde je ČSSI certifikační autoritou testů účastníků školení"Certifikovaný IS/ICT projekt manager".
ČSSI spolu se svými partnery byla u zrodu soutěže TOP 10 Systémových integrátorů a TOP
Professional. Akce TOP 10 získala za deset let své existence značnou pozornost jak mezi
systémovými integrátory, tak mezi jejich zákazníky.

Teritoriální a odborné sekce – celkové hodnocení
(zpracoval J.Basl)

Kromě aktivit a služeb, které Společnost svým členům nabízí centralizovaně, jsou zároveň její
důležitou a nedílnou součástí i aktivity, které jsou podle odborné orientace a teritoriální příslušnosti
jednotlivých členů realizovány prostřednictvím sekcí a odborných skupin. 
Regionální sekce vznikly na principu členění České republiky na kraje a v současné době pracují
v daných regionech následující sekce:

• Západočeská se sídlem v Plzni při Západočeské univerzitě,
• Východočeská – při univerzitě v Hradci Králové,
• Severočeská  - při Technické univerzitě v Liberci,
• Moravskoslezská při Vysoké škole báňské–TU v Ostravě.

Regionální sekce svoji činnost vyvíjejí vždy ve spolupráci s odborným garantstvím významného
univerzitního pracoviště v regionu. Sekce pořádají zejména odborné semináře a konference, které jsou
určeny nejen pro členy daného regionu, ale všech členů ČSSI a dalších zájemců z řad odborné
veřejnosti.
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Nově ustanovované odborné skupiny při ČSSI reagují na aktuální zájmy členů Společnosti, které není
vhodné směřovat jen do určitého regionu. V uplynulém volebním období byly ustanoveny odborné
skupiny orientované na informační systémy, právní tématiku a dále na problematiku ICT služeb.
V současné době pracují v rámci ČSSI tyto odborné skupiny a sekce:

• Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS)  se sídlem ve Zlíně při univerzitě Tomáše
Bati,

• Legislativně - právní sekce – zaměřená na právní aspekty dodávek a provozu IS/ICT a služeb
IT se sídlem v Praze,

• SSME sekce (Service Science Management, and Engineering) zaměřená na ICT služby
v celém jejím životním cyklu se sídlem v Plzni.

Sekce pořádají důležité odborné konference a semináře, dále nabízejí odborné konzultace a podílí se
na zajištění odborných bloků na konferenci Systémová integrace. Bližší popis těchto činností obsahuje
následující text.

Aktivity jednotlivých sekcí (předsedové sekcí a odborných skupin)

Severočeská sekce (zpracoval J. Skrbek)

Severočeská regionální sekce České společnosti pro systémovou integraci byla založena na
Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci v listopadu 1996 jako integrální součást ČSSI. K
hlavním předmětům zájmu SČ ČSSI patří informatická podpora podniků a organizací se zvláštním
důrazem na malé a střední podniky. Aktivně se angažuje v problematice rozvoje řízení ekonomických
a dalších subjektů na bázi moderních informačních technologií, analýzy stavu a trendů na trhu
informačních technologií a služeb v tuzemsku i zahraničí.

Sekce pracovala ve složení :
předseda: Jan Skrbek
místopředseda: Klára Antlová
další členové vedení sekce: Jan Ehleman, Vladimíra Zádová

Hlavní realizované akce sekce/pracovní skupiny v letech 2005-08:
2005
Seminář Informatické praxe 2005
Mezinárodní konference doktorandů IMEA 2005, spolupořádání informatické sekce
Mezinárodní konference „Liberecké ekonomické fórum 2005“, garance sekce informačního
managementu
2006 
Seminář Informatické praxe 2006
Vyhodnocení soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci
konference Liberecké informatické fórum  2006
2007 
Seminář Informatické praxe 2007
Vyhodnocení soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci
Mezinárodní konference „Liberecké ekonomické fórum  2007“, garance sekce informačního
managementu
2008 
Seminář Informatické praxe 2008
Vyhodnocení soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci
konference Liberecké informatické fórum 2008

Východočeská sekce (zpracoval J.Hynek)
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Východočeská regionální sekce České společnosti pro systémovou integraci (ČSSI) funguje při
Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Sekce pořádá pro odbornou veřejnost
přednášky a semináře na aktuální témata s cílem umožnit výměnu informací a názorů v oblasti
informačních a komunikačních technologií.

Vedení sekce tvoří:
předseda: Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
místopředseda: Prof. Ing. Jan Čapek, CSc. 
hospodářka a tajemnice: Zdena Matulová  

Východočeská regionální sekce České společnosti pro systémovou integraci (ČSSI) pořádá
každoročně tři nejvýznamnější akce:

• Soutěž e_Learning 
• Soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci v oblastech informačních technologií a

kvantitativních metod na FIM UHK
• Konferenci Veřejná správa

Kromě těchto tradičních akcí Východočeská regionální sekce České společnosti pro systémovou
integraci pořádá zvané přednášky top manažerů významných společností podnikajících na trhu ICT a
dále je pořadatelem či spolupořadatelem několika dalších konferencí, které jsou zde pořádány také již
tradičně, ale nikoliv každoročně  - konference IMEA (2006, 2007), konference Aktuální otázky
rozvoje regionů (2005) či konference Veřejná správa (2008). Bližší informace o jednotlivých akcích
lze nalézt na webu sekce - http://www.uhk.cz/fim/cssi/631.

Moravskoslezská sekce  (zpracovala M.Tvrdíková)

Moravskoslezská sekce ČSSI funguje nepřetržitě na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava od roku
1996. Jejím základním zaměřením je:
Vytvářet prostor pro publikaci výsledků vědecké a aplikační činnosti v oblasti informačních systémů a
informačních technologií. Podporovat vzdělávací aktivity zaměřené na oblast aplikované informatiky a
napomáhat k maximálně rychlému přenosu získaného know-how do české praxe. Za tímto účelem
Společnost pořádá přednášky a semináře určené pro řídící pracovníky ze sféry průmyslu i veřejné
správy s cílem informovat členy sekce o možnostech  a trendech aplikované informatiky v oblastech
jejich profesionálního působení. Vykonávat poradenskou činnost o možnostech získávání a užití ICT
produktů a služeb.
Koordinuje spolupráci svých členů s partnerskými společnostmi v Polsku.
Moravskoslezská sekce pořádá každoročně dvě nejvýznamnější akce a to konferenci s mezinárodní
účastí Tvorba softwaru, která bude mít v příštím roce již 35 ročník svého konání a konferenci
Informační technologie pro praxi. 
Kromě těchto tradičních akcí Moravskoslezská sekce ČSSI pořádá speciální semináře pro své členy.
Např. v minulém roce se konal seminář „Snadná spolupráce uživatelů“ (seznámení s Sharepoint
Servery a Exchange Serverem 2007 firmy Microsoft), a seminář „Řešení Sun pro HPC, Honeycomb,
Virtuální prostředí, Solaris“ 
Bližší informace o jednotlivých akcích lze nalézt na webu sekce www.cssi-morava.cz
Vedení sekce (s případnými změnami v letech 2006-08):

‐ předseda: Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.
‐ místopředseda: Ing. Jan Ministr, Ph.D.
‐ tajemník: Kamila Hueberová
‐ další členové vedení sekce:

Doc. Ing. Josef Fiala, CSc. - VSB-TU Ostrava, EkF
Ing. Jan Klabusay, CSc. – U&SLUNO, a.s.
Ing. Martin Závodný - CEZData, s.r.o.

Západočeská sekce (zpracoval M. Šimon) 
Západočeská regionální sekce České společnosti pro systémovou integraci byla založena při Katedře
průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní ZČU v Plzni.  

http://www.cvis.cz/
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Svým odborným měřením je sekce orientována především na tématiku aplikačního softwaru na
podporu výrobních podniků typu ERP, APS a SCM a v návaznosti na to také na problematiku
modelování a optimalizace podnikových procesů.  
V letech 2005 a 2006 se sekce orientovala na propojování společností v rámci seskupování
firem v podobě klastrů. Vlivem negativního vývoje v dané oblasti se následně pod vlivem
Katedry průmyslového inženýrství a managementu v roce 2006 zaměřila na oblast virtuálního
inženýrství včetně správy dat v rámci životního cyklu výrobku.

Vedení sekce pracovalo ve složení: 
předseda:      Doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D. 
tajemník:   Ing. Vít Glasl 

Hlavní realizované akce sekce/pracovní skupiny v letech 2005-08: 
K akcím s největší tradicí patří mezinárodní seminář „Modelování a optimalizace
podnikových procesů – MOPP“, který se koná pravidelně od roku 1998 za účasti významných
odborníků z ČR a ze zahraničí a který se každým rokem specializuje na určitou oblast dané
problematiky. 

Centrum pro výzkum informačních systémů (zpracoval P. Sodomka)

Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) byl schváleno jako projekt nové odborné sekce
ČSSI v roce 2003. Její mateřskou organizací je Ústav průmyslového inženýrství a informačních
systémů, Fakulty managementu a ekonomiky, UTB ve Zlíně.

CVIS se zaměřuje na výzkum v oblasti plánování podnikových zdrojů, řízení vztahů se zákazníky,
pokročilého plánování a rozvrhování výroby, podpory manažerského rozhodování, procesního a
projektového řízení. V letech 2004-2008 CVIS realizoval na základě vlastních původních výsledků
výzkumu následující výčet publikací:

- Dvě monografie pro vydavatelství AVRE Publishing (2004) a Computer Press (2006),

- Více jak 120 odborných článků pro časopisy vydavatelství Computer Press, CCB, Extra
Publishing, Digit (SK) a Economia, 

- Více jak 30 příspěvků na vědeckých a odborných konferencích v ČR, SR i zahraničí

- Dvě publikace CVIS byly zařazeny do databáze ISI Web of Knowledge agentury Thomson
Reuters

CVIS také v hodnoceném období uskutečnil více jak 20 přednášek pro členy ČSSI na jejich vlastních
akcích (např. pro Microsoft, SAP, LCS International), realizoval několik poradenských, analytických,
marketingových projektů (např. pro společnosti Linet, RIM-Tech, ABRA Software, Karat Software). 
CVIS vydává vlastní mezinárodně registrované odborné periodikum CVIS.CZ – v české a anglické
jazykové mutaci (www.cvis.cz). Anglická mutace CVIS.CZ byla v roce 2008 zařazena Radou vlády
ČR pro výzkum a vývoj do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Národního
referenčního rámce excelence, a to v oboru Řízení, správa a administrativa. CVIS.CZ se tak stal
respektovaným periodikem pro publikování odborných textů a původních vědeckých prací.

Hlavní realizované akce sekce v letech 2005-08:

2005 – 2008 (pravidelně každý rok)
Mezinárodní konference Svět informačních systémů 
Celostátní konference Databázový svět

Sekce pracovala ve složení:

předseda: doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA
místopředsedkyně a šéfredaktorka CVIS.CZ: Ing. Hana Klčová, Ph.D.
místopředseda: Ing. Jaromír Habáň (do r. 2007)
místopředsedkyně: Ing. Eva Vořechová, Ph.D. (od r. 2007)
ekonomka: Ing. Petr Nesvadbová
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Odborná sekce CEO a odborná skupina Centrum fondů Evropské unie (CFEU)
(zpracoval M.Zálešák)
Na zasedání Rady ČSSI v prosinci 2006 bylo konstatováno, že Centrum pro elektronický
obchod již delší dobu nerealizuje činnosti související s podporou elektronického obchodu
v ČR. 
V březnu 2007 v souladu se zněním nových stanov a v návaznosti na zrušení sekce CEO byla
ustanovena odborná skupina ČSSI s názvem Centrum pro EU dotace (CEUD). Je zaměřena na
informační servis a poradenství v souvislosti s fondy EU na rozvoj informačních a
komunikačních technologií. Informace poskytuje všem členům ČSSI. 

Založení nové odborné skupiny SSME.
V roce 2008 byla z iniciativy ČSSI a IBM založena pracovní skupina České společnosti pro
systémovou integraci zaměřená na služby. Nová pracovní skupina je označena zkratkou  SSME
(Service Science, Management, and Engineering) a bude prohlubovat společný zájem rozvíjet v širší
odborné veřejnosti, mezi dodavateli i odběrateli v podnicích a organizacích, ve veřejné správě a mezi
studenty na vysokých školách v ČR tématiku principů service science. 
Činnost skupiny bude zaměřena na:

• rozvoj výuky, včetně osnov předmětů a učebních specializací, zaměřených na tématiku SSME
• realizace průzkumů a šetření mapujících a podporujících SSME
• pořádání odborných setkání, seminářů příp. Konferencí, a propagace myšlenek SSME na

veřejnosti
Vedením této skupiny se ujal Ing. David Melichar, PhD. z firmy CORTIS.

Legislativněprávní odborná skupina
Legislativněprávní obchodní skupina se vyvinula z legislativněprávní sekce . Odborná skupina
nepracuje ve stálém složení, ale sdružuje k jednotlivým aktivitám právníky-specialisty. Odborná
skupina pracuje bez nároku na financování z prostředků ČSSI a její aktivity spočívající v následujícím:

• organizace a zvyšování odborné úrovně tzv. právního bloku v rámci konference ČSSI (Dr.
Maisner, prof. Smejkal, Dr. Sokol, ing. Kodl, prof. Telec, Dr. Líbal, Dr. Zeman,)

• posilování  odborné úrovně a sjednocování rozhodovací praxe při rozhodování sporů v IT ,
zejména v rámci rozhodčích soudů (Dr. Maisner, Mgr.Loebl, Dr. Líbal, Dr. Hostaš,)

• vytváření podmínek a témat k publikační činnosti
Činnost odborné skupiny sjednocuje koordinátor JUDr. Martin Maisner, který zároveň působí ve
funkci viceprezidenta pro vnější vztahy.
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