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Vážení členové ČSSI, 

 

dne 27. května 1994 byla zakládajícími členy založena a dne 3.6.1994 Ministerstvem vnitra zaregistrována 

naše společnost. Na sklonku roku 2008 byla zvolena v pořadí pátá rada ČSSI. Od této doby již uplynuly čtyři 

roky. Podle stanov společnosti tak končí páté 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. Vladimír Drnek, Ing. Jan Kameníček, Ing. Michal Nettl, Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, 

Ing. Vladek Šlezingr, doc. Ing. Jan Pour, CSc. (šéfredaktor časopisu SI a webu společnosti), Renata Hertlová 

(hospodářka) a Hana Hůrková (tajemnice). Členy rady jsou současně předsedové všech regionálních a 

odborných sekcí a odborných skupin, tj. prof. Ing. Jan Čapek, CSc., Ing. David Melichar, doc. Ing. Jan 

Skrbek, Ph.D., doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D. Ing. Milan Šimon, PhD., doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc. 

 

 

 

Prof. Ing. Jiří, Voříšek, CSc., v.r. 

president ČSSI 
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Celkové hodnocení života společnosti za r. 2009-2012  

 (zpracoval: J.Voříšek) 

Rada je přesvědčena, že díky aktivitě členů ČSSI (firemních i individuálních) se za uplynulých osmnáct 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), 

 v porovnání s ostatními ICT asociacemi dosti početnou členskou základnu, 

 stabilizovanou finanční situaci, 

 pravidelně vycházející dva časopisy, o které je značný zájem v ČR i v zahraničí,  

 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,  

 řadu seminářů a akcí, které organizuje jak Praha, tak naše teritoriální a odborné sekce, resp. které 

organizujeme ve spolupráci s našimi partnery (CACIO, Hospodářská komora ČR, FITPRO, ICT 

Unie), 

 každoročně pořádanou soutěž o nejlepší diplomovou práci v oboru IT v ČR, kterou organizujeme 

spolu s ICT Unií, 

 významnou pozici v oblasti výzkumu informačních systémů (sekce CVIS) a v průzkumech 

zaměřených 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, 

 významnou pozici při přípravě strategických dokumentů ČR, které se týkají ICT. Členové 

společnosti se od r. 2011 zapojili do práce Národní ekonomické rady vlády (NERV) a Rady vlády 

pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS). Výsledkem této práce byly mj. 

publikace: 

Novotný, O., Voríšek, J. a kol.: Digitální cesta k prosperitě. Praha: Professional Publishing 2011.  

ISBN 978-80-7431-047-8, 

Munich, D., Voříšek, J. a kol.: Kapitola III - Vzdělanost in: Mejstřík, M (ed) a kolektiv NERV: Rámec 

strategie konkurenceschopnosti, Úřad vlády České republiky, Národní ekonomická rada vlády (NERV), 

Praha, 2011, ISBN  978-80-7440-050-6, 

Voříšek, J., Novotný, O. a kol.: Kapitola VI – Technologická připravenost in: Mejstřík, M (ed) a kolektiv 

NERV: Rámec strategie konkurenceschopnosti, Úřad vlády České republiky, Národní ekonomická rada 

vlády (NERV), Praha, 2011, ISBN  978-80-7440-050-6. 

Kolektiv: Mezinárodní strategie konkurenceschopnosti České republiky, MPO ČR, Praha, 2012 

Pochopitelně, jak tomu bývá, některé věci se nám nedařily tak, jak bychom si přáli. Každoročně pořádanou 

konferenci „Systémová integrace“ jsme naposledy pořádali v r. 2011. Důvodem ukončení této akce byly její 

vysoké finanční náklady. Nahradili jsme ji ale sérií menších a méně nákladných seminářů (viz dále), které 

byly velmi úspěšné. 

Celkově 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.  



Výroční zpráva o činnosti za volební období 2009 – 2012       3 

SEKRETARIÁT ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO SYSTÉMOVOU INTEGRACI       
KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VŠE  TEL. 224 095 469, FAX 224 095 426 
NÁM. W. CHURCHILLA 4, 130 67 PRAHA 3 HURKOVA@VSE.CZ 

Služby členům (zpracoval J.Voříšek) 

V současnosti společnost poskytuje svým členům následující služby: 

zdarma 4x ročně časopis Systémová integrace 

zdarma 4x ročně časopis Journal of Systems Integration 

zdarma účast na seminářích pořádaných ČSSI a jejími sekcemi 

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 

možnost publikace názorů člena v časopisech společnosti, na webu ČSSI a na akcích ČSSI 

možnost vyjadřovat se k návrhům dokumentům, o jejichž oponenturu byla ČSSI požádána v rámci své 
spolupráce s NERV a RVKIS 

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 (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. 

Členská základna společnosti (zpracovala H.Hůrková) 

Členská základna ČSSI se sestává z právnických osob (kolektivní členství) a fyzických osob (individuální 

členství). 

Počet členů společnosti za uplynulé období poklesl. Pokles byl způsoben zejména úspornými opatřeními 

firem i osob v souvislosti s hospodářskou krizí. Tento důvod se projevuje také v platební morálce členů. 

V současné době má ČSSI 106 kolektivních členů (před 4 lety to bylo 165) a 62 individuálních (před 4 lety 

to bylo 140). 

Finanční situace společnosti (zpracovala R.Hertlová) 

ČSSI je od svého založení neziskovou společností, jejíž příjmy se skládají zejména z členských příspěvků, 

předplatného časopisu Systémová integrace a z účastnických poplatků na seminářích ČSSI. Služby členům 

představují hlavní položku výdajů společnosti (vydávání časopisu, pořádání seminářů, informační portál 

společnosti atd.).  

 

Každoročně je předkládán radě ČSSI ke schválení: 

a) výsledek hospodaření za uplynulé období, 

b) návrh rozpočtu na období následující. 
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Hospodářka pravidelně (jednou za měsíc) informuje předsedy sekcí o finanční situaci příslušné sekce. 

Členské příspěvky jsou od 1.1.2003 stabilní v následující výši: 

Typ členství Kč/rok  

Individuální členství 990,- 

Individuální členství – studenti, důchodci 495,- 

Kolektivní členství 7 300,- 

Kolektivní členství – školství 3 650,- 

Od r. 2003 také platí standardní finanční politika vůči sekcím. Z členských příspěvků získávají sekce u 

kolektivních členů 80% a u individuálních členů 50%.  

Aktuální finanční situace je dobrá. Aktiva Společnosti činí 786 tis. Kč. Vývoj finanční situace ČSSI 

v průběhu období 2009 – 2012 ukazuje následující graf: 

 
V roce 2009 pořádala naposledy odborná sekce Centrum pro výzkum informačních systémů mezinárodní 
konferenci "Svět informačních systémů", proto došlo v dalších letech k celkovému poklesu příjmů a výdajů 
společnosti. 

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. Je vydáván od roku 1994. Jeho význam vzrůstá zejména od roku 2008, kdy byl 

časopis na základě jeho vyhodnocení zařazen Ministerstvem školství mezi neimpaktované, ale uznávané 

recenzované časopisy, což má význam zejména pro autory z řad vysokých škol s ohledem na hodnocení 

jejich publikační činnosti. 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. Vzhledem k zvýšenému počtu předkládaných příspěvků, zavedla redakční rada systém 

dvou recenzí na každý článek. 

Významnou změnou je od 1. čísla časopisu 2010 jeho dvojí vydávání a to jednak v tištěné formě (ve 

sníženém nákladu – 100 výtisků) a online formě. Časopis má proto dvě ISSN, která se v citacích uvádějí: 

ISSN 1804-2716 (online), ISSN 1210-9479 (print). Důvodem byla jednak ekonomická situace, ale především 

snaha o větší dostupnost časopisu resp. ve výsledku jeho citovanost. Online verze je publikována na webu 

ČSSI http://www.cssi.cz/cssi/systemova-integrace. 

http://www.cssi.cz/cssi/systemova-integrace
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Další změnou (v r. 2011) byla změna statutu časopisu SI ve vztahu k autorským právům publikovaných 

článků. Důvodem byla žádost o zařazení časopisu SI do databáze Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

– v současné době doporučovaná celosvětová databáze zahrnující cca 5500 online časopisů (ČR má 

registrováno cca 60 titulů vč. našeho Journal of Systems Integration – viz dále). Podmínkou pro zařazení 

časopisu do databáze bylo přijetí licence Creative Common, to znamená, že publikované články jsou 

otevřené k použití dalším autorům za předpokladu uvedení citace zdroje.  

Časopis Journal of Systems Integration (zpracovali Z.Molnár a H.Hůrková) 

ČSSI je od roku 2010 vydavatelem dalšího odborného časopisu Journal of Systems Integration  - ISSN 1804-

2724, všechny články jsou pouze v angličtině. Časopis je vydáván jako pravidelný čtvrtletník a to pouze 

elektronicky na adrese www.si-journal.org. 

Dosud vyšlo v časopise celkem 76 článků a procento odmítnutých článků je 16%.  Časopis má mezinárodní 

redakční radu a 3 členný realizační tým: prof. Molnár - šéfredaktor, Ing. Měsíček - webmaster, H.Hůrková - 

technický redaktor. Příspěvky procházejí systémem hodnocení dvou nezávislých hodnotitelů formou double-

blind review. Články jsou autorsky chráněny speciální licencí Creative Commons – viz výše. 

Stránky časopisu jsou indexovány v hlavních vyhledávačích Google.com, Bing.com a Yahoo.com a také na 

specializovaných stránkách: Directory of Open Access Journals (DOAJ), Elektronische Zeitschrift 

Bibliothek (EZB), Library Intelligence, Georgetown University Library, Google Scholar, Webarchivu 

Národní knihovny ČR. V roce 2012 byla podána žádost o zařazení do databáze SCOPUS a EBSCO. Snahou 

je do budoucna získat pro časopis nenulový impact faktor. 

Pro časopis je využíván redakční systém Open Journal Systems (Public Knowledge Project), který využívá 

téměř 7000 celosvětově vydávaných on-line časopisů. Tento redakční systém umožňuje sledovat četnost 

„stažení“ jednotlivých článků, která přesahuje u některých článků 4000. 

Webové stránky ČSSI  http://www.cssi.cz  (zpracovali J.Pour a H.Hůrková) 

Webové stránky ČSSI jsou v současné době zejména platformou pro publikování časopisu Systémová 

integrace v online formě, dále pro uveřejňování informací o připravovaných akcích ČSSI a pro uveřejňování 

prezentací ze seminářů. Webové stránky ČSSI mají vlastní ISSN, takže lze uveřejněné informace řádně 

citovat (ISSN 1214-6242). Od roku 2010 je webmasterem Dr. Helena Palovská, PhD. (palovska@vse.cz). 

V roce 2012 byly stránky ČSSI vybrány Národní knihovnou ČR v rámci projektu WebArchiv pro zařazení 

do reprezentativního vzorku českého webu s cílem jejich dlouhodobého uchování pro budoucí historické a 

výzkumné účely (citováno z dopisu NK). Stránky jsou pravidelně archivovány a jsou označeny logem 

projektu. 

Semináře  (zpracovala H.Hůrková) 

Od r. 2012, co společnost nepořádá konferenci Systémová integrace na Žofíně, vzrostl počet seminářů 

pořádaných centrálou na dvojnásobek: 

 Jak využívají české firmy a instituce Cloud Computing?. 7.12.2012 

 Business Intelligence Fórum 2012 . 01.06.2012  

 Competitive Intelligence aneb jak vyhrát v konkurenčním boji . 26.04.2012  

 Přístupy k řízení IT architektur a center sdílených služeb ve veřejné správě . 09.02.2012  

 Cloud Computing v ČR: výhody a výzvy . 16.12.2011  

 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR . 26.11.2011  

 Jaký potenciál skrývá Enterprise Architecture? . 03.12.2010  

 Enterprise Content Management, jeho současnost a budoucnost . 12.02.2010  

 Budoucnost ICT sektoru v ČR . 20.11.2009  

 Competitive Intelligence . 13.02.2009  

http://www.si-journal.org/
http://www.cssi.cz/cssi/systemova-integrace
mailto:palovska@vse.cz
http://www.cssi.cz/cssi/jak-vyuzivaji-ceske-firmy-instituce-cloud-computing
http://www.cssi.cz/cssi/business-intelligence-forum-2012
http://www.cssi.cz/cssi/socialni-site-a-competitive-inteligence
http://www.cssi.cz/cssi/pristupy-IT-architektur-a-center-sdilenych-sluzeb-ve-verejne-sprave
http://www.cssi.cz/cssi/cloud-computing-v-cr-vyhody-vyzvy
http://www.cssi.cz/cssi/vysledky-pruzkumu-nabidky-poptavky-po-it-profesich-v-cr
http://www.cssi.cz/cssi/jaky-potencial-skryva-enterprise-architecture
http://www.cssi.cz/cssi/enterprise-content-management-jeho-soucasnost-budoucnost
http://www.cssi.cz/cssi/budoucnost-ict-sektoru-v-cr
http://www.cssi.cz/cssi/competitive-intelligence-0
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Kromě těchto seminářů se ČSSI podílí na spolupořádání či odborné garanci řady dalších seminářů a 

konferencí. Jako příklad uvádíme pravidelnou spolupráci ČSSI s Hospodářskou komorou České republiky 

(HK ČR) a Národním orgánem ČR pro zjednodušování procedur mezinárodního obchodu (FITPRO). Např. 

v roce 2012 to bylo již 18. sympozium "EDI (-FACT) a  e-Business", aktuálně zaměřené na využívání 

elektronické fakturace.  

Některé společné akce jsou ve spolupráci se společností Cacio, ICT Unie. Významná je i spolupráce se 

společností IIR (Institute for International Research), kde ČSSI má odbornou záštitu nad odbornými tréninky 

např. CERTIFIKOVANÝ SERVICE LEVEL MANAGER. 

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

Knihy edice Management v informační společnosti vydává nakladatelství Grada Publishing ve spolupráci  

s Českou společností pro systémovou integraci (ČSSI). Ta garantuje vysokou odbornou úroveň a 

použitelnost knih pro firemní praxi a studium manažerských disciplín. Publikace jsou určeny jak 

specialistům, manažerům a studentům informačních systémů a informačních a komunikačních technologií, 

tak i ostatním firemním manažerům, konzultantům a uživatelům IS/ICT. Zachycují nejnovější poznatky  

v daných oblastech a prezentují je na aktuálních příkladech. 

2012: Řepa, V., Procesně řízená organizace 

2012: Bruckner, T., Voříšek, J., Buchalcevová, A., Tvorba informačních systémů 

2012: Basl, J., Blažíček, R., Podnikové informační systémy 

2011: Dohnal, J., Příklenk, O., CIO a podpora byznysu 

2010: Kunstová, R., Efektivní správa dokumentů 

2009: Pour, J., Gála, L., Šedivá, Z., Podniková informatika (2. Přepracované a aktualizované vydání) 

Aktivity jednotlivých sekcí (předsedové sekcí a odborných skupin) 

Severočeská sekce (zpracoval J. Skrbek) 

Severočeská regionální sekce České společnosti pro systémovou integraci byla založena na Ekonomické 

(dříve Hospodářské) fakultě Technické univerzity v Liberci v listopadu 1996 jako integrální součást ČSSI.  

K hlavním předmětům zájmu SČ ČSSI patřily v posledním období aktivity SSME, konkrétně informatické 

služby pro podporu řešení mimořádných situací a informatická podpora podniků a organizací se zvláštním 

důrazem na malé a střední podniky. Sekce se aktivně angažuje v problematice informatické podpory řízení 

ekonomických subjektů na bázi moderních informačních technologií, analýzy stavu a trendů na trhu 

informačních technologií a služeb v tuzemsku i zahraničí. 

Hlavní realizované akce v letech 2009-12: 
2012 Vyhodnocení soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci 

2012 Seminář Informatické praxe 2012 

2012 konference Liberecké informatické fórum 2012 

2011 Vyhodnocení soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci 

2011 Seminář Informatické praxe 2011 

2011 mezinárodní konference „Liberecké informatické fórum 2011“ 

2011 Mezinárodní konference „Liberecké ekonomické fórum 2011“, garance sekce Informatika 

2010 Vyhodnocení soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci 

2010 Seminář Informatické praxe 2010 

2010 mezinárodní konference „Liberecké informatické fórum 2010“ 

2009 Seminář Informatické praxe 2009 

2009 Mezinárodní konference „Liberecké ekonomické fórum 2009“, garance sekce Informační management 

Sekce pracovala ve složení: 
předseda: Jan Skrbek 

místopředseda: Klára Antlová 

tajemník: Vladimíra Zádová 
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Východočeská sekce (zpracoval J.Čapek) 

Aktivity východočeské sekce můžeme rozdělit na konference, soutěže a účast členů sekce na seminářích 

pořádaných centrálou. 

Jednorázové konference:  

Kognice - září 2009, Objekty - listopad 2009 spolupořádané FIM UHK (místo: Hradec Králové) 

Pravidelně se opakující konference:  

Public Administration pořádané FES UPa v letech 2008, 2010 a 2012 (místo: Seč září (2008 a 2010 a 

Pardubice září 2012) 

Studentská doktorská konference IMEA cyklicky pořádaná FIM UHK, FES UPa a EF TUL.  

V letech 2009 a 2012 byla konference pořádána FIM UHK v Hradci Králové.   

V roce 2010 konferenci pořádala FES UPa v Seči, a bude ji pořádat v roce 2013. 

Pozn.: V letech 2008 a 2011 byla konference pořádána EF TUL v Liberci. 

Konference a soutěže e-learning:  10. až 12. listopadu 2009, 

9. až 11. listopadu 2010, 8. až 10. listopadu 2011 pořádané FIM UHK v Hradci Králové. 

Systémové inženýrství pořádané FES UPa v letech 2010, 2011 a 2012 zpravidla v květnu, místo: Pardubice. 

Pravidelně se opakující soutěže o nejlepší bakalářskou a magisterskou práci zpravidla červen 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012. 

Moravskoslezská sekce  (zpracovala M.Tvrdíková) 

Moravskoslezská regionální sekce České společnosti pro systémovou integraci byla založena při Katedře 

informatiky v ekonomice Ekonomické fakulty VŠB Ostrava. Vznikla původně v roce 1996 pod názvem 

Severní Morava a Slezsko. Podle přání členů tehdejších členů byla sekce v roce 2003 přejmenována na 

Moravskoslezskou sekci a pod tímto názvem působí dosud. 

K hlavním předmětům zájmu MS ČSSI patří podpora vzdělávacích aktivit v oblasti aplikované informatiky a 

podpora rychlého přenosu získaného know-how do české praxe. Za tímto účelem sekce pořádá workshopy a 

semináře určené zájemcům ze sféry průmyslu, obchodu, institucí a školství s cílem informovat tyto 

pracovníky o možnostech a trendech aplikované informatiky v oblastech jejich profesionálního působení. 

Poskytuje poradenskou činnost o možnostech získávání a užití ICT produktů a služeb. V posledním období 

věnuje pozornost zejména informatickým potřebám malých a středních podniků, možnostem růstu jejich 

konkurenčního potenciálu využitím moderních informačních technologií a organizuje a koordinuje 

spolupráci s jejich zahraničními partnery. 

Hlavní realizované akce v letech 2009-12 

K akcím s největší tradicí patří celostátní konference s mezinárodní účastí „Tvorba software“ V letech 

2009-2012  proběhl na Ekonomické fakultě VŠB-TUO ve spolupráci s Nadací Karla Engliše její 34. – 38. 

ročník.  

Další akcí s velkou tradicí je celostátní konference s mezinárodní účastí „Informační technologie pro 

praxi“, pořádaná ve spolupráci s Ekonomickou fakultou VŠB-TUO, poslední 2 ročníky také ve spolupráci 

s EUNIS-CZ. V letech 2009-2012  proběhl její 11. - 15. ročník. V posledním roce se výrazně zvýšil počet 

jejich účastníků, z nichž jednu čtvrtinu tvořili významní odborníci ze zahraničí. 

Poslední, z jednorázových akcí pořádaných Moravskoslezskou pobočkou, byl workshop na téma „Posílení 

vědecké spolupráce mezi univerzitami česko-polského příhraničí“, který se konal 13. 12. 2012., rovněž 

s mezinárodní účastí. 

Průběžnou činností sekce jsou informační a propagační aktivity podporující vstup nových členů do ČSSI 

v prostředí konkurence IT Clusteru, působícího na VŠB-TUO. 

Sekce pracovala ve složení: 
předseda: Milena Tvrdíková 

místopředseda: Jan Ministr 

organizační pracovník: Kamila Hueberová 
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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 a v této podobě funguje až do 

současnosti.   

Sekce trvale zaměřuje své aktivity 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 roce 2007 se sekce začala více orientovat na problematiku informačního propojování společností v rámci 

seskupování firem. Sekce tuto oblast nadále rozvíjela i v období 2009 až 2012 a realizovala i řadu aktivit.  

Vedení sekce pracovalo ve složení: předseda - Doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.  

Hlavní realizované akce sekce/pracovní skupiny v letech 2009-12:  

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.  

K dalším každoročním akcím patří setkávání kateder průmyslového inženýrství, které se koná střídavě na 

jednotlivých pracovištích průmyslového inženýrství po celé ČR.  

Uvedené akce se v období roku 2008 – 12 podařilo v několika letech podpořit finančně z prostředků 

Evropských fondů. 

 

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 informatiky, Fakulty podnikatelské, VUT v Brně, kam 

přesídlila v prosinci roku 2010 ze svého původního pracoviště, Ústavu 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, řízení 

dodavatelských řetězců, pokročilého plánování a rozvrhování výroby, podpory manažerského rozhodování, 

procesního a projektového řízení. V letech 2009 – 2012 CVIS realizoval na základě vlastních původních 

výsledků výzkumu následující výčet publikací: 

 Monografie Informační systémy v podnikové praxi pro vydavatelství Computer Press (2010). 

 Studie Výzkum stavu a požadavků na informační systémy a technologie ve výrobních podnicích ČR, 1. 

vydání, 2011. 

 Studie Aktuální trendy vývoje českého ERP trhu, 3. vydání, 2011. 

 Více jak 50 odborných nebo populárně naučných článků pro časopisy vydavatelství CCB, Extra 

Publishing, Economia a Digit (SK).  

 Více jak 20 odborných nebo vědeckých příspěvků pro časopisy, které jsou evidovány v Seznamu 

recenzovaných neimpaktovaných periodik Národního referenčního rámce excelence. 

 Více jak 50 případových nebo produktových studií pro členy společnosti. 

 Celkem šest publikací CVIS bylo v období 2009 – 2012 zařazeno do databáze ISI Web of Knowledge 

agentury Thomson Reuters. 

CVIS vydává vlastní mezinárodně registrované odborné periodikum CVIS.CZ (ISSN 1214-4991) v české 

jazykové mutaci (www.cvis.cz), které bylo archivováno Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, 

vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu. 

Hlavní realizované akce sekce v letech 2009 - 2012: 

2009 – 2010 

Mezinárodní konference Svět informačních systémů 2009 (Zlín) 

Mezinárodní konference Svět informačních systémů 2010 (Brno) 

 

http://www.cvis.cz/
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Sekce pracovala ve složení: 

předseda: doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA 

místopředsedkyně a šéfredaktorka CVIS.CZ: Ing. Hana Klčová, Ph.D. 

manažerka poradenských projektů: Ing. Dagmar Šulová, Ph.D. (od r. 2008) 

ekonomka: Ing. Petr Nesvadbová (do r. 2010) 

 

Legislativněprávní odborná skupina   (zpracoval M.Maisner) 

Skutečnost, že ČSSI upustila od konání konference v původním rozsahu výrazně ovlivnilo činnost 

legislativněprávní  sekce. Zatímco v minulosti byla činnost orientována na výběr speakrů, příspěvků, a 

získávání participantů a sponsorů na konferenci, v tomto období hledala sekce nový formát. Aktivity sice 

vyústily ve vydání dvou monografií v nakladatelství KLUWER v roce 2012 (Prvávní aspekty outsourcingu a 

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích) nicméně se bohužel neuskutečnil žádný 

specializovaný seminář pod hlavičkou ČSSI a to patrně z organizačních důvodů - sekce sama není schopna 

seminář organizačně zvládnout. Proto se v současné době soustředila na propagační aktivity práva ICT na 

různých národních i mezinárodních konferencích, důsledkem čehož je nominace Dr. Maisnera na ocenění 

Právník roku 2012 v oblasti práva ICT. Pro rok 2013 by sekce ráda získala organizační podporu pro dva 

odborné semináře. 

 

Odborná skupina SSME (D.Melichar) 

Činnost sekce SSME byla v roce 2012 orientována na aktivní spolupráci s veřejnou správou na 

téma veřejných služeb, controlling veřejných služeb a další témata spojená s realizací základních 

registrů. Proběhlo několik přípravných osobních jednání se zástupci Ministerstva vnitra a 

Ministerstva Financí za účasti prof. Jiřího Voříška, Ing. Davida Melichara a doc. Oty Novotného. 

 

Dále byla aktivita sekce zaměřena na rozvoj spolupráce s dalšími odbornými asociacemi, jako je 

itSMF a Asociace pro poradenství (nyní IMC Czech Republic). Výstupy a výsledky těchto aktivit 

mají dlouhodobý charakter a budou pokračovat také v letech 2013 a 2014 
 

 

 


