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Česká společnost pro systémovou integraci 

¨ 

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 16.2.2010 

Přítomni:  Bednár, Čapek, Dohnal, Drnek, Maisner, Melichar, Nettl, Pour, Šafařík-Pštrosz, 
Tvrdíková, Vojtko,Voříšek, Skrbek, Hertlová,  Hůrková,  

Zvaní hosté:  O.Novotný (KIT VŠE), Z.Pilz (ICT UNIE) 

Omluveni: Bartůněk, Basl, Fischer, Kameníček, Smolík, Sodomka, Šimon,  

Program: 
1) Projekt „Digitální cesta k prosperitě“ (Voříšek, Novotný) 

- diskuse o obsahu a dalším postupu projektu 
2) Stanovisko ČSSI ke státním maturitám (Voříšek) 
3) Finanční uzávěrka r. 2009 a rozpočet na r. 2010 (Hertlová) 
4) Analýza členské základny a nové služby členům (Hůrková) 
5) Jihočeská sekce ČSSI – stav přípravy (Vojtko) 
6) Různé 

 

1) Projekt „Digitální cesta k prosperitě“  
Prof. Voříšek uvedl bod jednání aktuálními informacemi z řešení projektu Digitální cesta 
k prosperitě, který je řešen v kooperaci ČSSI, VŠE a ICT UNIE pod patronátem premiéra 
Fischera. Konstatoval, že řešení projektu probíhá podle stanoveného harmonogramu a definované 
struktury výsledného dokumentu. 

Doc. Novotný pak přednesl dílčí specifikaci obsahu případových studií, které budou podkladem 
pro zpracování výsledné studie. Pro zhodnocení případových studií se předpokládá využití dvou 
indexů: 

• Index rozsahu iniciativy - procento subjektů ve státě, které byly realizací projektu zasaženy, 

• Souhrnný index dopadů iniciativy – zahrnuje hodnocení následujících aspektů projektu: 
finance, bezpečnost, export, životní prostředí a komfort obyvatelstva. 

V rámci diskuse byly presentovány následující názory: 

• Dopady iniciativy bude účelné klasifikovat na prioritní a vedlejší dopady, přičemž oboje 
mohou být kladné i záporné. 

• Dopady typu Komfort by měly být přesněji specifikovány ve smyslu vnímání informačního 
komfortu a spokojenosti občanů s jeho nabídkou. Typ dopadu Komfort musí být dále 
provázán na dopady typu sociálních dopadů. 

• Spektrum definovaných dopadů by mělo být rozšířeno o dopady typu etika, morálka a 
transparentnost. 

• Měla by být zohledněna doba účinnosti dopadů a jejich opakovatelnost, 

• Samostatnými typem dopadu by měla být zaměstnanost. 

• Byla rovněž diskutována problematika spolehlivosti odhadu hodnot indexů. 

• Z diskuse vyplynulo, že dopady by měly být rovněž textově vyjádřené, resp. s textovými 
komentáři. 

• Byly formulovány cílové skupiny uživatelů studie, což budou zejména vláda, parlament, lidé 
s rozhodovacími kompetencemi ve veřejné a státní správě, specialisté pro práci s lidmi. 
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2) Stanovisko ČSSI ke státním maturitám  
Prof. Voříšek informoval o zasedání pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost, 
která projednávala přípravu státních maturit. Krátce informoval o základních principech státních 
maturit. Dále konstatoval, že v rámci EU pouze 3 státy nemají statní maturity (ČR, Řecko a 
Lichtenštejnsko). Rada ČSSI zavedení státní maturit podporuje. Přiklání se k názoru, že přispějí 
k vyšší úrovni vzdělanosti, ke sjednocení požadavků na absolventy středoškolského studia a že 
současně budou indikátorem kvality jednotlivých vysokých škol. Rada ČSSI proto doporučuje 
zavedení státních maturit v co nejkratším termínu. 

3) Finanční uzávěrka r. 2009 a rozpočet na r. 2010  
Hospodářka R.Hertlová předložila výsledky hospodaření za rok 2009 a návrh rozpočtu pro rok 
2010 (viz příloha 1 a 2) a okomentovala jednotlivé položky. Největší finanční problém je v 
celorepublikové sekci (Praha), který je dán zejména poklesem členské základny a narůstající výší 
pohledávek po splatnosti (řešení upomínek - viz příloha 3). Dalším důvodem bylo nenaplnění 
plánovaného počtu placených seminářů. 

• Vzhledem k obtížné finanční situaci bylo po diskusi přistoupeno k několika úsporným 
opatřením: 

• plat tajemnice ČSSI bude po dobu dvou let z 90% hrazen z fondů grantu a nikoliv z členských 
poplatků 

• náklady na firmu zajišťující účetnictví ČSSI budou sníženy o 30% 

• časopis Systémová integrace bude od 1. čísla 2010 vydáván jednak jako tištěný, ale pouze  
v nákladu 100 výtisků (pro knihovny, předplatitele a autory) a jednak on line na webu ČSSI. 
Vzhledem k tomu, že časopis SI byl zařazen komisí pro rozvoj vědy a výzkumu mezi 
uznávané recenzované časopisy a že se tak stal důležitou publikační platformou zejména pro 
akademickou sféru ČSSI - byla otázka jeho dalšího vydávání projednána s příslušným 
oddělením Národní technické knihovny. Pro Online verzi bylo přiděleno nové ISSN s tím, že 
v tištěné i v Online verzi budou uváděna vždy obě ISSN 

• redakce časopisu se bude snažit o pravidelnou finanční podporu pro vydávání časopisu 
(poslední 2 čísla byla částečně dotována ČSOB - sponzorem VŠE) 

4) Analýza členské základny a nové služby členům  
V návaznosti na předchozí bod tajemnice H.Hůrková předložila analýzu stavu členské základny  
v jednotlivých sekcích k 10.2.2010 a pohledávky za r. 2009 k 31.12.2009:  

 Praha CVIS MSS VC ZC SC 

kolektivní 
31.12.2008 

92 46 9 4 3 2 

kolektivní  
10.2.2010 

79 
(19) 

53 (6) 9(2) 4 4(1) 2 

individuální 
31.12.2008 

88 10 11 0 7 3 

individuální 
10.2.2010 

73(20) 8(1) 8(3) 0 5 3(1) 

číslo v závorce  = počet členů s pohledávkami po splatnosti 

Úbytek členů v centrální evidenci (Praha) resp. důvody zrušení členství jsou zejména zánik firem 
nebo jejich spojování či změnou jejich zaměření. Obdobně je tomu i u členství individuálního – 
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změna zaměstnání, ukončení vysokoškolského studia atd. Stále častějším důvodem ke zrušení 
členství je také neplacení členských příspěvků.  

Na zářijovém zasedání rada ČSSI souhlasila s předloženým návrhem náboru členů v rámci 
společností uvedených v TOP 100 nejlepších firem. Vytipované firmy oslovila tajemnice 
Hůrková a současně oslovila znovu VŠ a university s výukou informatiky včetně soukromých. 
Další firmy byly vytipovány z  komerčního adresáře Creditinfo  - Top 1000 firem, ve kterém je v 
rámci managementu firmy uvedeno také vedení informatických úseků. Výsledek kampaně byl 
malý a nevyrovnal počet členů, kterým bylo ukončeno členství.  

Rada ČSSI souhlasí s návrhem aktualizace nabízených služeb členům a s uzavřením vybraných 
sekcí webu ČSSI, které budou nadále přístupné pouze pro členy. Uzavřeny budou sekce: 

• právnický koutek,  
• analytické studie ICT trhu zpracovávané na vysokoškolských pracovištích. 

Na každé akci bude propagováno členství v ČSSI. Mediálního partnerství konference SI bude 
využito také pro marketing ČSSI. 

Nabídka a realizace odborných seminářů (viz bod 6) může pomoci ČSSI nejen finančně, ale také 
v propagaci členství ČSSI. 

5) Jihočeská sekce ČSSI – stav přípravy  
Ing. Vojtko informoval o stavu příprav zahájení činnosti této sekce: 

- Definoval plánované zaměření  sekce - hlavním plánovaným zaměřením sekce bude IT 
podpora strategického a taktického marketingového rozhodování a plánování. Jedná se 
především o různé přístupy související s marketingovým informačním systémem, tj. např. 
aplikace geomarketingu, metodologií systémové dynamiky a multiagentních přístupů. 

- předpokládaní členové sekce: 3 kolektivní:KOD EF JU (VŠ), Proverbs a Trinidon a 3 
individuální - Ing. Vojtko, doc. Lacko, Ing. Šviráková. 

Rada ČSSI souhlasí se založením sekce, s jejím zaměřením i členskou základnou s tím, že k 
jejímu oficiálnímu ustanovení dojde, jakmile uvedení členové zašlou přihlášky a uhradí členské 
poplatky. 

6) Různé 
� plán seminářů ČSSI (Hůrková) 

- 12. února 2010  proběhl velmi úspěšně seminář na téma "Efektivní správa dokumentů 
aneb Co nabízí Enterprise Content Management" (odborný garant Ing. Kunstová - 
seminář při příležitosti vydání monografie se stejným názvem. Publikace je zařazena do 
edice garantované ČSSI v GRADA Publishing "Management v informační společnosti") 

- Cloud Computing (školení) - přednášející doc. Feuerlicht  - 23.4.2010 

- Procesně řízená veřejná správa očima občana - od.garant prof. Řepa  -30.4.2010 

- Inovace informačních systémů - odb. garant prof. Basl - září 2010 

- Entrprise Architecture …. - odb. garant Ing. Gála  - říjen 2010  

- Sociální sítě  -- termín a garant budou určeny později 

� Ing. Šafařík-Pštrosz informoval o symposiu EDIFACT, které se bude konat ve dnech 16.-
16.dubna 2010 

� Byla stanoveny termíny příštích zasedání rady ČSSI: 20.5., 7.9., 15.12 vždy od 14:00 

Příští zasedání rady ČSSI se koná  
dne 20.5.2010 od 14:00 hod. v zasedací místnosti FIS VŠE. 

zapsala:    H.Hůrková 
schválil:   prof. Voříšek 


