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Česká společnost pro systémovou integraci

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 13.5.2010

Přítomni: Basl, Bednár, Drnek, Kameníček, Kozel, Melichar, Pour, Šafařík-Pštrosz, Šimon,
Voříšek, Skrbek, Hertlová,  Hůrková, 

Zvaní hosté: Novotný (KIT VŠE), Pilz, Kuchař, Novák  (ICT UNIE)

Omluveni: Bartůněk, Čapek, Dohnal, Maisner, Nettl, Smolík, Sodomka, Tvrdíková, Vojtko,

Program:
1) Projekt „Digitální cesta k prosperitě“ (Voříšek, Novotný)
2) Soutěž o nejlepší DP (Basl, Kuchař)
3) Časopisy vydávané ČSSI (Voříšek)
4) Konference Systémová integrace 2010 (Voříšek)
5) Různé

1) Projekt „Digitální cesta k prosperitě“ 
Prof. Voříšek v úvodu k diskusi rekapituloval strukturu dokumentu a organizace, které ho
připravují. Dokument bude presentován na konferenci Systémová integrace, jeho finální verze je
plánována na září 2010 - bude po volbách dána k dispozici nové politické reprezentaci. 
Diskuse k dokumentu (diskutovaná verze dokumentu je přílohou zápisu) směřovala jednak
k obsahovým připomínkám členů Rady a k určení několika prioritních navrhovaných opatření, na
které by se měla soustředit pozornost vlády a dalších institucí.  V rámci diskuse pak byly
presentovány následující názory:
• Z. Pilz: Ve studii by neměla být zřejmá role ICT nejen jako podpůrného nástroje pro veřejnou

správu a ostatní odvětví, ale také jako jednoho s rozhodujících odvětví, které přispívají
k tvorbě HDP.

• O. Novotný: Podrobněji vysvětlil záměr a logiku dokumentu s ohledem na orientaci na ICT
jako faktoru konkurenceschopnosti.

• A. Šafařík-Pštrosz: Vysvětlení orientace na ICT by bylo možné podtitulem „ICT – nástroj
konkurenceschopnosti“. Mělo by být jasně uvedeno, co je z úvodního schématu ve studii
řešeno, jsou to pouze vybrané oblasti.

• J. Voříšek, A. Šafařík-Pštrosz: Zvážit určení zodpovědnosti za realizaci navrhovaných
opatření.

• V. Drnek: Rozlišit rozvoj infrastruktury vzhledem k potřebám veřejné správy a komerční sféry.
Jasně určit, že časový horizont realizace opatření se chápe v létech.

• M. Bednár: Nekomplikovat daňové zákony, opatření tohoto charakteru je třeba vypustit.
• J. Voříšek: Návrh studie byl presentován u největších politických stran, byl kladně přijat.

V další diskusi byly určeny  prioritní opatření, a to:
• O2: Zpracovat komplexní katalog služeb veřejné správy občanům a právním subjektům. 
•  O3: Služby veřejné správy integrovat s budovanými čtyřmi základními registry a tím snížit

administrativní náročnost služeb veřejné správy
• O5: Pomocí ICT podpořit sloučení agend daní, sociálního a zdravotního pojištění
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• O8: Sjednotit ICT aplikace sloužící k poskytování téže služby (nejlépe formou SaaS
• O12: Usnadnit podnikání v oblasti elektronických komunikací. (MPO ČR, 2010):

v návaznosti na přijetí revidovaného regulačního rámce pro sítě a služby elektronických
komunikací

• O16: Část dotace vysokým školám vázat na % absolventů, kteří nastoupili na profese, na které
byli na VŠ připravováni

• O18: Diverzifikovat středoškolské a vysokoškolské studium. Na VŠ jasně oddělit profesně
orientované bakalářské obory.

•  O30: Aplikačně orientované granty (GAČR, TAČR, MPO,...) zaměřit prioritně na
infrastrukturu státu a prioritní odvětví a na podporu spolupráce VŠ – soukromý sektor

• Výrazně zkvalitnit a zvýšit rozsah znalostí na středních a základních školách.
• Zvýšit rozsah celoživotního vzdělávání, zejména pro státní úředníky, učitele a nezaměstnané.
• Zajistit podporu firem poskytujících služby s vysokou přidanou hodnotou. Provádět

pravidelný benchmarking vzhledem k ostatním státům.
Prosazení navrhovaných opatření by měl mít na starosti člen vlády s odpovídající kompetencí, tj.
místopředseda vlády, nebo ministr bez portfeje. 
Prof. Voříšek provede aktualizaci studie na základě uvedených připomínek a následně bude
připravena tisková zpráva. 

2) Soutěž o nejlepší diplomovou práci roku
Prof. Basl podal informaci o průběhu příprav soutěže o nejlepší DP roku. Ocenil úsilí a výsledky
společnosti ABRA při získávání dalších partnerů soutěže z praxe. 9. září se bude konat finále
soutěže na VUT v Brně. Školy zastoupené v ČSSI budou vyzvány k větší účasti v soutěži, včetně
účasti v hodnotících komisích.

3) Časopisy vydávané ČSSI 
Prof. Voříšek informoval o vydávaných časopisech ČSSI. První - již tradiční časopis Systémová
integrace , ve kterém jsou publikovány články v češtině i angličtině a který byl v roce 2008
zařazen Radou pro rozvoj vědy a výzkumu mezi uznávané recenzované časopisy a stal se tak
důležitou publikační platformou zejména pro akademickou sféru ČSSI. V současné době je
vydáván jednak tištěný ve velmi sníženém nákladu a jednak Online na webu ČSSI /ISSN 1804-
2716 (online), ISSN 1210-9479 (print)/. 

Druhým časopisem je Journal of Systems Integration pouze v angličtině s novým ISSN 1804-
2724 Tento časopis je vydáván pouze elektronicky www.si-journal.org a bylo vydáno již jeho
první dvojčíslí. Další číslo vyjde 31.července. Cílem tohoto časopisu je zařazení do seznamu Web
of Sciences a v budoucnu i získání nenulového impaktu. Samozřejmě předpokládáme, že i tento
časopis bude zařazen RRVV mezi uznávané recenzované časopisy.

4) Konference Systémová integrace 2010 (viz si.vse.cz)
Prof. Voříšek informoval o přípravách konference Systémová integrace. Je kompletně připraven
program, jsou rozesílány pozvánky a připravuje se sborník resp. CD konference.

5) Různé
Na příštím zasedání Rady v září bude projednána finální podoba studie Digitální cesta
k prosperitě. Bude rovněž projednán návrh na přípravu nového studijního oboru zaměřeného na
služby ve veřejné správě.

Příští zasedání rady ČSSI se koná
dne 7.9.2010 od 14:00 hod. v zasedací místnosti FIS VŠE.

zapsala:    H.Hůrková
schválil:   prof. Voříšek

http://www.si-journal.org/

