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Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 17.12.2009 

 
Přítomni:  Bartůněk, Basl, Maisner, Melichar, Nettl, Pour,  Sodomka, Šafařík-Pštrosz, 

Vojtko, Voříšek, Hertlová, Hůrková,  

Omluveni: Bednár, Čapek, Dohnal,  Skrbek, Šimon, Tvrdíková,  

Hosté:  Kuchař, Pilz (za SPIS) 

Program: 
1) Projekt Budoucnost ICT sektoru v ČR  
2) Tematické zaměření konference SI 2010  
3) Plán seminářů ČSSI 
4) Založení jihočeské sekce ČSSI  

 
Prof. Voříšek zahájil zasedaní, uvítal přítomné a seznámil s programem.  
 

1) Projekt Budoucnost ICT sektoru v ČR  
Úvodní informaci k novému projektu Budoucnost ICT sektoru v ČR, na kterém se budou 
podílet VŠE, ČSSI a SPIS, přednesl Prof. Voříšek. Projekt bude řešen pod záštitou 
předsedy vlády Jana Fischera. Další podrobnější specifikaci plánovaného projektu 
presentoval Doc. Novotný: 
� výstupem projektu bude komplexní studie, jejímž cílem je navrhnout cesty, jak 

pomocí ICT a vzdělání zvýšit konkurenceschopnost ČR, 
� projekt vychází ze statistik informační společnosti a z odhadů přínosu ICT sektoru 

k HDP a srovnání ČR se světem, 
� součástí studie bude několik případových studií zaměřených na multiplikační efekty 

využití ICT v různých sektorech ekonomiky, 
� hlavní součástí studie bude návrh opatření pro vytvoření prostředí s efektivnějšími 

dopady ICT na ekonomiku, a to v těchto oblastech: 
o investice – investiční pobídky, investice státu do vybraných ICT služeb, 
o legislativa, 
o věda a výzkum se specifikací vhodných forem směrování a podpory výzkumu 

prostřednictvím Technologické agentury, zintenzivněním kooperace komerční 
sféry a vysokých škol ve vědě a výzkumu, 

o vzdělání s určením potřebné struktury specialistů v ICT a jejich znalostí a její 
promítnutí studijních programů ZŠ, SŠ a VŠ, 

o specifikace potřebné ICT infrastruktury v ČR, 
�  studie bude obsahovat i principy řízení rozvoje ICT odvětví, 
� dopady studia a navrhovaných opatření se očekávají v následujících aspektech: 

o ekonomiky, 
o zaměstnanosti, 
o vzdělanosti obyvatel, 
o snížení korupčního prostředí, 
o kultury a mezilidských vztahů. 
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V rámci navazující diskuse byly projednány obsahové i organizační otázky přípravy 
studie, mimo jiné: 
� na řešení studie se bude výraznou měrou podílet SPIS (dodání podkladů pro studii, 

oponentura draftu studie), 
� hlavním garantem řešení je VŠE, 
� zástupci organizací i VŠ přislíbili vstupy např. v případových studiích (Ing. Bartůněk, 

Doc. Sodomka, JUDr. Maisner, Ing. Kuchař), 
� bude účelné studii obsahem i formou orientovat zejména na odborníky v ekonomice, 

nikoli v ICT, 
� navrhovaná řešení ve studii bude třeba presentovat pracovníkům státní správy 

s odpovídajícími pravomocemi, 
� souhrnně bylo konstatováno, že projekt a zpracování studie jsou velmi účelné a 

z hlediska dalšího uplatnění ICT v ČR potřebné. 
 

2) Tematické zaměření konference SI 2010  
Prof. Voříšek podal zprávu o programových blocích dalšího ročníku konference 
Systémová integrace. Byla připravena k distribuci Výzva k zaslání referátu (CFP), kde 
jsou jednotlivé programové bloky detailně specifikovány (viz příloha). Termín konference 
je 8. – 9. 6. s ohledem na plánované vystoupení premiéra Fischera a jeho časový program. 
 
3) Plán seminářů ČSSI  
H. Hůrková informovala o připravovaných odborných seminářích ČSSI. Do programu na 
první pololetí 2010 byly zařazeny tyto semináře: 

� 22.1.2010 - Procesní řízení organizací a hospodářská krize (garant prof.Řepa, VŠE) 

� 29.1.2010 - monotématický placený seminář "Cloud Computing" (přednášející 
doc.Feuerlicht, VŠE, UTS Sydney) 

� 12.2.2010 - Efektivní správa dokumentů (garant Ing. Kunstová, VŠE) 

 
4) Založení Jihočeské sekce ČSSI  
Ing. Vojtko byl Prof. Voříškem představen jako zakládající člen Jihočeské sekce ČSSI. 
Ing. Vojtko pak prezentoval svůj odborný profil a následně i stav příprav pro založení 
Jihočeské sekce. Předpokládá se, že na následujícím zasedání Rady bude sekce oficiálně 
založena. Jejím hlavním zaměřením by byly systémy pro podporu rozhodování. 

 
 

Příští zasedání rady ČSSI se koná  
dne 16.2.2010 od 14:00 hod. v zasedací místnosti FIS VŠE, 

4. poschodí NB č.dv. 403 
 
 
 
zapsala:    Hůrková 
schválil:   prof. Voříšek 


