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Česká společnost pro systémovou integraci 

 

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 20. 9. 2017 

Přítomni: Basl, Hrabě, Sodomka, Števko, Hertlová 

Omluveni: Pilz, Sál, Tvrdíková 

Program: 

1) volba prezidenta nové rady ČSSI   

2) volba dvou viceprezidentu   

3) jmenování funkcionářů ČSSI – tajemník, hospodář, šéfredaktor časopisu a webu   

4) předložení výroční zprávy 

5) stanovení hlavních úkolů ČSSI pro volební období 2017-2020 

6) Různé 

Prof. Basl zahájil zasedaní, uvítal přítomné členy Rady ČSSI a seznámil s programem zasedání.  Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o první zasedání nově zvolených členů rady, bylo zasedání zahájeno vzájemným 
představením všech členů. Dále prof. Basl seznámil nové členy se strukturou a zásadami ČSSI. Dále 
následovaly hlavní body programu: 

1) Volba prezidenta nové rady ČSSI  
Prezidentem ČSSI pro období 2017–2020 byl tajným hlasováním zvolen všemi hlasy prof. Ing. Josef Basl, 
CSc.  

2) Volba dvou viceprezidentů ČSSI 
Formou tajného hlasování byli zvoleni pro období 2017–2020 dva viceprezidenti: 
- Ing. Pavel Hrabě, Ph.D. 
- doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA 
Výsledky voleb byly zapsány v samostatném dokumentu „Zápis z volby funkcionářů ČSSI“, který 
podepsali všichni účastníci voleb. Dokument je uložen v archivu ČSSI. 

3) Jmenování funkcionářů ČSSI: tajemník - hospodář, šéfredaktor časopisu a správce webu   
Nově zvolený prezident – prof. Basl předložil návrh na obsazení dalších funkcí a to: vzhledem 
k sníženému počtu členů ČSSI doporučil, aby byly spojeny funkce tajemníka a hospodáře s tím, že na 
toto místo navrhl Renatu Hertlovou. Do funkce šéfredaktora časopisu Systémová integrace doc. Ing. 
Jana Poura, CSc., který tuto funkci vykonává již od r. 1994, tj. od založení časopisu. Správcem webu 
nadále zůstává RNDr. Palovská, CSc. 
Rada se všemi předloženými návrhy vyslovila souhlas. 

4) 4) Předložení výroční zprávy 
 Prof. Basl informoval členy rady o výroční zprávě. Výroční zpráva bude zaslána členům rady do konce 

října a bude zveřejněna na webu ČSSI. 

5) Stanovení hlavních úkolů pro volební období 2017–2020 

Prof. Basl informoval přítomné členy o současné situaci ČSSI s odkazem na bližší informace 
v připravované výroční zprávě. Tíživá situace se týká zejména:  
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1. Stavu členské základny (stále klesající počet členů) 
2. S tím související kritická finanční situace 
3. Stav sekcí  

K bodům ad 1) a 3) přikládáme info z výroční zprávy 
V současné době má ČSSI 39 kolektivních členů (v roce 2012 to bylo 106 členů, v roce 2008 to bylo 
165 členů) a30 individuálních (v roce 2012 to bylo 62 a  v roce 2008 to bylo 140). 

Členská základna v jednotlivých sekcích v roce 2017 

Sekce Firemní individuální 

Praha 24 22 

CVIS 9 1 

Moravskoslezská 2 3 

Severočeská 1 3 

Východočeská 2 0 

Západočeská 1 1 

 
K bodu ad 2) – příjmy ČSSI jsou jednak z členských poplatků a jednak ze seminářů a konferencí. Zatím 
pouze pražská sekce odevzdává pravidelně centrále ze svých akcí 20 tisíc na její provoz. Proto je 
otázkou, zda nenastavit analogické pravidlo i pro podobné akce sekcí. 
Další diskutovanou otázkou byly weby ČSSI – v současné době jsou provozovány celkem tři weby. 

1. web ČSSI http://www.cssi.cz, který je v současné době upgradován jak po stránce 
technologické, tak po stránce designu (finanční prostředky jsou zajištěny již z minulého 
volebního období. Tento web je zejména platformou pro publikování časopisu Systémová 
integrace – ISSN 1804-271. Dále pro uveřejňování informací o připravovaných akcích ČSSI vč. 
možnosti online přihlašování na tyto akce a následně pro uveřejňování prezentací z přednášek 
z realizovaných seminářů a konferencí. Webové stránky ČSSI mají také vlastní ISSN, takže lze 
uveřejněné informace řádně citovat (ISSN 1214-6242). 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. 

2. Web sekce CVIS http://www.cvis.cz/.CVIS, který má také vlastní ISSN 214-4991 a je platformou 
vydávání vlastního odborného periodika CVIS.CZ. I tento web byl vybrán pro archivaci Národní 
knihovnou 

3. Web Moravskoslezské sekce http://www.cssi-morava.cz je platformou pouze pro zprávy 
o činnosti sekce. Je zde ale uveden odkaz na centrální web ČSSI 

 
Již v roce 2016 byla vytipována 2 nová témata: Industry 4.0 a eHealth. Pro prověření správné volby byl 
realizován na každé téma 1 seminář, který prokázal, že volba byla dobrá. Přítomní se shodují, že 
pořádání seminářů se ziskem na podporu provozu ČSSI je nutné. Jsou tedy již tři osvědčená témata 
eGovernment, Industry 4.0. a eHealth. V prosinci tr. se bude konat seminář na téma eGovernment 
cloud – odb. garantem bude tradičně prof. Voříšek. 

 

Pro další období je tak nezbytné vyřešit následující základní otázky:  

(1) jak zastavit pokles členů, resp. jak získat členy nové 

(2) jaké vhodné nové formy služeb členům i další odborné veřejnosti by měla Společnost nabízet 
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(3) jak zlepšit vnitřní fungování Společnosti spojené s rolí sekcí  

(4) jak efektivně komunikovat s veřejností, vč. upřesnění počtu webů.  

 

Rada se tak musí v souvislosti s potřebným „restartem“ ČSSI začít zabývat prvními úkoly, mezi které 
patří: 

1. Aktualizovat definici poslání společnosti a její strategické cíle 

2. Upřesnit cílové skupiny  

3. Vytipovat další témata pro aktivity Společnosti  

4. Odpovědět na výše uvedené základní otázky – viz výše. 

 

Termín dodání podkladů je do 10. 11. 2017 (mailem prof. Baslovi). Po vzájemném prostudování bude 
v listopadu tr. schůzka (prezidenta + viceprezidentů), ze které vyplynou závěry a budou předloženy 
následně ke schválení celé Radě. 

 
6) Různé 

 Mgr. Števko upozornil radu na nutnost aktualizovat stanovy ČSSI a nabídl svoji pomoc. R. Hertlová 
zaslala Mgr. Števkovi současné stanovy. Termín pro zaslání aktualizovaných stanov je do 10. 11. 
2017. 

 Seminář na téma eGovernment cloud (odb. garant prof. Voříšek) se koná dne 15. 12. 2017, VŠE 
v Praze ve Vencovského aule.  

 

Příští zasedání rady ČSSI se uskuteční v prosinci 2017 (termín přes Doodle) 

 

 

zapsala: R. Hertlová 
schválil: prof. Basl 


