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Česká společnost pro systémovou integraci 

 

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 6. 12. 2017 

Přítomni: Basl, Hrabě, Pilz, Sál, Števko, Tvrdíková, Šimon, Kozel, Hertlová 

Omluveni: Sodomka 

Program: 

1) Uzavření letošního roku 

2) Představa dalšího vývoje ČSSI a plán na rok 2018   

3) Různé 

Prof. Basl zahájil zasedaní, uvítal přítomné členy Rady ČSSI a seznámil je s programem zasedání.  

Hlavní body programu: 

1) Uzavření letošního roku 

R. Hertlová zpracovala přehled hospodaření společnosti od roku 2013 do listopadu roku 2017, včetně 
stavu členské základy dle jednotlivých sekcí. Prof. Basl seznámil členy rady s finanční situací společnosti 
k 30. 11. 2017 a s očekávanými příjmy a výdaji do konce roku 2017. Dále zhodnotil akce pořádané 
v roce 2017, tj. realizaci 2 seminářů na téma Průmysl 4.0 a eHealth, jejichž organizátorem byla sekce 
Praha – z výnosů každého semináře bylo odevzdáno do společné pokladny ČSSI 20 000,- Kč. Dále 
upozornil, že kromě Moravskoslezské sekce, další sekce žádnou akci neuspořádala.  

• Doc. Tvrdíková podala informaci o úspěšné konferenci na téma Informační technologie pro 

praxi 2017. Finanční přínos pro ČSSI ale zatím nebyl definován. 

2) Představa dalšího vývoje ČSSI a plán na rok 2018 

Prof. Basl vyzval přítomné členy Rady k diskuzi ohledně dalšího vývoje ČSSI.   

• doc. Tvrdíková informovala o plánu Moravskoslezské sekce, tj. uspořádat vždy 2 workshopy za 
rok na témata, která vyplynou z průzkumu mezi firmami, se kterými je sekce v kontaktu (bývalí 
posluchači – vlastníci firem a další)  

• doc. Tvrdíková také navrhuje, aby se semináře, které pořádá sekce Praha, konaly také 
v Ostravě. Podmínky realizace tohoto návrhu nebyly zatím diskutovány 

• ze zápisu ze zasedání rady v červnu 2017 mj. vyplývá, že doc. Tvrdíková projevila také zájem o 
uspořádání semináře s tématikou Cybersecurity, spolupráci v této oblasti nabídl také Ing. Sál, 
jehož pracovním i studijním zaměřením je aktuální GDPR. Realizace semináře se předpokládá 
v roce 2018 

• Mgr. Števko nabízí pro zatraktivnění činnosti ČSSI vydávat na webu ČSSI právní newsletter, 
zašle členům Rady svoji představu do konce ledna 2018. Rada tento nápad uvítala. 

Závěrem se Rada shodla na nutnosti razantního restartu společnosti. Z diskuze vyplynuly následující 
strategické cíle pro udržení stávajících členů a pro nábor nových členů: 
 

1. zlepšit komunikaci mezi ČSSI a její členskou základnou  
2. interaktivní webové stránky s pravidelnými příspěvky nejen pro odborníky, ale i pro širokou 

veřejnost  
3. každé téma by mělo mít v radě svého garanta (garant tématu – člen rady) 
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4. aktualizace textové části webu ČSSI – zastaralé informace o ČSSI  
5. vydávání právního newslettru na webu ČSSI  
6. pořádat semináře na nosná témata – členové rady se shodli na těchto tématech: Průmysl 4.0, 

Digitalizace, Cyber Security, Robotizace, Lidské zdroje, eHealth, eGovernment, Právo a IT 
7. účast členů společnosti na obecnějších akcích    
8. zaktualizovat podmínky firemního a individuálního členství  
9. oživit spolupráci s ediční řadou GRADA  
10. zřídit účty na příslušných sociálních sítích – LinkedIn, Facebook… pro komunikaci a propagaci 

ČSSI 
11. je nutné, aby všechny semináře (nejen ty pražské) přinášely zisk na podporu provozu ČSSI 
12. Ing. Pilz navrhuje, aby se ČSSI znovu zapojila do soutěží Diplomka roku 

 
Prof. Basl seznámil členy Rady s plánovanými semináři v roce 2018 

• Průmysl 4.0 –  květen, garant prof. Basl,  

• eHealth – říjen, garant Martin Potančok,  

• eGovernment – podzim 2018, garant prof. Voříšek 

• otázkou zůstává Cybersecurity – viz výše.  
 
 

Další diskutovanou otázkou byl web ČSSI, jeho aktualizace jak grafické, tak textové části. Ing. Sál nabídl svoji 
pomoc při realizaci digitálně marketingových činností a grafických prací (barvy, prezentace, dokumenty, 
bannery, webdesign -  z pohledu grafického).  Nedílnou součástí těchto prací bude upřesnění organizace 
tvorby a správy webu, který v současné době pro Společnost provádí zejména Ing. Palovská. 

 
6) Různé 

• Mgr. Števko zašle návrh formální části stanov ČSSI prof. Baslovi do 5. 1. 2018  

 

Příští zasedání rady ČSSI se uskuteční od 14:00h dne 8. 2. 2018 na 414A a 5. 4. 2018 na 473NB 

 

 

zapsala:    R. Hertlová 
schválil:    prof. Basl 


