
 

 

Česká společnost pro systémovou integraci 
 

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 15.12.2010 
 

Přítomni:  Bednár, Basl, Čapek, Melichar, Nettl, Pour, Sodomka, Šimon, Tvrdíková, Voříšek, 
Hůrková,  

Omluveni: Dohnal, Maisner, Skrbek, Souček, Šafařík-Pštrosz,   
Hosté:   Zajíček (MF ČR), Svobodová (MF ČR), Novotný (VŠE) 
Program: 

1) Řízení služeb veřejné správy a příprava specialistů pro veřejnou správu na vysokých školách  

2) Role ČSSI při formování Národní soustavy kvalifikací 

3) Koncepce konference SI 2011 

4) Různé 

 

Prof. Voříšek zahájil zasedaní, představil a uvítal hosty, náměstka ministra financí Dr. Z. Zajíčka z MF 
ČR, doc. O. Novotného z KIT VŠE, přítomné členy Rady ČSSI a seznámil s programem zasedání.  

Hlavním bodem jednání rady (viz bod 1) byl návrh ČSSI na řešení nedostatku odborníků ve veřejné 
správě zaměřených na návrh a provoz služeb veřejné správy. Jak ukázala analýza ČSSI uveřejněná ve 
studii „Digitální cesta k prosperitě“ (viz web ČSSI), představuje nízká kvalita služeb veřejné správy 
jednu z hlavních bariér konkurenceschopnosti ČR. 

 

1) Řízení služeb veřejné správy a příprava specialistů pro veřejnou správu na vysokých 
školách  

Úvodní slovo k hlavnímu bodu jednání Rady přednesli Ing. Melichar a Dr. Zajíček (celá 
presentace k úvodnímu bodu je k dispozici na www stránkách ČSSI). 
Přednáška se zaměřila na vymezení charakteru současné veřejné správy, analýzu současného 
stavu studijních oborů zaměřených na veřejnou správu na vysokých školách v ČR a především 
na vymezení kvalifikačních předpokladů pro práci ve veřejné správě a její informatice resp. 
potřebnou základní strukturu předmětů, které by studijní obory veřejné správy na VŠ měly 
zahrnovat. Tyto obory by měly připravovat primárně absolventy nikoli pro administrativní, ale 
pro manažerské funkce. 
Další diskuse obsahovala následující témata a názory: 
 Byl diskutován rozsah potřebných znalostí a schopností pracovníků veřejné správy (viz 

přiložená prezentace). Všichni zúčastnění se shodli na tom, že odborník v této oblasti musí 
mít široké spektrum znalostí  - ICT, management veřejné správy, legislativa, ekonomika 
veřejné správy. 

 Do pracovníků s uvedenými potřebnými znalostmi nepatří pouze pracovníci státní správy, 
ale i pracovníci celého veřejného sektoru, tj. organizací financovaných ze státního rozpočtu 
(školy, policie, hasiči apod.). 

 Z informatického pohledu se spektrum znalostí má zaměřovat, nejen na charakter a zajištění 
poskytovaných služeb, včetně informatických, ale i na aplikace informatiky, které tyto 
služby zajišťují a zejména na strategické aplikace, které jsou pro provoz a požadovanou 
kvalitu služeb veřejné správy rozhodující. 
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 Významným požadavkem na tyto pracovníky je určování kvality, resp. kvalitativních 
měřítek služeb veřejné správy a jejich sledování a vyhodnocování. 

 Pro další rozvoj přípravy absolventů VŠ pro veřejnou správu bude účelné nabízet vybraným 
studentům stáže, případně řešení diplomových prací v institucích veřejné správy.  

 Zřízení Rady vlády pro informační společnost a konkurenceschopnost považuje Rada ČSSI 
za velmi přínosné. Jedním z prvních úkolů rady by mělo být řešení kvality a efektivnosti 
služeb veřejné správy. 

 Bude třeba vytvořit katalog služeb veřejné správy se všemi potřebnými atributy:  
• cíle služby 
• gestor (investor) 
• zajišťovatel (zodpovědný za provoz služby) 
• dodavatel(é) 
• uživatelé a jejich počet 
• standardní proces služby vč. standardů pro vstupy a výstupy služby a dobu služby 
• vazba na zákony, předpisy, nástroje vymahatelnosti dle zákona 
• SLA služby (obsah, objem, kvalita) 
• ICT služby podílejících se na veřejné službě 
• počty úředníků zapojených do služby a jejich potřebná kvalifikace 
• dopady do bezpečnosti a ochrany soukromí 
• náklady služby (jednotkové, celkové roční) 
• výnosy služby (cena poskytnutí služby a celkové roční výnosy) 
• kdo a z čeho kryje náklady provozu 
• kdo kontroluje. 

Tento katalog usnadní rozhodování o snižování prostředků investovaných do veřejné správy 
(bude zřejmé, co se stane a kolik se ušetří, když se služba zruší) a umožní standardizaci a 
zkvalitnění služeb.  

Pro přípravné práce na tomto katalogu bude efektivní využívat studenty magisterského studia 
v rámci výše zmíněných stáží a diplomových prací. 
 Jedním z řešitelů institucionálního rámce ČR vhodného pro zvýšení konkurenceschopnosti 

státu je NERV, jehož členem je mj. také Prof. Voříšek. Rada ČSSI pověřuje prof. Voříška, 
aby v tomto kontextu tlumočil a prosazoval názory a doporučení rady ČSSI.  

 

2) Role ČSSI při formování Národní soustavy kvalifikací 

Informaci o přípravě Národní soustavy kvalifikací v rámci Národního ústavu odborného 
vzdělávání podal Doc. Novotný. Jsou vytvořeny tzv. sektorové rady, které připravují 
kvalifikační standardy a standardy pro ověřování požadované kvalifikace. V rámci ústavu 
pracuje i odborná skupina pro standardy v ICT.  
V současné době se práce skupin zaměřuje na přípravu učňovských oborů a maturitních oborů. 
ČSSI přispívá do této oblasti zatím výsledky z průzkumů stavu a potřeb lidských zdrojů v ICT a 
jejich analýzou. Zástupcem ČSSI na těchto pracích je Doc. O. Novotný. 
 

3) Koncepce konference SI2010 

Prof. Voříšek informoval o přípravách konference SI 2011, která se bude konat 8.- 9.6.2011 
v prostorách VŠE Praha. Kromě jiného se program zaměří i na otázky rozvoje veřejné správy a 
eGovernmentu. V tomto smyslu byly diskutovány i možnosti účasti zástupců vlády ČR. 
Tématické bloky pro SI2011 byly předem zaslány členům Rady. K tématům nebyly žádné 
připomínky. Finální seznam tematických bloků konference spolu s „Call for paper“ je přílohou 
tohoto zápisu. 
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4) Různé 

Doc. Sodomka informoval o přesunu CVIS na Podnikatelskou fakultu VUT v Brně. Konference 
SIS se bude rovněž konat v Brně v podzimních termínech.  

 

Příští zasedání rady ČSSI se koná  
dne 14.3.2011 od 14:00 hod. v zasedací místnosti FIS VŠE, 

4. poschodí NB č.dv. 403 

 

 

Přílohy:  

(1) Řízení služeb veřejné správy a příprava specialistů VS na VŠ  - prezentace 

(2) CFP SI2011 

 

 

 

zapsala: Hůrková 

schválil: prof. Voříšek 


