
Česká společnost pro systémovou integraci

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 17.3.2011

Přítomni: Bednár, Čapek, Dohnal, Melichar, Nettl, Pour, Skrbek, Sodomka, Szabó, 
Šafařík-Pštrosz, Šlesingr, Tvrdíková, Voříšek, Hůrková, 

Omluveni: Basl, Maisner, Šimon  

Hosté: Duben (MPO),Felix architekt IS VS , Kubát (HP), Novák (ICT Unie), Novotný (KIT VŠE), Pilz  
(ORACLE), Svobodová (MF), Zajíček (MF), 

Program:

1) Závěrečná  zpráva  podskupiny  Národní  ekonomické  rady  vlády  pro  konkurenceschopnost  
v oblasti technologií 

2) Rozpočet ČSSI

3) Koncepce konference SI2011

Prof.  Voříšek  zahájil  zasedaní,  uvítal  hosty,  přítomné  členy Rady ČSSI  a  seznámil  s programem 
zasedání. 

1) Závěrečná zpráva podskupiny Národní ekonomické rady vlády pro konkurenceschopnost 
v oblasti technologií.

Úvodní slovo k hlavnímu bodu jednání, tj. k Závěrečné zprávě podskupiny Národní ekonomické rady 
vlády pro konkurenceschopnost přednesl Prof. Voříšek. Seznámil s účelem a postupem přípravy 
zprávy a se základními částmi její obsahové struktury. Další jednání se zaměřilo na klíčová opatření, 
která jsou v uvedené zprávě navrhována. Cílem další diskuse bylo posoudit jak opodstatněnost a 
obsahovou správnost navrhovaných opatření, tak i přesnost jednotlivých formulací. V diskusi 
vystoupila většina hostů i členů Rad:. Ing. Bednár, Prof. Čapek, Prof. Dohnal, Ing. Duben, Ing. Felix, 
Ing. Melichar, Ing. Novák, Ing. Pilz, Ing. Šlesinger , JUDr. Zajíček. Výsledky z diskuse byly 
zaznamenány a následně promítnuty do finálni verze, která bude představena veřejnosti a médiím 
21.3. v Herzánském paláci.

V rámci diskuse byly presentovány zejména tyto názory:

 informatické projekty pro veřejnou správu nemají být na nadrezortní úrovni řízeny, ale 
pouze koordinovány, 

 k tomu  účelu  by  měl  být  urychleně  vytvořen  odpovědný  orgán  pro  rozvoj 
informatizace veřejné  správy -  Rada vlády pro konkurenceschopnost  a  informační 
společnost,

 nutnost specifikace cílů a požadovaných efektů při zadávání ICT projektů ve veřejné 
správě je pouze jedna část. Podstatnější, která v současnosti více chybí, je průběžné a 
závěrečné hodnocení výsledků projektů a jejich kvality dle stanovených metrik,

 projekty  nemají  vést  pouze  k racionalizaci  procesů  veřejné  správy,  ale  podstatně 
výrazněji přispívat i ke zvyšování IT gramotnosti občanů,

 v případě navrhovaného úložiště digitálních dokumentů, jde o celý systém vzájemně 
provázaných digitálních úložišť,

 v souvislosti  s návrhem katalogu služeb veřejné správy je nezbytné provést nejprve 
evidenci aktuálně řešených a provozovaných agend,
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 katalog služeb je třeba řešit ve vazbě na Registr práv a povinností,

 je třeba doporučit urychlenou realizaci projektu Czech Point at Home,

 je třeba doporučit již přímo realizaci Centra sdílených služeb, nikoli pouze řešit jejich 
koncepci,

 pro realizaci Center sdílených služeb je třeba předem jasně definovat a zajistit celou 
řadu organizačních i politických předpokladů,

 doporučuje se vypustit samostatné opatření směřující k využití Cloud Computingu a 
spojit ho s opatřením Center sdílených služeb,

 doporučuje  se  zvýšit  penetraci  vysokorychlostního  internetu  až  na  úroveň  80  % 
domácností do roku 2015,

 ve Zprávě je nezbytné řešit i otázky identity, bezpečnosti a spolehlivosti.

2) Rozpočet ČSSI

R.Hertlová zaslala před zasedáním stav hospodaření za r. 2010 a návrh rozpočtu pro r. 2011 
k prostudování a připomínkám.  Prof. Voříšek znovu okomentoval jednotlivé položky.  Doc. 
Tvrdíková  požádala  o  upřesnění  procentuálního  rozdělení  finančních  zdrojů  z členských 
příspěvků  (zajistí  R.Hertlová).  Doc.  Sodomka  doporučil  řešit  otázku  financování  ČSSI  i  
z jiných zdrojů, než dosud – bude předmětem diskuse na příštím zasedání. Další připomínky 
nebyly, tudíž oba dokumenty byly radou ČSSI schváleny. 

3) Konference SI2010

H.Hůrková informovala o změnách v přípravách konference Systémová integrace 2011:

- Konference se bude oproti původní informaci opět konat na Žofíně ve dnech 6.-7.6.2011, 
hlavním důvodem změny  –  jak  prof.  Voříšek  zdůraznil  –  je,  že  ve  stejném termínu 
probíhají  v prostorách VŠE přijímací  zkoušky na bakalářské studium a přijímací  testy 
z češtiny pro zahraniční studenty, jejichž počet se pohybuje v řádu tisíců.

- Konference se bude konat pod záštitou premiéra ČR Petra Nečase

- Úvodní přednášku přednese prof. Jan Švejnar

- Výše  diskutovaný  dokument  bude  podkladem  pro  přednášku  prof.  Voříška  v bloku 
konference Konkurenceschopnost ČR a služby veřejné správy 

- Pozvánka s programem konference bude rozesílána na konci dubna.

Příští zasedání rady ČSSI se koná 
dne 9.6.2011 od 14:00 hod. v zasedací místnosti FIS VŠE,

4. poschodí NB č.dv. 403

Další zasedání rady ČSSI proběhnou v těchto termínech: 29/9 a 15/12/2011, vždy od 14:00.

zapsala:    H.Hůrková

schválil:   prof. Voříšek
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