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Česká společnost pro systémovou integraci 

 

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 29.9.2011 

Přítomni:  Basl, Bednár, Čapek, Donát, Drnek, Nečásek, Nettl, Pour, Skrbek, Šafařík-Pštrosz, 
Tvrdíková, Voříšek, Hůrková,  

Omluveni: Dohnal, Maisner, Melichar, Sodomka, Szabó, Šimon, Šlesingr   
Hosté: Novotný 

Program: 

1) Zhodnocení konference SI 2011 
2) Nový koncept seminářů ČSSI 
3) Dohoda o spolupráci s CACIO 
4) Spolupráce ČSSI s Radou vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost 
5) Změna statutu časopisu SI 
6) Různé 

 

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

1) Zhodnocení konference SI 2011 

Prof. Voříšek informoval Radu o zásadní změně, a to, že letošní konference Systémová integrace 

2011 byla v pořadí devatenáctá ale také v této formě poslední. Byla to dlouholetá úspěšná tradice a 

možná, že v kalendáři informatických akcí bude chybět. Nicméně zdroje informací a způsob 

získávání kontaktů v praxi, na kterou byla konference z větší části zaměřena, se změnily. S tím 

souvisí i problém změny skladby účastníků konference (již se neúčastní vedení firem) a dále i 

problém získání potřebných finančních zdrojů na tak velkou akci. Problém konference byl 

charakterizován jako obdobný u veletrhů jako např. Invex. 

Konference SI bude nahrazena sérií menších a tematicky vyhraněnějších seminářů – viz bod 2. 

Dále je nutné pracovat na renomé publikační platformy ČSSI tj. oba časopisy (1) Systémová 

integrace, který vychází online ale v menším nákladu i tištěný a je na seznamu renomovaných 

recenzovaných časopisů rady VaVaI, (2) Journal of Systems Integration, vychází online (redakční 

systém umožňuje sledovat počty stažení jednotlivých článků) a počet stažení některých článků za 

necelé 2 roky dosahuje cca 1200. 

2) Nový koncept seminářů ČSSI 

Prof. Voříšek informoval o návrhu nového konceptu odborných seminářů ČSSI. V návaznosti na 

předchozí bod Rada ČSSI souhlasí s předloženým návrhem tj. zaměřit se na monotematické 

(půldenní až denní) semináře, při kterých bude mít prostor jak teorie, tak praxe. V současné době 

jsou připravovány následující semináře:  

 Seminář na téma „Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR“,  

o kterém blíže informoval Doc. Novotný. Bylo konstatováno, že jde o vysoce aktuální 

téma, budou presentovány výsledky posledního průzkumu v této oblasti, který byl 

realizován v rámci celé ČR. Seminář se koná 26.10.2011 od 9.00 hod. v kongresovém 

centru Hájek.  
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 Seminář na téma „Cloud Computing“, který je plánován na 16.12.2011 na půdě VŠE 

Praha a bude založen na výsledcích výzkumného grantu na toto téma a současně na 

výsledcích provedeného průzkumu (dotazník je k dispozici na adrese http://cloud-

computing.vse.cz/dotaznik2011/public/ ). Na průzkumu se podílejí kromě ČSSI i CACIO 

a IDG. V rámci diskuse upozornil Dr. Donát na problém, že téma cloud computingu se 

stalo velmi módním a je tomu věnovaná celá řada odborných akcí. H. Hůrková provede 

analýzu aktuálně připravovaných akcí na toto téma v Praze a předá garantovi semináře 

doc. Feuerlichtovi.  

 Dalším předpokládaným seminářem je seminář na téma Pokročilé principy a metody pro 

řízení ICT veřejné správy (únor 2012) 

V  diskusi byla navrhována další témata, která by bylo účelné do plánu seminářů zařadit. 

K nim patří zejména změny v řízení a architektuře ICT ve veřejné správě, problematika 

datových schránek a jejich využití pro komerci, otázky vytváření center sdílených služeb, 

možnosti aplikací a technologií mobilního obchodování.  

Při přípravě seminářů bude vždy jasně definována cílová skupina účastníků a zpracována 

analýza seminářů z pohledu obsahového i časového překryvu s akcemi pořádanými jinými 

organizacemi. Účastnický poplatek bude pro členy ČSSI snížený. 

Byla diskutována možnost opakování stejného tématu v seminářích i v dalších regionech, 

např. na Moravě, ve východočeském kraji atd. 

3) Dohoda o spolupráci s CACIO 

Prof. Voříšek informoval o dohodě s CACIO na rozšíření spolupráce. ČSSI a CACIO budou 

spolupracovat na organizaci seminářů a dalších vybraných akcích, které jsou předmětem 

zájmu obou společností. Každá společně pořádaná akce bude mít jednoho hlavního garanta, 

který ponese jak náklady, tak výnosy akce. Druhá společnost bude na akci spolupracovat při 

přípravě a realizaci obsahu a při zvaní účastníků. Členové obou společností budou mít na akci 

snížené vstupné. 

Hlavní odbornou akcí CACIO je soutěž IT projekt roku, na které se ČSSI podílí svým 

zástupcem (prof. Molnár, Ing. Chlapek). Bylo doporučeno, aby vítězné projekty byly 

presentovány v rámci přednášek na vysokých školách (VŠE, ČVUT). Obdobně bude možné 

presentace vítězných projektů zařadit do programu seminářů ČSSI za předpokladu, že budou 

obsahově konzistentní se zaměřením semináře.  

Další již naplánovanou společnou akcí bude seminář o cloud computingu – viz výše. CACIO 

vyzve svoje členy k vyplnění dotazníku na webu. Kontaktní osobou CACIO pro tuto akci je 

ing. Marčan. 

Akce na r. 2012 budou naplánovány na další společné schůzce CSSI a CACIO. 

Předpokládá se, že budou společně organizovány „Kulaté stoly“ zaměřené na vyjádření 

předních odborníků k aktuálním problémům informatiky, např. v návaznosti na materiály 

NERVu, strategie konkurenceschopnosti apod. Jde v tomto případě o výchozí úvahu, která by 

se měla časem naplnit obsahem a formou. 

4) Spolupráce ČSSI s Radou vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost 

Prof. Voříšek informoval o svém jmenování, jako zástupce ČSSI, do pracovní skupiny Rady 

vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. Dalšího zástupce v Radě má ICT 

unie, kterým je Ing. Pilz. Informoval dále o přípravě nového způsobu řízení a financování 

tvorby a provozu ICT služeb (aplikací), o řešení ICT architektury veřejné správy a rovněž o 2-

3 úrovních center sdílených služeb. 

 

 

http://cloud-computing.vse.cz/dotaznik2011/public/
http://cloud-computing.vse.cz/dotaznik2011/public/
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5) Změna statutu časopisu SI 

Doc. Pour a H. Hůrková podali návrh na změnu statutu časopisu SI ve vztahu k autorským 

právům publikovaných článků. Návrh vychází ze zamítnuté žádosti o zařazení časopisu SI do 

databáze Directory of Open Access Journals (DOAJ) – v současné době doporučovaná 

celosvětová databáze zahrnující cca 5500 online časopisů (ČR má registrováno 53 titulů vč. 

našeho Journal of Systems Integration). Podmínkou pro zařazení časopisu do databáze je 

přijetí licence Creative Common, to znamená, že publikované články jsou otevřené k použití 

dalším autorům za předpokladu uvedení citace zdroje. Přijetí do DOAJ je vhodnou 

charakteristikou časopisu pro přijetí do databáze SCOPUS. Rada návrh schválila a pověřila H. 

Hůrkovou a Doc. Poura k realizaci dalších nezbytných kroků a předložení nové žádosti do 

DOAJ.  

6) Různé 

 Prof Basl informoval o průběhu soutěže DP roku, která se letos konala na ZČU Plzeň. Rada 

souhlasí s dalším pokračováním účasti ČSSI na této akci. 

 Doc. Novotný věnoval přítomným členům rady novou knižní publikaci Digitální cesta 

k prosperitě - studie vypracovaná VŠE, ČSSI a ICT Unií pod záštitou premiéra ČR – 

autorský tým: Ota Novotný, Jiří Voříšek a kol. 

 Doc. Tvrdíková informovala o konferenci „Informační technologie pro praxi“, ve dnech 6. – 

7.10.2011 v Ostravě. 

 Doc. Skrbek předal CFP na konferenci Liberecké informatické fórum, které se koná 10.-

11.1.2011 v Liberci. V souvislosti s touto konferencí  

 Prof. Čapek informoval o plánované konferenci Informatika ve veřejné správě. 

 Ing. Šafařík-Pstrosz informoval o připravovaném sympoziu EDI(FACT), které se koná 

19.4.2012 a je zaměřeno na problematiku e-fakturace v obchodních transakcích. Tradiční 

účast ČSSI může být rozšířena i zařazením některého z témat konference SI. Dále 

informoval rovněž o zřízení Národního fóra pro e-fakturaci.  

 

Příští zasedání rady ČSSI se koná  

dne 8.12.2011 od 14:00 hod. v zasedací místnosti FIS VŠE, 

4. poschodí NB č.dv. 403 

 

 

zapsala: H.Hůrková 

schválil: prof. Voříšek 


