
SEKRETARIÁT ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO SYSTÉMOVOU INTEGRACI       
KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VŠE  TEL. 224 095 469, FAX 224 095 426 
NÁM. W. CHURCHILLA 4, 130 67 PRAHA 3 HURKOVA@VSE.CZ 

 

 

Česká společnost pro systémovou integraci 

 

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 22.1.2013 

Přítomni: Felix, Mach, Maisner, Melichar, Pilz, Pour, Skrbek, Sodomka, Šimon, Šlezingr, Voříšek, 
Pour, Hertlová, Hůrková, 

Omluveni: Basl, Čapek, Tvrdíková   

Program: 

1) volba prezidenta nové rady ČSSI   

2) volba dvou viceprezidentu   

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

4) kooptace dalších členů rady ČSSI  

5) určení prioritních oblastí zajmu ČSSI pro volební období  

6) Různé 

Prof. Voříšek 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. Voříšek seznámil nové členy se strukturou a zásadami ČSSI. Dále 
následovaly hlavní body programu: 

1) Volba prezidenta nové rady ČSSI  

Prezidentem ČSSI pro období 2013 - 2016 byl tajným hlasováním zvolen všemi hlasy Prof. Ing. Jiří 
Voříšek, CSc.  

2) Volba dvou viceprezidentů ČSSI 

Formou tajného hlasování byli zvoleni pro období 2013 - 2016 dva viceprezidenti: 
1. Viceprezident pro interní záležitosti – prof.Ing. Josef Basl, CSc. 
2. Viceprezident pro externí záležitosti – JUDr. Martin Maisner 
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 webu   

Nově zvolený prezident – prof. Voříšek předložil návrh na obsazení funkcí a to: do funkce tajemníka ČSSI 
Hanu Hůrkovou, do funkce hospodáře ČSSI – Renatu Hertlovou a do pozice šéfredaktora časopisu 
Systémová integrace doc.Ing. Jana Poura, CSc. Doc. Pour je také pověřen vedením webu ČSSI, s tím, že 
funkci správce webu bude i nadále vykonávat RNDr. Palovská, CSc. 
Rada se všemi předloženými návrhy vyslovila souhlas. 

Současně prof. Voříšek předložil návrh na měsíční plat pro schválené funkcionáře a to: pro tajemnici 
8000.- Kč, pro hospodářku plat 6900.-Kč a pro šéfredaktora 2000.-Kč. 

Rada s tímto návrhem souhlasila. 
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4) Kooptace dalších členů rady ČSSI  

S odvoláním na stanovy ČSSI odstavec 5.4. Rada společnosti může kooptovat další členy Rady 
Společnosti v průběhu funkčního období, je-li to v zájmu Společnosti, prof. Voříšek navrhl kooptaci 
dlouholetého člena rady Ing. Alexandra Šafaříka-Pštrosze, a to z důvodu udržení kontinuity spolupráce 
s Hospodářskou komorou a FITPRO. Členové rady s návrhem souhlasili. 

5) Určení prioritních oblastí zajmu ČSSI pro volební období  

V tomto bodě se rada věnovala vymezením nosných témat zájmu ČSSI na období 2013 – 2016, jejichž 
řešení by přispělo k úrovni informatizace jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Při vymezování 
témat rada ČSSI brala v úvahu i aktivity Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost 
(RVKIS), Národní ekonomické rady vlády (NERV), ICT Unie a dalších informatických společností. 
Z předložených návrhů a následné diskuse, v jejímž rámci byly jednotlivé návrhy postupně doplněny, 
upřesněny a konkretizovány, vyplynuly následující tematické priority ČSSI: 

(a) Řízení služeb veřejné správy a jejich IT podpory 

Kvalita institucí veřejné správy a jejich služeb je v řadě analytických studií a strategických dokumentů, 
např. srovnávacích studií Světového ekonomického fóra, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 
ČR a dokumentů RVKIS hodnocena jako jedna z bariér vyšší konkurenceschopnosti ČR. ČSSI chce přispět 
ke zlepšení aktuální situace. V rámci tohoto tématu se ČSSI zaměří na tyto oblasti: 

 metodickou podporu tvorby katalogu služeb veřejné správy, definici parametrů jednotlivých služeb 
a procesů, které služby zajišťují, 

 nastavení a využívání metrik, resp. KPI pro sledování výkonnosti a efektivnosti služeb včetně 
metodiky controllingu služeb, 

 architektura IT služeb na podporu služeb veřejné správy, 

 promítání principů řízení služeb a jejich měření do legislativního rámce. V oblasti legislativy se chce 
ČSSI zapojit do posuzování zákonných norem ve vztahu ke službám informatiky ve veřejné správě, 
resp. celého e-Governmentu, 

 sdílení služeb ve veřejné správě a vytváření a využívání center sdílených služeb, vč. jejich právních 
aspektů, 

 využívání tzv. otevřených dat souvisejících s poskytováním a nákladovou stránkou služeb veřejné 
správy,  

 efektivní využívání datových zdrojů pro rozhodování orgánů státu. V současné době veřejná správa 
disponuje obrovskými datovými zdroji provozovanými na nejmodernějších technologiích, přičemž 
jejich využití pro řízení není na úrovni nejvyspělejších zemí. 
 

(b) Kvalifikace pracovníků uživatelské i dodavatelské sféry v oblasti IT 

 klíčovým faktorem výkonnosti informatiky v komerční i veřejné sféře je úroveň kvalifikace 
pracovníků uživatelské i dodavatelské sféry. Další prioritním tématem proto bude formulace potřeb 
na kvalifikační přípravu absolventů informatických oborů VŠ a jejich zpřístupnění managementu 
vysokých škol. Zde navážeme na průzkumy poptávky a nabídky po IT specialistech, které ČSSI 
realizovala v r. 2007 a 2011. Zde předpokládáme, tak jako v minulých průzkumech, s úzkou 
kooperací s ICT Unií a ČSÚ, 

 jednou ze specifických oblastí v tomto směru je zajištění potřebné IT kvalifikace pro seniory - stále 
početnější části české populace, 

 v ČSSI působí řada vysokých škol i významných IT společností. Jednou z klíčových oblastí zájmu bude 
proto i hledání forem a podpory efektivnější spolupráce praxe a vysokých škol a vytváření 
legislativních předpokladů pro tuto spolupráci (bude např. nezbytné v rámci resortu školství 
prosadit možnost přijímat zkušené odborníky z praxe na místa profesorů VŠ). 
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(c) Metody a nástroje řízení podnikové informatiky 

 výraznou pozornost chce ČSSI věnovat řízení informatiky, a to především v malých firmách do 50 
zaměstnanců, kde v současnosti pracuje většina (180 000) z 230 000 pracovníků v informatice. 
Uvážíme-li dlouhodobou disproporci mezi nabídkou a poptávkou po ICT odbornících a současně 
demografický vývoj, je klíčovou cestou řešení tohoto problému vyvedení podstatné části 
informatiků na dodavatelskou stranu a přechod malých firem na využívání některých z nových 
forem outsourcingu (IaaS, PaaS, SaaS).  V rámci tohoto tématu se ČSSI zaměří na: 

o zpřístupňování know-how a nejlepších praktik řízení podnikové informatiky a využívání 
outsourcingu pracovníkům praxe formou webového portálu, seminářů, školení apod., 

o vytváření přehledu dostupných IT služeb na trhu a jejich hodnocení. 
Určení tří hlavních tematických oblastí ČSSI neznamená, že ČSSI bude veškerou svoji činnost 
soustřeďovat pouze do těchto oblastí. Rada ČSSI bude reflektovat aktuální zájmy členů ČSSI a 
organizovat akce na jejich podporu. Předpokládáme proto, že se budeme nadále věnovat oblastem jako 
jsou sociální sítě, business intelligence, competitive intelligence a další. 

6) Různé 

 Odborné semináře organizované ČSSI 

 Jak využít sociální sítě pro zvyšování konkurenceschopnosti organizací . 21.01.2013, odb. 
garantem prof. Z. Molnár (KIT VŠE Praha), partner IBM, cca 140 účastníků 

Připravované semináře: 

 Řízení služeb veřejné správy (duben-květen – garanti: O.Felix, J.Voříšek) 

 Business Intelligence Fórum 2013 (červen 2013 – garant doc. J. Pour) 

 Metodiky a nástroje řízení podnikové informatiky (ITIL, COBIT a další) v české praxi (září 2013 – 
garant: J.Voříšek) 

 

Příští zasedání rady ČSSI se koná  
dne 15.5.2013 od 15:00 hod. místnost bude upřesněna 

 

 

zapsala:    H.Hůrková 

schválil:   prof. Voříšek 

http://www.cssi.cz/cssi/jak-vyuzit-socialni-site-pro-zvysovani-konkurenceschopnosti-organizaci

