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Česká společnost pro systémovou integraci 

 
Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 14.3.2014 

 

Přítomni: Basl, Čapek, Mach, Nečásek, Pilz, Pour, Skrbek, Šafařík-Pštrosz,  Šimon, Tvrdíková, Voříšek, 

Hertlová, Hůrková 

Omluveni: Maisner, Sodomka, Šlezingr,  

Program: 

1. projednání účetní uzávěrky za r. 2013 a rozpočtu na r. 2014 (Hertlova, Nečásek) 

2. určení hlavních priorit ČSSI a témat seminářů pro r. 2014 (Voříšek) 

3. odvolání proti stanovisku Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace k časopisu SI (Voříšek, Hůrková) 

4. informace o stavu příprav Klubu e-Governmentu při ČSSI (Voříšek, Pilz) 

 

 

Závěry a komentáře 

 

1. Projednání účetní uzávěrky za r. 2013 a rozpočtu na r. 2014  

Oba dokumenty byly předem zaslány členům Rady (viz příloha zápisu). Ekonomická situace 

společnosti je dlouhodobě stabilní.  Po doplňujících informacích hospodářky R.Hertlové a účetního 

Ing. Nečáska byly účetní uzávěrka za r. 2013 i rozpočet pro rok 2014 Radou schváleny. 

2. Určení hlavních priorit ČSSI pro rok 2014 

- uspořádat alespoň 4 odborné semináře a konference zaměřené na klíčové otázky využití a řízení ICT 

v soukromém i veřejném sektoru 

- pokračovat ve vydávání dvou odborných časopisů (Systémová integrace a Journal of Systems 

Integration) a zprostředkovat jimi odborné veřejnosti nové vědecké poznatky a praktické zkušenosti 

z oboru ICT 

- ve spolupráci s ostatními ICT asociacemi se podílet na přípravě koncepčních materiálů rozvoje 

informatiky pro posílení konkurenceschopnosti ČR  

 

K těmto třem prioritám se vztahovaly další body programu: 

Připravované semináře pro rok 2014 

- Publikace a využití otevřených dat - přínosy, rizika, návody, garant  D. Chlapek. 

24.6.2014  na VŠE v Praze 
Cílem tohoto semináře je: 

o vymezit pojem otevřená data veřejné správy (Open Government Data, OGD) 

o uvést přehled současných aktivit v oblasti otevřených dat v České republice 

o analyzovat nejvýznamnější aktivity v této oblasti ve světě 

o diskutovat připravovanou legislativní úpravu v ČR týkající se OGD 

o diskutovat používané praktiky, metody a techniky, které umožňují data převádět do otevřené 

(a případně i propojitelné) podoby a dále je uchovávat a zpracovávat. 

- 20. sympozium EDI - Elektronická komunikace v obchodních vztazích s důrazem na e-

fakturaci, 15. května 2014 v hotelu Olympik v Praze, pořádá FITPRO za podpory ČSSI 

- Liberecké informatické fórum (LIF 2014),  25. a 26. 9. 2014 v prostorách konferenčního centra 

zámeckého hotelu Sychrov, garant doc.J. Skrbek 

- Informační technologie pro praxi 2014 (výroční 40. ročník konference s mezinárodní účastí),  

garant doc. M.Tvrdíková, 9. a 10.10.2014 v Ostravě, 
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-  Business intelligence fórum 2014, garant J. Pour, VŠE v Praze, říjen 2014 

- Priority rozvoje eGovernmentu v novém vládním období, garant J.Voříšek, VŠE v Praze, 

listopad 2014 

- Modelování a simulace procesů (podpora řízení využitím BI, CI a globální bezpečnost informací) . 

garant doc. M.Tvrdíková, Ostrava, prosinec 2014  

Bližší informace o uvedených akcích budou k dispozici na webu ČSSI. 

Plánovaná akce pro rok 2015 

- Konference ve spolupráci se společností ITSMF na téma Řízení informatiky v soukromém a 

veřejném sektoru – garanti: J. Voříšek a R.Albrecht – (dvoudenní)  leden 2015  

Jedním z hlavních témat bude „MBI a jeho komunita“. MBI (Management Byznys Informatiky) je 

portál obsahující zobecněné principy a postupy řízení a řešení provozu a rozvoje podnikové 

informatiky. Jeho smyslem je prezentovat, sdílet a využívat znalosti, zkušenosti, doporučení 

vyplývající z praxe, analytických studií a z dalších zdrojů v informatice. Bližší informace o projektu 

jsou k disposici na portálu http://mbi.vse.cz/.  

MBI je vytvářen pracovníky katedry IT FIS VŠE, katedry softwarového inženýrství FIT ČVUT v 

kooperaci s pracovníky praxe, jak z IT společností, tak podniků různých odvětví ekonomiky. 

S portálem na semináři budou seznámeni členové ČSSI a ITSMF s výzvou k zapojení se do MBI 

týmu. Členské VŠ budou vyznány k zapojení do MBI týmu formou diplomových a PhD prací 

týkajících se „Řízení informatiky“ tj. vytipované práce přispějí k rozvoji obsahu portálu. 

V souvislosti s plánem seminářů a konferencí se Rada ČSSI obrací na členy ČSSI s nabídkou přispět 

k programu některého ze seminářů resp. konferencí svojí přednáškou. Pro firemní členy platí i 

nabídka stát se partnery některé z akcí. V případě zájmu kontaktujte sekretariát ČSSI: 

hurkova@vse.cz 

Časopisy vydávané ČSSI 

Časopis Systémová integrace je významnou platformou pro výměnu nejnovějších poznatků 

z aplikované informatiky jak pro akademické pracovníky, tak pro informatiky z praxe. Má 

dvacetiletou tradici - vychází 4x ročně od roku 1994 a do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných 

periodik vydávaných v ČR (dále Seznam) byl zařazen v roce 2008 vč. aktualizací v r. 2009 a 2010 

zůstal v Seznamu až do r. 2013. Seznam vydává a schvaluje Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace 

(RVVI). V lednu 2014 RVVI vydala a schválila nový Seznam, ze kterého byl náš časopis SI vyškrtnut 

spolu s mnoha jinými časopisy - v Seznamu nezůstal žádný časopis pro aplikovanou informatiku. 

Vedení ČSSI ani redakce časopisu – přes opakované dotazy – neobdržela zdůvodnění vyškrtnutí 

časopisu ze Seznamu. Tento nový zúžený Seznam platí pro rok 2014 a v průběhu tohoto roku má být 

vypracován Seznam nový s platností pro následující 2 roky. Vzhledem k tomu, že Seznam zajišťuje 

autorům zejména z akademické sféry potřebnou publikační váhu, vedení ČSSI ve spolupráci s redakcí 

časopisu vypracovalo odvolání (viz příloha), které bylo zasláno všem členům Rady k vyjádření. 

Rada ČSSI schvaluje a doporučuje, aby po zapracování připomínek a doplnění příloh týkajících se (1) 

splnění všech požadovaných kritérií a (2) citovanosti článků publikovaných v časopise bylo odvolání 

zasláno na adresu předsedy RVVI - MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA 

Časopis Journal of Systems Integration (JSI)  je vydáván od r. 2010 a nebyl nikdy předkládán pro 

zařazení do „Seznamu“ vzhledem k tomu, že je vydáván v angličtině a od svého zrodu směrován do 

mezinárodních databází s konečným cílem dosažení nenulového impact faktoru. Redakce časopisu JSI 

byla vyzvána uznávanou databází Scopus, aby v září 2015 předložila potřebné materiály pro posouzení 

resp. zařazení do uvedené databáze. Pětiletá existence časopisu je jednou z podmínek z hlediska 

požadované citovanosti článků. 

http://mbi.vse.cz/
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K třetí uváděné prioritě: podílíme se na přípravě koncepčních materiálů rozvoje informatiky 

pro posílení konkurenceschopnosti ČR  

ČSSI byla (únor 2014)  jedním ze signatářů a podporovatelů  Výzvy představitelů ICT průmyslu, 

asociací a sdružení k podpoře konkurenceschopnosti ČR. Díky této iniciativě vláda  

v programovém prohlášení doplnila oblast ICT a podporu internetové ekonomiky mezi své 

priority.  

Na přelomu roku 2013 a 2014 vznikl návrh na založení expertní skupiny při ČSSI zaměřené na 

zefektivnění eGovernmentu v ČR. Předpokládané složení skupiny (Klubu eGovernmentu) byli zástupci 

nezávislých IT odborníků, tj. takoví, kteří nejsou ve svých firmách na "kvótě", aktivně nepůsobí v politice 

a mají přitom zájem podporovat efektivní rozvoj IT v ČR. Cílem bylo vytvoření odborné a nezávislé 

autority pro komunikaci a propagaci koncepcí a nosných témat z oblasti ICT zejména s důrazem na 

eGovernment. Autory návrhu iniciativy byli J.Voříšek, Z.Pilz, M.Bednár.  

Dne 9.1.2014 se konala informativní schůzka k případnému založení „Klubu“. Schůzky se zúčastnili: 

D.Bérová, M.Bednár, J.Hynek, P.Kalášek, P.Koubský, Z.Pilz, P.Stiegler, J.Šedivý, J.Voříšek 

Na základě informací prof. Voříška a Ing. Pilze o průběhu a výsledcích  schůzky se Rada CSSI rozhodla 

aktivity s ustanovením klubu eGovernmentu pozastavit, a to z těchto důvodů: 

- mezi účastníky informativní schůzky nedošlo k jednoznačnému souhlasu s cíli klubu a formami jeho 

aktivit, 

- v mezidobí od informativní schůzky do současné doby došlo k několika obdobně zaměřeným 

aktivitám: (a) Výzvy představitelů ICT průmyslu, asociací a sdružení k podpoře 

konkurenceschopnosti ČR – viz výše, (b) založení podobně zaměřeného klubu z iniciativy 

Seznamu, jejichž účinnost bude možné vyhodnotit až po několika měsících. 

Rada ČSSI se vrátí k otázce vhodnosti založení klubu eG na svém červnovém zasedaní.  

 

 

 

Příští zasedání rady ČSSI se bude konat v průběhu června, přesný termín a místnost budou upřesněny  

 

 

 

Přílohy: 

 

1. Účetní uzávěrka za r. 2013 

2. Rozpočet na r. 2014 

3. Odvolání k rozhodnutí Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace o vyškrtnutí časopisu Systémová 

integrace ze Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik 

 

 

 

 

 

zapsala:    H.Hůrková 

schválil:   prof. Voříšek 

 


