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Česká společnost pro systémovou integraci 

 

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 27.1.2015 

Přítomni:, Čapek, Felix, Mach, Maisner, Pour, Šafařík-Pštrosz,, Šlezingr, Šimon, Voříšek, Hertlová, 

Hůrková, 

Omluveni: Basl, Melichar, Pilz, Skrbek, Sodomka, Tvrdíková 

Program: 

1. účetní uzávěrka za r. 2014 (Hertlová) 

2. rozpočet na r. 2015 (Hertlová, vedoucí sekcí) 

3. plán akcí na r. 2015 (Hůrková a vedoucí sekcí) 

4. zhodnocení lednové konference Řízení IT v soukromém a veřejném sektoru (Voříšek) 

5. projednání možné podpory ČSSI eGovernmentu v ČR 

1. K bodům 1 a 2 - Účetní uzávěrka za r. 2014 a rozpočet na r. 2015: 

R.Hertlová v předstihu zaslala všem členům rady, jak výsledky hospodaření v roce 2014, tak rozpočet na rok 

2015 (viz přílohy zápisu). Žádná připomínka od členů Rady jí nebyla zaslána. Na zasedání okomentovala 

všechny položky obou dokumentů. Hlavní závěry: počet členů klesá, a tudíž se snižuje příjem z členských 

poplatků, hlavním zdrojem příjmů jsou semináře. 

Po diskusi Rada oba dokumenty schválila s následujícími doporučeními: 

(1) svoji činnost zaměřit zejména na akce tj. semináře a konference s finančním přínosem pro ČSSI 

(2) zvážit rozsah vydávání časopisů. ČSSI tč. vydává 2 časopisy :  

(a) Systémová integrace, který je vydáván od r. 1994 a opětovně byl v tomto roce zařazen Radou pro 

vědu, výzkum a inovace do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, 

což je důležitý fakt pro autory z akademické sféry. Časopis vychází on-line a v malém nákladu i v 

tištěné formě, která se dodává zejména do všech významných knihoven v ČR. Časopis vychází 4x 

ročně v češtině s anglickými abstrakty. Vydávání tohoto časopisu ČSSI zcela dotuje, zisk 

z předplatného je zanedbatelný. Význam pro akademickou sféru je ale podstatný. 

(b) Druhým časopisem je Journal of Systems Integration, který vychází od roku 2010 pouze on line 

http://www.si-journal.org/. Za tento časopis ČSSI platí pouze roční poplatek za server. Letos v září 

bude předložena žádost o jeho zařazení do databáze SCOPUS.  

Rada doporučuje zvážit, zda v případě zařazení druhého časopisu do Scopusu, je nutné vydávat i 

nadále český časopis SI. Alternativní možností je zachování časopisu a zpoplatnění publikace článků 

autorů, kteří nejsou členy ČSSI. Úkol: Hůrková na příštím zasedaní předloží seznam resp. analýzu 

autorů v SI za poslední 2 roky. 

 

2. K bodu 3 - plán akcí na r. 2015 (Hůrková a vedoucí sekcí) 

Plánované semináře v Praze: 

(1) Bussines Intelligence fórum 2015 - březen 2015, garant semináře doc. Pour 

(2) Analýza nestruktorovaných dat a sociálních sítí pro konkurenceschopnost - červen 2015,  

garant semináře prof. Molnár 

(3) Sdílení IT služeb ve veřejné správě - říjen 2015, garant semináře prof. Voříšek 

Všechny tyto semináře jsou plánovány (tradičně) jako ziskové tj. příjem z účastnických poplatků a 

částečně i od sponzorů 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=733439
http://www.si-journal.org/
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Akce Severočeské sekce 

(1) Informatické praxe 2015 – leden 2015 

(2) Vyhodnocení soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci – červen 2015 

(3) Liberecké ekonomické fórum 2015 – září 2015 

Všechny uvedené akce budou ve spolupráci EF TUL, jsou nevýdělečné, naopak příspěvek ČSSI na akce 

má být ve výši 12 000.- Kč. 

Akce Východočeské sekce 

(4) Vyhodnocení soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci – organizováno FIM UHK a VČ 

sekcí ČSSI -červen 2015 – předpokládané náklady ze strany sekce cca 6 000.- Kč (věcné a knižní 

ceny) 

(5) Vyhodnocení soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci – organizováno FES Univerzita 

Pardubice a VČ sekcí ČSSI - červen 2015 – předpokládané náklady ze strany sekce cca 6 000.- Kč 

(věcné a knižní ceny) 

(6) Příspěvek na konferenci IMEA - červen 2015 – částka 5 000.- Kč  

(7) 15. Ročník konference a soutěže eLearning 2015 v Hradci Králové. Pořadatelem je UHK, sdružení 

EUNIS-CZ. VČ sekce ČSSI se bude podílet na práci hodnotící komise a bude udělena cena VČ 

sekce ČSSI v soutěži on-line kurzů. Předpokládané náklady ze strany sekce cca 3 000.- Kč (věcná 

cena) 

Všechny uvedené akce jsou nevýdělečné, naopak příspěvek ČSSI na akce má být ve výši 20 000.- Kč 

Vzhledem k tomu, že obě sekce ve svých finančních rezervách disponují uvedenými částkami  - Rada 

ČSSI s plánem akcí souhlasí. 

 

K plánu akcí proběhla na radě živá diskuse. K výše schváleným akcím rada navrhuje, aby se ČSSI 

v Praze zejména soustředila na akce související s využitím IT ve veřejné správě – dále viz bod 5 

programu. 

 

3. K bodu 4 - Zhodnocení lednové konference Řízení IT v soukromém a veřejném sektoru (Voříšek) 

Konference se konala 22.-23.1.2015 v Top hotelu Praha a byla pořádána ve spolupráci se společností 

itSMF ČR a pod záštitou náměstka ministra vnitra Ing. Strouhala a náměstka ministra zemědělství Ing. 

Adamce.  Odbornými partnery byly společnosti Cacio a Hospodářská komora ČR. Dále konference 

získala 20 komerčních partnerů. Registrováno bylo cca 290 účastníků. Přednášky byly rozděleny do 5ti 

tematických bloků: 

 Řízení IT ve veřejné správě 

 Portál MBI a jeho komunita 

 Řízení ekonomiky IT  

 Osvědčené praktiky IT Governance 

 Právní aspekty podnikové informatiky 

Na konferenci zaznělo celkem 42 přednášek a z toho ČSSI zajistilo (domluvilo) 30 přednášek. 

Akce byla z pohledu organizátorů úspěšná. Vzhledem k tomu, že ještě nejsou zpracovány ankety 

účastníků a ankety partnerů konference, ani nebylo provedeno výsledné finanční vyúčtování, není ale 

možné objektivně tuto akci a spolupráci s itSMF  zhodnotit. 

Rada žádá, aby na příštím zasedání byla k dispozici všechna potřebná data. Úkol: požadované údaje 

zajistí do příštího zasedání rady Voříšek a Hůrková  
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4. K bodu 5 - projednání možné podpory ČSSI eGovernmentu v ČR 

Prioritou akcí ČSSI pořádaných v Praze v tomto roce bude podpora rozvoje eGovernmentu v ČR. 

Prioritní témata z pohledu ČSSI budou pro tyto akce na rok 2015 

 Sdílené služby a G-Cloud 

 Kybernetická bezpečnost 

 Úplné elektronické podání (self service) 

 eID, důvěryhodné služby (el. podpis, datové schránky, e-shop) 

 Open data – nemělo by to být o transparentnosti, ale využití v businessu 

 Univerzální kontaktní místo (včetně mobilního přístupu) 

Akce budou mít formu polodenních seminářů s jednotným formátem (strukturou) a se samofinancujícím 

rozpočtem, včetně zisku pro ČSSI (viz první bod programu). 

Struktura každé z těchto akcí bude následující: 

 nad akcí převezme záštitu náměstek MV pro ICT a ta role veřejné správy (patron semináře), 

která za danou oblast primárně odpovídá 

 v úvodu semináře vystoupí akademik, který shrne současné know-how v dané oblasti a výzvy 

pro ČR 

 druhá a případně další přednáška bude přednáška patrona a případně jeho spolupracovníků 

 další 3 až 5 přednášek budou přednášky komerčních partnerů (sponzorů), kteří disponují know-

how v dané oblasti 

 na závěr semináře bude panelová diskuse, jejíž závěry budou doporučením pro další postup 

veřejné správy v dané oblasti 

Účastníci, na které budou semináře zaměřeny:  

 Státní správa a samospráva, zejména 

 Ministerstvo vnitra (RVIS/RVVS) 

 Ministerstvo financí (Státní pokladna Centrum sdílených služeb) 

 OZ České pošty 

 Magistrát HM Prahy 

 PSP ČR (Hospodářský výbor) 

 Územní samosprávné celky 

 Firmy disponující potřebným know-how 

 ICT sdružení, HK, Svaz průmyslu a dopravy… 

 Akademičtí pracovníci a studenti, zaměření na danou problematiku 

Financování akce 

 Veřejná správa – MV ČR (náměstek pro ICT) 

  Firmy účastnící se na akci (primárně členové ČSSI) 

  Účastníci (zdarma budou účastníci z veřejné správy a členové ČSSI) 

 

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

 

zapsala:    H.Hůrková 

schválil:   prof. Voříšek 


