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Česká společnost pro systémovou 
integraci 

 

 

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 29.9.2015 

 
Přítomni: Basl, Kozel, Mach, Maisner, Pilz, Pour, Skrbek, Šafařík-Pštrosz, Šimon, Tvrdíková, Voříšek, 

Hertlová, Hůrková, 

Omluveni: Čapek (zastoupen doc. Kozlem), Felix, Melichar, Sodomka, Šlezingr,  

Program: 

1. semináře ČSSI na podporu řešení ICT ve veřejné správě ČR – vyhodnocení dvou 

uskutečněných a plán témat pro další semináře 

2. odstoupení dosavadního prezidenta ČSSI a volba nového prezidenta ČSSI 

3. různé 

 

Prof. Voříšek uvítal přítomné a seznámil je s programem zasedání 

1. Semináře ČSSI na podporu řešení ICT ve veřejné správě ČR – vyhodnocení dvou 

uskutečněných a plán témat pro další semináře 

 v dubnu 2015 byla podepsána dohoda MV ČR o spolupráci na realizaci série seminářů na 

podporu řešení ICT ve veřejné správě ČR. Odborným garantem seminářů je prof. Voříšek. 

 první seminář z této série byl realizován 8. června 2015 na téma „Sdílené ICT služby a G-
cloud v české veřejné správě“. Na semináři bylo registrováno 110 účastníků, finanční výnos 

pro ČSSI činil 20 300.- Kč 

 druhý seminář se konal dne 23. září 2015 na téma „Enterprise Architektura v české veřejné 
správě“. Registrováno bylo 180 účastníků, finanční výnos pro ČSSI činil 21 600.- Kč (navíc 

byl „poprvé“ placen nájem za posluchárnu) 

 

 Hodnocení obou seminářů: 

Orientace ČSSI na semináře zaměřené na rozvoj ICT ve VS se ukazuje jako správná. Počet 

účastníků je vysoký, MV ČR i účastníci hodnotí semináře velmi pozitivně, protože jsou 

velmi vhodnou platformou pro určení dalších kroků a priorit při rozvoji eGovernmentu 

v ČR. Pro ČSSI je podstatný i finanční příjem ze seminářů. 

V souvislosti s nově požadovaným nájmem za konferenční prostory VŠE nabídl Ing Mach 

zdarma adekvátní prostory v budově Microsoftu s recipročním uvedením partnerství na dané 

akci.  

Dále rada doporučuje, aby do budoucna pedagogové i studenti neměli účast na těchto akcích 

zdarma, ale museli platit alespoň symbolický účastnický poplatek. 

 třetí seminář je plánován na 4. prosince tr. na téma „Standardizace agend přenesené 
působnosti a měření jejich výkonosti“. Na odborné garanci se bude podílet za MV ČR 

ředitel odboru eGovernmentu Ing. Roman Vrba. 
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Prof. Voříšek vyzval členy rady k diskusi návrhů témat pro další semináře do této série (návrhy budou 

předloženy ke schválení MV ČR). Následně byla navržena tato témata: 

 Metodika výpočtu celkových nákladů (TCO) na IT a projekty ve veřejné správě  

 Cíle a postup realizace Government cloudu (v návaznosti na již uskutečněný seminář) 

  Realizace elektronické identifikace osob ve vztahu k VS (eIDAS) 

 

2. Odstoupení dosavadního prezidenta ČSSI a volba nového prezidenta ČSSI 

 Prof. Voříšek oznámil svoji rezignaci na funkci prezidenta ČSSI z důvodu dosaženého věku 
s tím, že bude rád dále pracovat v Radě ČSSI zejména v souvislosti s výše uvedenými semináři. 

Rada vzala rozhodnutí prof. Voříška na vědomí. Vzhledem k tomu, že volby členů Rady se 

budou konat v prosinci 2016, rada se rozhodla pro tuto přechodnou dobu pro volby nového 

prezidenta. Počet přítomných s hlasovacím právem odpovídal znění stanov ČSSI. Bylo 

přistoupeno k volbám. Jejich řízením se ujal Dr. Maisner. Vyzval Radu k předložení návrhů na 

kandidáta na prezidenta. Odstupující prezident navrhl prof. Basla, dosavadního viceprezidenta 

ČSSI. Protože jiné návrhy nebyly předloženy a prof. Basl s kandidaturou souhlasil, bylo 

přistoupeno k volbě, při čemž z celkového počtu hlasů bylo: 

PRO    9 hlasů 

PROTI    0 

ZDRŽELO se hlasování  1 

Nově zvolený prezident prof. Basl pronesl inaugurační projev, ve kterém zejména poděkoval 

prof. Voříškovi za jeho 20 ti letou záslužnou činnost ve funkci prezidenta. Za stěžejní uvedl 19 

ročníků konference Systémová integrace, která zejména ve svém prvním desetiletí byla největší 

IT konferencí v ČR. Dále zavedení dvou odborných časopisů, jejímž vydavatelem je ČSSI a 

samozřejmě také desítky odborných seminářů, které byly vždy kladně hodnoceny. Na příštím 

zasedání Rady předloží prof. Basl k diskusi ideové směry dalšího rozvoje společnosti. 

Rada rozhodla udělit odstupujícímu prezidentovi prof. Voříškovi mimořádnou odměnu ve výši 

10 000.- Kč. 

 Vzhledem k tomu, že stanovy neumožňují současný výkon funkce prezidenta a viceprezidenta, 

stala se funkce viceprezidenta neobsazenou. Byl navržen jediný kandidát a to prof. Voříšek, 

který sdělil, že sice neměl v úmyslu kandidovat do některé z funkcí, ale že je ochoten  - pokud 

bude zvolen - na přechodnou dobu tj. do příštích voleb - funkci viceprezidenta vykonávat. Bylo 

přistoupeno k volbě, při čemž z celkového počtu hlasů bylo: 

PRO    9 hlasů 

PROTI    0 

ZDRŽELO se hlasování  1 

 Byl vypracován zápis o výsledku obou voleb tj. prezidentem ČSSI byl zvolen prof. Ing.Josef 
Basl, CSc. Viceprezidentem byl zvolen prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Zápis podepsali všichni 

přítomní členové Rady s hlasovacím právem tj.: Basl, Kozel, Mach, Maisner, Pilz, Skrbek, Šafařík-

Pštrosz, Šimon, Tvrdíková, Voříšek.. 

 Do příštích voleb zůstávají také ve funkci šéfredaktora časopisu a správce webu doc. Pour, tajemnice 

ČSSI Hana Hůrková a hospodářka ČSSI Renata Hertlová. 

 Registraci Stanov s jménem a podpisem nového prezidenta na MV ČR zajistí H.Hůrková 
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3. Různé 

 stav čl. základny a stav financí - H.Hůrková vypracovala přehledové tabulky, které 
předložila všem přítomným a které jsou také přílohou tohoto zápisu.  

Tabulky ukazují stav členské základny a použitelné prostředky jednotlivých sekcí ve 

srovnatelném období tj. k 31.8.2012 a k 31.8.2015 (nárůst prostředků u“ Prahy“ je dán 

ziskem ze seminářů). Co je problémem k rychlému a účinnému řešení, je postupný úbytek 

členů společnosti.  

 Další tabulka uvádí přehled seminářů resp. konferencí v letošním roce a je zde uveden počet 
účastníků z řad ČSSI versus ostatní účastníci. 

Je nutné vypracovat novou a účinnou strategii nejen pro získání nových členů, ale zejména 

k jejich udržení. ČSSI musí zlepšit prezentaci svých činností a služeb.  

 Mimo sérii seminářů ve spolupráci s MV ČR se bude konat dne 6.11.2015 na VŠE další 
seminář ČSSI na téma “Analýza nestrukturovaných dat jako nástroj získání konkurenční 

výhody“, odborným garantem je prof. Molnár z VŠE 

 Ing. Šafařík – Pštrosz informoval o přípravách 22. ročníku sympozia EDI (FACT a eB), 
který se bude konat 11. (12.) května 2016 

 nové příležitosti pro aktivity ČSSI 

- Prof. Voříšek informoval o možnosti zapojení ČSSI do příprav konference ISSS 2016 
v Hradci Králové. Jedná se o možnosti spolupráce ve dvou blocích: 

Akademický blok  

Jedno z témat by mohla být problematika regionálního a vysokého školství a spolupráce 

školství s praxí. Prof. Voříšek a Ing. Pilz navrhnou okruhy témat, na jejichž základě se 

bude odvíjet příprava i zvaní hostů. Již proběhlo pozvání obou náměstků z MŠMT – 

pánů Fidrmuce a Plagy, bude pozván také rektor Hynek z Univerzity v Hradci Králové. 

Základní koncepce by mohla být taková, že na začátek by mohla být stručná vystoupení, 

která nadhodí základní témata – např. náměstci MŠMT a zástupce Svazu průmyslu ČR. 

V jednání je otázka pozvání zástupců akademické sféry ze Slovenska. 

 

Rada také doporučuje, aby se ČSSI angažovala ve změně složení akreditační komise 

MŠMT, tj. aby komise nebyla složena pouze z akademických pracovníků resp. úředníků 

ministerstva, ale aby také „praxe“ měla v komisi své zástupce, kteří by se mohli podílet 

na posuzování učebních plánů. Ing.Šafařík-Pštrosz doporučuje kontaktovat také RNDr. 

Zdeňka Somra z Hospodářské komory. 

 

„Odborný blok“ – sdílení ICT služeb v rámci EU 

Jedno z důležitých témat ISSS 2016 bude G-Cloud (vládní a komerční). Vzhledem 

k mezinárodnímu rozměru konference by mohlo být zajímavé pojmout to jako 

spolupráci ČR a SR v této oblasti. 

 

 

Příští zasedání rady ČSSI se bude konat v průběhu prosince 2015, přesný termín bude upřesněn 

hlasováním přes Doodle 

1 příloha: stav čl. základny a stav financí, semináře - přehledové tabulky 

 

zapsala:    H.Hůrková 

schválil:   prof. Voříšek 


