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Česká společnost pro systémovou 
integraci 

 

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 9.2.2016 

 
Přítomni: Antlová, Basl, Čapek, Maisner, Melichar, Sodomka, Tvrdíková, Voříšek, Hůrková, 

Nepřítomni: Felix, Mach, Šafařík-Pštrosz, Šlezingr, Šimon, Pour, Pilz, Hertlová 

Program: 

1. Schválení zprávy o hospodaření v roce 2015 a schválení rozpočtu na rok 2016 

2. Zpráva o činnosti v roce 2015 

3. Plán činnosti v roce 2016 

4. různé 

Prof. Basl uvítal přítomné a seznámil je s programem zasedání 

 

1. Schválení zprávy o hospodaření v roce 2015 a schválení rozpočtu na rok 2016 

Renata Hertlová zaslala oba dokumenty všem členům Rady k připomínkám. Jediná připomínka byla 

dodána od Ing. Šafaříka-Pštrosze a týkala se schodkového rozpočtu sekcí Východní a Severní Čechy. 

Předsedové obou sekcí odůvodňují svůj postup tím, že jejich příjmy v roce 2016 zřejmě nepokryjí 

plánované výdaje a proto počítají s tím, že budou čerpat ze zůstatků z let minulých.  

Přítomní členové rady vzali vysvětlení na vědomí a po diskuzi, kdy bylo zejména konstatováno, že bez 

příjmů ze seminářů „pražské centrály“ by byla existence ČSSI ekonomicky značně ohrožena, oba 

dokumenty – hospodaření za rok 2015 a rozpočet na rok 2016 – schválili.  

Dokumenty jsou přílohou č. 1a, b 

 

2. Zpráva o činnosti v roce 2015 

 Zpráva o činnosti „pražské centrály“ v roce 2015 

SEMINÁŘE: 

1. Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru . (22.-23. ledna.2015) ve spolupráci s itsMF – 

garant prof.Voříšek (VŠE) 

2. snídaně s přednáškou Marca Lankhorsta – evangelistou Enterprise Architecture na téma Enterprise 

Architecture, zkušenosti a best practices (27. května 2015) ve spolupráci se spol. BizzBesign – garant 

prof.Voříšek  

3. Enterprise Architecture workshop s Marcem Lankhorstem (27. května 2015) ve spolupráci se spol. 

BizzBesign – garant prof.Voříšek  

4. Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě  (8.června.2015) -  ve spolupráci s MV ČR – 

garant prof. Voříšek (VŠE) 

5. Enterprise Architektura v české veřejné správě . (23.září.2015) - ve spolupráci s MV ČR – garant 

prof. Voříšek (VŠE) 

6. Analýza nestrukturovaných dat jako nástroj získání konkurenční výhody .(6.listopadu.2015) – 

garant prof. Molnár 

7. Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti  

(4.prosince 2015) - ve spolupráci s MV ČR – garant prof. Voříšek (VŠE) 

Analýza seminářů za rok 2015 je přílohou č. 2 

 

http://www.cssi.cz/cssi/rizeni-informatiky-v-soukromem-verejnem-sektoru--
http://www.cssi.cz/cssi/sdilene-ict-sluzby-g-cloud-v-ceske-verejne-sprave
http://www.cssi.cz/cssi/enterprise-architektura-v-ceske-verejne-sprave
http://www.cssi.cz/cssi/analyza-nestrukturovanych-dat-jako-nastroj-ziskani-konkurencni-vyhody
http://www.cssi.cz/cssi/standardizace-agend-prenesene-pusobnosti-mereni-jejich-vykonnosti
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ČASOPISY: 

1. Systémová integrace – ročník 22 – 4 čísla, online verze ISSN1804-2716  

(od roku 2015 byla zrušena tištěna verze ISSN: 1210-9479 – šéfredaktor doc. Pour 

2. Journal of Systems Integration  - ročník 6 – 4 čísla, online verze ISSN: 1804-2724 

v září 2015 byla předložena žádost na zařazení do Scopusu, vyjádření nám zatím nebylo zasláno  

šéfredaktor prof. Molnár 

Analýza článků v obou časopisech za rok 2015 je přílohou č. 3 

WEBY 

1. Redakční systém http://www.si-journal.org/ pro časopis Journal Systems Integration 

2. Web ČSSI http://www.cssi.cz, na kterém je přístupný časopis Systémová integrace 

http://www.cssi.cz/cssi/systemova-integrace a veškerá agenda k seminářům ČSSI, tj info o seminářích, 

přihlášky a také uveřejněné prezentace přednášek z již realizovaných seminářů 

http://www.cssi.cz/cssi/seminare 

Na webu ČSSI je také uveřejňována informace resp. pozvánky na akce spolupracujících společností 

(Cacio, itsMF), čímž zajišťujeme slevy na vstupném pro členy ČSSI 

 

 Zpráva o činnosti jednotlivých sekcí v roce 2015 

Je přílohou č. 4 

 

3. Plán činnosti v roce 2016 

 Plánovaná činnost „pražské centrály“ v roce 2016 

SEMINÁŘE: 

1. Schvalování ICT projektů a hodnocení jejich nákladů v české veřejné správě (12. února 2016) - – 

ve spolupráci s MV ČR – garant prof. Voříšek (VŠE)   

2. eGovernment cloud v ČR, varianty řešení, plán implementace  (29.dubna 2016) – ve spolupráci 

s MV ČR – garant prof. Voříšek (VŠE) 

3. eIDAS a jeho implementace v ČR (3. června 2016) – ve spolupráci s MV ČR – garant prof. Voříšek 

(VŠE) 

4. Využití otevřených a propojených dat pro získání konkurenční výhody (říjen 2016)  – garant Ing. 

Chlapek a prof. Molnár (VŠE) 

5. Aktuální stav národního architektonického plánu a jeho vliv na rozvoj IT ve veřejné správě 

(prosinec 2016)  – ve spolupráci s MV ČR – garant prof. Voříšek (VŠE) 

ČASOPISY: 

1. Systémová integrace – ročník 23 – 4 čísla, online verze ISSN1804-2716  

2. Journal of Systems Integration  - ročník 7 – 4 čísla, online verze ISSN: 1804-2724 

WEBY dtto rok 2015 

 Plán činnosti jednotlivých sekcí pro rok 2016 vč. finančních nároků je přílohou č. 5 

 

4. různé 

 V návaznosti na informace o časopisu Journal o Systems Integration resp. jeho zařazení do databáze 

Scopus požádala H.Hůrková o schválení částky 325 USD, kterou je nutné zaplatit při zařazení 

časopisu do systému DOI (Digital Object Identifier). Systém zajišťuje jednoznačnou identifikaci 

digitálního dokumentu na internetu. Zařazení do tohoto systému je od roku 2014 podmínkou pro 

zařazení časopisu do databáze DOAJ (Directory of Open Access Journals). Indexace v DOAJ je 

jednou z prvořadých podmínek databáze Scopus. 

Rada se zaplacením této částky souhlasí. 

http://www.si-journal.org/
http://www.cssi.cz/
http://www.cssi.cz/cssi/systemova-integrace
http://www.cssi.cz/cssi/seminare
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 Doc. Sodomka se pozastavil nad tím, že některé jeho články publikované v časopise Systémová 

integrace v roce 2013 dostaly v  RVI nulové bodové hodnocení. 

Uvádím výňatek z hodnocení jednoho ze zmiňovaných článků  

Rozsah vyřazení 

výsledku 
Tento výskyt výsledku není vyřazen 

Zařazení výsledku 

v hodnocení 
neu - Výsledky bez bodového hodnocení nebo vyřazené 

Skupina oboru 

v hodnocení 
02 - Společenské vědy - SHVb 

Konkrétní 

způsob(y) 

hodnocení 

výsledku 

Článek v časopise má ISSN, ale to v roce uplatnění není v databázi ERIH. | Článek v 

časopise má ISSN, ale to v roce uplatnění není v databázi JCR. | Článek v časopise má 

ISSN, ale to v roce uplatnění není v databázi Scopus. | Článek v časopise spadá do 

oborové skupiny SHVa nebo SHVb, má ISSN, ale to v roce uplatnění není na 

Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR. 

Z toho vyplývá: článek byl publikován v roce 2013 ale přihlašování do RIVu se většinou koná až následující 

rok a ten je pak směrodatný pro posuzování, zda příslušné periodikum je v“Seznamu“. Bohužel v Sytémová 

integrace se pro rok 2014 do Seznamu nedostala – až na základě odvolání byla opět pro rok 2015 zařazena 

Ale i když články z roku 2013 mají nulové hodnocení, nebyly vyřazeny, tudíž jim nebylo přiřazeno 

záporné hodnocení (-4 body). Namátkovou kontrolou nebylo z hlediska obsahu u žádného článku 

nalezeno 0 bodové hodnocení. Viz další informace na uvedených adresách 

M2013_v95.pdf

 
-  Metodika: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=720397 
- DB vysledku: http://www.isvav.cz/h14/  
- Vysledky po institucich: http://www.isvav.cz/h14/listResearchOrganisations.do 

 
 

 

 

 

 Vzhledem k stále se snižujícímu stavu členské základny Rada rozhodla, že červnové zasedání bude 

věnováno zejména strategii pro získání nových členů resp. návratu bývalých členů. Jedním 

z diskutovaných návrhů bylo vytvoření nabídky odborných školení 

sekce firemní individuální 

PRAHA 28 20 

CVIS 10 2 

SEVERNÍ ČECHY 1 3 

VÝCHODNÍ ČECHY 2 0 

ZÁPADNÍ ČECHY 2 3 

MORAVSKO-
SLEZSKÁ sekce 3 3 

CELKEM 46 31 

 Navržené termíny příštích zasedání Rady ČSSI: 

1. nebo 8. června 2016 od 14.00 

21. září nebo 5. října 2016 od 14.00 

 přesný termín bude upřesněn hlasováním přes Doodle 

zapsala:    H.Hůrková 

schválil:   prof. Basl 

 Rok uplatnění výsledku 

Hodnocení v roce od 1. ledna roku do 31. prosince roku 

2013 2008 2012 

2014 2009 2013 

2015 2010 2014 
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http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=720397
http://www.isvav.cz/h14/
http://www.isvav.cz/h14/listResearchOrganisations.do

