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Česká společnost pro systémovou 
integraci 

 

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 28.6.2017 

 
Přítomni: Basl, Pilz, Sál, Sodomka, Šafařík-Pštrosz, Tvrdíková, Voříšek, Hertlová, Hůrková, 

Nepřítomni: Felix, Kozel, Mach, Pour, Šimon, Šlezingr 

Program: 

1. Výsledky voleb 
2. Příprava výroční zprávy 
3. Shrnutí činnosti v tomto roce 
4. Různé 

Prof. Basl uvítal přítomné a seznámil je s programem zasedání a současně poděkoval za práci těm, kteří 

svoji činnost v Radě končí. 

 
1. Výsledky voleb členů Rady ČSSI 

Byly předloženy výsledky voleb pro období 2017 - 2020. Voleb se zúčastnilo 42% členů ČSSI – viz 
příloha 1. Na základě hlasování je složení nové Rady následující: 

 

Jméno Firma 

Prof. Ing. Josef Basl, CSc. VŠE Praha, ZČU Plzeň  

Ing. Pavel Hrabě, PhD Ministerstvo vnitra, HEAcon, s.r.o. 

Ing. Zdeněk Pilz ICT Unie 

Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.. VŠB-Technická Univerzita Ostrava, EkF 

Ing. Jan Sál EF TUL Liberec, ŚKODA AUTO 

Doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA VUT Brno 

Mgr. Ing. Martin Števko, advokát Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář 
Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., 

advokátní kancelář 

 

Příští zasedání Rady ČSSI – již v novém složení – se koná dne 20.září tr. Hlavním bodem programu 
bude volba prezidenta a viceprezidenta, jmenování, resp. schválení návrhu na tajemnici a hospodářku a 
případné kooptace dalších členů Rady. H. Hůrková končí ve funkci tajemnice a navrhla, aby do 
budoucna byly funkce tajemnice a hospodářky spojeny. S návrhem byl projeven souhlas. H. Hůrková 
bude i nadále spolupracovat na redakci obou časopisů (Systémová integrace a Journal of Systems 
Integration) a v případě zájmu garanta semináře se bude podílet na organizaci seminářů. 

 
2. Příprava výroční zprávy 

Byla předložena a schválena osnova výroční zprávy za uplynulé funkční období tj. 2013-2017. V osnově 
jsou uvedeni i autoři jednotlivých kapitol – viz příloha 2. Uvedení autoři kapitol zašlou své texty do 
10.září tr. na adresu prof. Basla a H. Hůrkové, aby mohla být provedena celková kompletace (nový mail 
Hůrkové hurkova@cssi.cz 

Zde uvádím link http://www.cssi.cz/cssi/dokumenty-spolecnosti na předchozí zprávu, tj. za období 2008-
2012.  
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3. Shrnutí činnosti k dnešnímu dni: 

Prof. Basl zhodnotil 2 realizované semináře z nově vytipovaných oblastí a sice v lednu se uskutečnil 
seminář s názvem Na cestě směrem k průmyslu 4.0 - odborným garantem byl prof. Basl a v květnu byl 
uspořádán seminář s názvem Možnosti a benefity IT trendů ve zdravotnictví - Health 4.0 – odborným 
garantem byl Ing. Potančok. Oba semináře byly velmi kladně hodnoceny, počet účastníků se pohyboval 
kolem stovky a z každého semináře byl na účet ČSSI připsán zisk ve výši 20 tisíc. Oba semináře budou 
mít svá pokračování v příštím roce. 

Na prosinec je naplánována konference opět na téma eGovernment cloud – odborným garantem bude 
tradičně prof. Voříšek. 

Uspořádání semináře s tématikou Cybersecurity, o které projevila zájem doc. Tvrdíková a spolupráci 
v této oblasti nabídl také Ing. Sál, jehož pracovním i studijním zaměřením je aktuální GDPR, se odkládá 
na příští rok. 

Prof. Voříšek informoval o první schůzce k tématu Lidské zdroje, které se zúčastnili: Voříšek, Basl, 
Pour, Mach, Mana (Český statistický úřad), Sodomka se omluvil.   

Prof. Voříšek znovu připomenul projekt, kdy se ČSSI ve spolupráci s VŠE, ICT Unii a 
Ministerstvem školství v letech 2007 – 2011 podílela na rozsáhlých průzkumech nabídky a 
poptávky po IT profesích v ČR. Všichni se shodují na tom, že je to stále vysoce aktuální téma, Ing. 
Mach navrhuje, aby projekt byl řešen i z pohledu 4.0. O prospěšnosti a účelnosti tohoto řešení 
není pochyb, problémem zůstává jeho finanční i personální náročnost. 

Prof. Voříšek v průběhu července připraví cca 1 stránkový dokument zaměřený na cíle projektu. 
Adresátem budou ICT Unie, Hospodářská komora, Svaz průmyslu a obchodu, MŠMT, MPO, MF, 
vytipované firmy a vysoké školy. 

 

Doc. Tvrdíková informovala o mezinárodní konferenci Strategic Management and its Support by 
Information Systems 2017, kterou pořádala Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostravě ve spolupráci 
s Moravsko-slezskou sekcí ČSSI, s Fakultou informatiky a statistiky v Praze a Masarykovou universitou 
v Brně. Konference se konala ve dnech 25.-26.5.2017 v Ostravě. 

Dále připomenula tradiční říjnovou konferenci Informační technologie pro praxi. Pozvánka bude také 
uveřejněna na webu ČSSI. 

 
Různé 

• Doc. Sodomka požádal Radu, aby financování sekcí se vrátilo do původního režimu, tj. u členských 
poplatků individuálních členů se poplatek dělil na 50% pro sekci a 50% pro Centrálu. U členských 
poplatků firemních členů to bylo 80% pro sekci a 20% pro Centrálu. 

Ale na zasedání Rady dne 2.11.2016 bylo poukázáno na kritický stav financí Společnosti – 
cituji ze zápisu z tohoto zasedání:  “které s ohledem na financování základních činností 
Společnosti (tj. zejména web, vydávání časopisu a administrativní podpora Společnosti) se může 
dostat při současném trendu snižující se členské základny a klesajícího počtu placených akcí do 
deficitu již v průběhu cca poloviny příštího roku.  Společnost sice má v současné době na svém účtu 
vyšší finanční prostředky, ale ty jsou alokovány dle dřívějších dohod ve prospěch sekcí“. 

Vzhledem k tomu, že Praha musí nutně zajistit vedle stálých výdajů také upgrade webu ČSSI a to 

jak po stránce technologické, tak po stránce designu (požadavek na modernější a přehlednější 

design), je nutné počítat se zvýšenými náklady, Ty ale jen dále přibližují moment vstupu do deficitní 

zóny hospodaření Společnosti. Za současně situace proto je klíčový restart činností společnosti Po 

nezbytnou dobu by bylo vhodné připravit Společnost i na krizový scénář, kdy by byly využity finanční 

prostředky sekcí pro adekvátní fungování Společnosti, tj. něco ve formě určité vnitřní „půjčky“. Praha 

požádala v této souvislosti ostatní sekce o možnost takové půjčky. Sekce jednoznačně odmítly 

půjčku, ale souhlasí se změnou toku příjmů z členských příspěvků tj. až dosud sekce 

odevzdávaly Praze 20% z příjmu za členské příspěvky a 80% zůstávalo na jejich účtech. 

S účinností od 1.11.2016 se mění toto pravidlo na 80% pro Prahu a 20% pro jejich účet. 

Opětovně bylo připomenuto, že Praha zajišťuje účetnictví, web ČSSI, vydávání dvou časopisů, 

sekretariát“ …¨ 

 

 

 

http://www.cssi.cz/cssi/ehealth-40
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Doc. Sodomka svoji žádost odůvodnil tím, že i jejich sekce provozuje významný web a tudíž je 

potřeba financovat jak provoz webu tak nutný upgrade  http://www.cvis.cz/ 

 

Současná Rada na svém dnešním a posledním zasedání odmítla tuto otázku řešit s odkazem, že 
veškeré finanční náležitosti ponechá na rozhodnutí nové Rady. 

 

 

 

Příští zasedání rady - již v novém složení - se koná dne 20. září 2017 ve 14,00  
(místnost bude upřesněna).  

 

Na tomto zasedání proběhne volba prezidenta!!!! 

 

 

zapsala:    H.Hůrková 
schválil:    prof. Basl 

http://www.cvis.cz/

