Česká společnost pro systémovou integraci

Výroční zpráva rady ČSSI o činnosti společnosti
za volební období 2013 - 2017
V Praze 20. září 2017
Vážení členové ČSSI,

dne 27. května 1994 byla zakládajícími členy založena a dne 3.6.1994 Ministerstvem vnitra zaregistrována
naše společnost. Na sklonku roku 2012 byla zvolena v pořadí pátá rada ČSSI. Od této doby již uplynuly čtyři
roky. Podle stanov společnosti tak končí sedmé volební období rady společnosti.
V následujících odstavcích najdete hodnocení života společnosti za uplynulé volební období z pohledu rady
ČSSI, která pracovala ve složení: prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. (president), JUDr. Martin Maisner
(vicepresident), prof. Ing. Josef Basl, CSc. (vicepresident), dále členové: Ing. Ondřej Felix, Ing. Václav
Mach, Ing. Zdenek Pilz, Ing. Vladek Šlezingr, doc. Ing. Jan Pour, CSc. (šéfredaktor časopisu SI a webu
společnosti), Renata Hertlová (hospodářka) a Hana Hůrková (tajemnice). Členy rady jsou současně
předsedové všech regionálních a odborných sekcí, tj. prof. Ing. Jan Čapek, CSc., doc. Ing. Jan Skrbek, Ph.D.,
doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D. Ing. Milan Šimon, PhD., doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.
V průběhu volebního období došlo k několika změnám ve složení Rady. Zásadní byla změna prezidenta,
prof.Voříšek oznámil na zasedání dne 29.9.2015 svoji rezignaci na funkci prezidenta ČSSI z důvodu

dosaženého věku s tím, že bude dále rád pracovat v Radě ČSSI zejména v souvislosti s garancí a
organizací seminářů. Rada vzala rozhodnutí prof. Voříška na vědomí a vzhledem k tomu, že nové
volby členů Rady se měly konat až v prosinci 2016, Rada se rozhodla na tuto přechodnou dobu pro
volbu nového prezidenta. Nově zvoleným prezidentem se stal prof.Ing. Josef Basl, CSc. Do funkce
viceprezidenta byl pro uvedené přechodné období zvolen prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
Dalšími změnami byly: prof. Ing. Jana Čapka (východočeská sekce) nahradil doc.Ing. Tomáš Kozel a
doc.Ing. Jana Skrbka (severočeská sekce) nahradil Ing. Jan Sál.
Prof. Ing. Josef Basl, CSc., v.r.
prezident ČSSI
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Celkové hodnocení života společnosti za r. 2013-2017
(zpracoval: J. Basl)

V uplynulém období již hlavní aktivitou nebyla konference Systémová integrace, která se konávala za účasti
několika set odborníků z praxe, vysokých škol i dodavatelů každoročně na Žofíně (místo konání
v posledních letech), ale staly se jimi odborné semináře. Ty byly do roku 2016 orientovány primárně na
tématiku e-governmentu a v roce 2017 se jejich portfolio rozšířilo o témata průmyslu 4.0 a health 4.0, ve
kterých hodlá společnost dále pokračovat i v letech následujících.
Vedle této „centrální“ aktivity probíhaly akce i v rámci jednotlivých regionálních sekcí společnosti, které
jsou samostatně popsány dále.

Členská základna společnosti (zpracovala H.Hůrková)
Členská základna ČSSI se sestává z právnických osob (kolektivní členství) a fyzických osob (individuální
členství).
Počet členů společnosti má stále klesající tendenci. V minulém hodnoceném období (2009-2012) byl pokles
způsoben zejména úspornými opatřeními firem i osob v souvislosti s hospodářskou krizí. I když ekonomická
situace se zlepšila, zájem o členství v ČSSI se už v plném rozsahu neobnovil, což je také dáno tím, že na trhu
se objevila řada nových společností, resp. jejich aktivit s konkurenčním zaměřením.
V současné době má ČSSI 39 kolektivních členů (v roce 2012 to bylo 106 členů, v roce 2008 to bylo 165
členů) a 30 individuálních (v roce 2012 to bylo 62 a v roce 2008 to bylo 140).

Členská základna v jednotlivých sekcích v roce 2017
sekce

firemní

individuální

Praha

24

22

CVIS

9

1

Moravskoslezská

2

3

Severočeská

1

3

Východočeská

2

0

Západočeská

1

1
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Finanční situace společnosti (zpracovala R.Hertlová)
Příjmy společnosti se skládají zejména z členských poplatků, předplatného časopisu Systémová integrace (od
roku 2016 je vydáván jako open jen v elektronické podobě) a v posledních letech převážně z příjmů se
seminářů, které pořádá pražská sekce. Z každé akce odvádí centrále min. 20 tisíc na její provoz. Akce nám
tím vyvažují pokles příjmů z členských příspěvků. Služby členům představují hlavní položku výdajů
společnosti (vydávání časopisu, pořádání seminářů, informační portál společnosti atd.).
Každoročně je předkládán radě ČSSI ke schválení:
a) výsledek hospodaření za uplynulé období,
b) návrh rozpočtu na období následující.
Hospodářka pravidelně (jednou za měsíc) informuje předsedy sekcí o finanční situaci příslušné sekce.
Členské příspěvky jsou od 1. 1. 2003 stabilní v následující výši:
Typ členství
Kč/rok
Individuální členství
990,Individuální členství – studenti, důchodci
495,Kolektivní členství
7 300,Kolektivní členství – školství
3 650,Od r. 2003 také platí standardní finanční politika vůči sekcím. Z členských příspěvků získávají sekce
u kolektivních členů 80% a u individuálních členů 50%. Od listopadu 2016 došlo ke změně výpočtu podílů
z členských příspěvků u kolektivních členů, tj. z členských příspěvků získávají sekce 20% a u individuálních
členů 50%.
Vývoj finanční situace ČSSI v průběhu období 2013 – 2016 ukazuje následující graf:
3,5
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Časopis Systémová Integrace (zpracovali J.Pour a H.Hůrková)
je hlavní komunikační platformou České společnosti pro systémovou integraci (ČSSI), je jediným
nezávislým periodikem v ČR specializovaným na oblast řízení podniků a orgánů veřejné správy s využitím
aplikované informatiky. Cílem je prezentovat aktuální metody, přístupy, techniky uplatňované v řízení
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podniků, jejich správy a administrativy s využitím pokročilých technologií včetně IT. Vydavatelem
časopisu je Česká společnost pro systémovou integraci.
Časopis je vydáván od roku 1994. Do roku 2009 vycházel pouze v tištěné formě ISSN 1210-9479 (print),
v letech 2010-2014 vycházel i v online formě ISSN 1804-2716 (online), od roku 2015 vychází pouze
v online formě - tedy s ISSN 1804-2716. Je vydáván jako nepravidelný čtvrtletník. Časopis je indexován
v databázi EBSCO.
Jeho význam vzrostl zejména od roku 2008, kdy byl časopis na základě jeho vyhodnocení zařazen Radou pro
výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů
(periodik) vydávaných v České republice, což má význam zejména pro autory z řad vysokých škol
s ohledem na hodnocení jejich publikační činnosti. Poslední aktualizace tohoto „Seznamu“ proběhla v roce
2015.
Za období 2013 – 2016 bylo publikováno celkem 107 článků a 1 recenze knihy
Na zasedání Rady ČSSI v listopadu 2016 doc. Pour (šéfredaktor časopisu) připomenul, že časopis byl
založen jako komunikační platforma resp. diskuzní fórum české IT komunity v rámci jejího rozdělení –
akademickou sféru, dodavatele IT a uživatele IT - se zaměřením na oblast řízení podniků a orgánů veřejné
správy s využitím aplikované informatiky. Ovšem postupem času s přibývajícím tlakem na akademické
pracovníky povinně publikovat vědecké články, měnil se i obsah tohoto časopisu – opustil praxi a stal se více
teoreticky zaměřeným. Doc. Pour navrhuje, aby v rámci připravovaných inovací v činnosti ČSSI se časopis
vrátil k původnímu svému cíli a zaměření. Rada s jeho návrhem souhlasila a považuje větší zaměření na
praxi za další pozitivní nabídku pro členy ČSSI. Čistě vědeckým by zůstal i nadále další časopis, kterým
ČSSI disponuje (viz níže)

Časopis Journal of Systems Integration (zpracovali Z.Molnár a H.Hůrková)
ČSSI je od roku 2010 vydavatelem odborného časopisu Journal of Systems Integration - ISSN 1804-2724,
vydávaného v angličtině. Časopis je vydáván jako pravidelný čtvrtletník a to pouze elektronicky na adrese
http://www.si-journal.org
Časopis má mezinárodní redakční radu a 3 členný realizační tým: prof. Zdenek Molnár - šéfredaktor, RNDr.
Helena Palovská – webmaster a Hana Hůrková - technický redaktor.
Od roku 2013 do roku 2017 (včetně připraveného říjnového čísla) vyšlo v časopise celkem 100 článků,
z toho 31 od zahraničních autorů1. Příspěvky procházejí systémem hodnocení dvou nezávislých hodnotitelů
formou double-blind review. Procento odmítnutých článků je 15%.
Pro časopis je využíván redakční systém Open Journal Systems (Public Knowledge Project), který využívá
téměř 7000 celosvětově vydávaných on-line časopisů. Tento redakční systém umožňuje sledovat četnost
„stažení“ jednotlivých článků, která přesahuje u řady článků 4000. V současné době má časopis skoro 32 000
registrovaných čtenářů.
Stránky časopisu jsou indexovány v Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO Information
Services, ERIH PLUS, Georgetown University Library, Google Scholar a Webarchivu Národní knihovny
ČR. Každý článek časopisu má přiděleno unikátní identifikační číslo DOI (Digital Object Identifier) a je
registrován v https://www.crossref.org, který umožňuje jeho snadné vyhledávání, přístup a citaci.
V roce 2012 jsme podali první žádost o zařazení do databáze SCOPUS. Bylo nám odpovězeno, že 2 roky od
zahájení vydávání nového časopisu nelze ještě rozhodnout o jeho zařazení do uvedené databáze a bylo nám

1 Německo (4), Portugalsko (3), Velká Británie (3), Zimbabwe (3) Slovensko (2), Alžír (2), Tanzanie (2) a po
jednom: Švédsko, Kenya, Turecko, Egypt, Bulharsko, Jordánsko, Holandsko, Tunisko, Uganda, Polsko,
Indonesia a Malaysie
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doporučeno vyčkat 5 let. V roce 2016 jsme tedy podali novou žádost, ale bohužel opět jsme se dočkali
zamítnutí s odůvodněním poukazujícím na velmi rozdílnou kvalitu jednotlivých článků. Příčinou ovšem není
nedůsledné recenzní řízení, ale nedostatek článků, které nás někdy nutí k „určité“ schovívavosti zejména
k tématům článků.
Při současné politice v posuzování publikační činnosti v akademické sféře, kde hodnocení je postaveno
především na publikacích s impakt faktorem nebo minimálně jejich zařazením v databázi SCOPUS, je velmi
obtížné zajistit dostatek článků s předpokládanou úrovní pro časopis jako je JSI, který zatím nedosáhl
požadované úrovně.
Opakovaně se obracíme na redakční radu s žádostí o pomoc prolomit tento „začarovaný kruh“. V jednání
zůstává zřízení vydavatelského konsorcia.

Webové stránky ČSSI

http://www.cssi.cz (zpracovali J.Pour a H.Hůrková)

Webové stránky ČSSI jsou v současné době zejména platformou pro publikování časopisu Systémová
integrace v online formě - ISSN 1804-271. Dále pro uveřejňování informací o připravovaných akcích ČSSI
vč. možnosti on line přihlašování na tyto akce a následně pro uveřejňování prezentací z přednášek
z realizovaných seminářů a konferencí.. Webové stránky ČSSI mají také vlastní ISSN, takže lze uveřejněné
informace řádně citovat (ISSN 1214-6242). Již od roku 2010 je webmasterem RNDr. Helena Palovská, PhD.
(palovska@vse.cz).
V roce 2012 byly stránky ČSSI vybrány Národní knihovnou ČR v rámci projektu WebArchiv pro zařazení
do reprezentativního vzorku českého webu s cílem jejich dlouhodobého uchování pro budoucí historické a
výzkumné účely (citováno z dopisu NK). Stránky jsou pravidelně archivovány a jsou označeny logem
projektu.
V současné době probíhá příprava jejich inovace jak po stránce technologické tak po stránce designu.

Semináře a konference pořádané v Praze

(zpracovala H.Hůrková)

1. Možnosti a benefity IT trendů ve zdravotnictví - Health 4.0 . 19.05.2017, odborný garant: Ing. M.
Potančok (VŠE Praha)
2. Na cestě směrem k průmyslu 4.0 . 27.01.2017, odborný garant: prof.Ing. J.Basl (VŠE. Praha)
3. Aktuální otázky řízení ICT ve veřejné správě . 09.12.2016, odborný garant: prof.Ing. J.Voříšek
(VŠE. Praha)
4. Národní strategie cloud computingu České republiky . 29.04.2016, odborný garant: prof.Ing.
J.Voříšek (VŠE. Praha)
5. Schvalování ICT projektů a hodnocení jejich nákladů v české veřejné správě . 12.02.2016, odborný
garant: prof.Ing. J.Voříšek (VŠE. Praha)
6. Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti . 04.12.2015, odborný garant:
prof.Ing. J.Voříšek (VŠE. Praha)
7. Analýza nestrukturovaných dat jako nástroj získání konkurenční výhody . 06.11.2015, odborný
garant:prof.Ing. Z. Molnár (VŠE. Praha)
8. Enterprise Architektura v české veřejné správě . 23.09.2015, odborný garant: prof.Ing. J.Voříšek
(VŠE. Praha)
9. Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě . 08.06.2015, odborný garant: prof.Ing.
J.Voříšek (VŠE. Praha)
10. 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 , V.I.P. akce pro zvané
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11. Enterprise Architecture workshop s Marcem Lankhorstem (27. května 2015) ve spolupráci se spol.
BizzBesign – garant prof.Voříšek - akce převážně pro studenty a pedagogy VŠE
12. Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru . 22. – 23.01.2015 Spolupořádaly ČSSI
a itSMF, odborný garant: prof.Ing. J.Voříšek (VŠE. Praha). Dvoudenní konference rozdělená
tématicky do čtyř sekcí: Řízení IT ve veřejné správě, Osvědčené praktiky IT Governance, Portál
MBI (Management of Business Informatics) a jeho komunita, Právní aspekty řízení podnikové
informatiky. To se promítlo samozřejmě i ve složení účastníků a nelze tudíž tuto konferenci
srovnávat s ostatními monotématickými akcemi. Konference se zúčastnilo 278 účastníků ze 114
firem, z nichž 18 bylo kolektivními členy ČSSI
13. Otevřená a propojitelná data veřejné správy / aktivity, postupy, návod . 06.06.2014 odborný
garant:.Ing. D. Chlapek (VŠE. Praha)
14. Metody řízení podnikové informatiky a jejich efekty pro různé druhy organizací . 17.01.2014,
prof.Ing. J.Voříšek (VŠE. Praha)
15. Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? . 12.12.2013, prof.Ing. J.Voříšek
(VŠE. Praha)
16. Výzvy eGovernmentu v ČR a cesty k jejich řešení . 08.11.2013, prof.Ing. J.Voříšek (VŠE. Praha)
17. Business Intelligence Fórum 2013 . 19.09.2013, doc..Ing. J.Pour (VŠE. Praha)
18. Měření nákladů, výkonnosti a kvality služeb veřejné správy . 24.05.2013, prof.Ing. J.Voříšek (VŠE.
Praha)
19. Jak využít sociální sítě pro zvyšování konkurenceschopnosti organizací . 21.01.2013 odborný
garant: prof.Ing. Z.Molnár (VŠE. Praha)
Z přehledu vyplývá, že rok 2015 byl z hlediska pořádání konferencí, resp. seminářů nejúspěšnější.
Konferencí /seminářů se celkem zúčastnilo 755 účastníků z 333 institucí
Prezentace přednášek všech seminářů, resp. konferencí jsou k disposici na adrese
http://www.cssi.cz/cssi/seminare
Kromě těchto seminářů se ČSSI podílí na spolupořádání či odborné garanci i dalších seminářů, konferencí či
jiných akcí Jako příklad uvádíme pravidelnou spolupráci ČSSI s Hospodářskou komorou České republiky
(HK ČR) a Národním orgánem ČR pro zjednodušování procedur mezinárodního obchodu (FITPRO), dále
soutěž pořádanou společností Cacio – IT projekt roku .

Aktivity jednotlivých sekcí (předsedové sekcí a odborných skupin)
Východočeská sekce (zpracoval T. Kozel)
Východočeská regionální sekce České společnosti pro systémovou integraci působí společně na Fakultě
ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec
Králové.
Aktivity východočeské sekce můžeme rozdělit na konference, soutěže a účast členů sekce na seminářích
pořádaných centrálou.
Pravidelně se opakující akce:
Spolupráce na organizaci konference Public Administration konané na FES UPa 25. září 2014, 22. září
2016
Studentská doktorská konference IMEA cyklicky pořádaná FIM UHK, FES UPa a EF TUL.
V roce 2013 konferenci pořádala FES UPa v Pardubicích.
Pozn.: V roku 2014 byla konference pořádána EF TUL v Liberci.
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Sekce se pravidelně spolupodílí na organizaci Konference a soutěže e-learning pořádané na FIM UHK
v Hradci Králové: termíny 13.-14. listopadu 2013, 5.-6. listopadu 2014, 11.-12. listopadu 2015 a 2.-3.
listopadu 2016.
Systémové inženýrství pořádané FES UPa v letech 2013,2014 zpravidla v květnu, místo: Pardubice.
Pravidelně se opakující Soutěže o nejlepší bakalářskou a magisterskou práci v oblasti informačních
technologií konanou na FES UPa a FIM UHK vždy v průběhu května a června – 2013, 2014, 2015, 2016 a
2017.
Sekce pracovala ve složení:
do listopadu 2016:
předseda: Jan Čapek
místopředseda: Tomáš Kozel
organizační pracovník: Jana Rubáčková
od prosince 2017:
předseda: Tomáš Kozel
místopředseda: Jan Čapek
organizační pracovník: Jana Rubáčková

Moravskoslezská sekce (zpracovala M.Tvrdíková)
Moravskoslezská sekce ČSSI funguje nepřetržitě na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava od roku 1996.
Jejím základním zaměřením je podporovat vzdělávací aktivity zaměřené na oblast aplikované informatiky a
napomáhat k maximálně rychlému přenosu teoretických poznatků do české praxe.
Za tímto účelem Společnost pořádá wotkshopy určené pro pracovníky ze sféry průmyslu i veřejné správy s
cílem informovat členy o možnostech a trendech aplikované informatiky v oblastech jejich profesionálního
působení. Vykonává poradenskou činnost o trendech a novinkách v získávání a užití ICT produktů a služeb.
Dlouhodobě koordinuje spolupráci svých členů s partnerskými společnostmi v Polsku.
Moravskoslezská sekce pořádá každoročně jednu významnou akci, konferenci s mezinárodní účastí IT4P
Informační technologie pro praxi (Information Technology for Practice). V letošním roce 2017 se jedná o
jubilejní 20. ročník.
Kromě těchto tradičních akcí Moravskoslezská sekce ČSSI pořádá speciální semináře pro své členy.
Spolupracuje s členy ČSSI formou diskuzních přednášek “Speciálního semináře-workshopu”, kde se studenti
studijního programu “Systémové inženýrství a informatika” seznamují s pohledem odborníků z praxe na
vývoj v IT a se změnami, které tento vývoj přináší.
Aktivity Moravskoslezské sekce v roce 2017.
Spolupráce při organizaci mezinárodní konference SMSIS 2017 25.-26. 5. 2017, konající se v hotelu Merkur
v Ostravě.
Organizace mezinárodní konference IT4P - Information Technology for Practice, konající se
9. – 10. 5. 2017 v Nové aule Campusu VŠB.
Speciální semináře (s workshopy) s následujícími tématy:
Počítačová bezpečnost, spojeno s návštěvou Kyber-arény na MU v Brně
Právní aspekty počítačové bezpečnosti – EkF Ostrava
Změny ve formě a rozsahu poskytovaných ICT služeb IT firmami
Bližší informace o jednotlivých akcích lze nalézt na webu sekce www.cssi-morava.cz
Vedení sekce :
předseda: Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.
místopředseda: Ing. Jan Ministr, Ph.D.
tajemník: Kamila Hueberová
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Centrum pro výzkum informačních systémů (zpracoval P. Sodomka)
Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) byl schváleno jako projekt nové odborné sekce ČSSI
v roce 2003. Její mateřskou organizací je Ústav informatiky, Fakulty podnikatelské, VUT v Brně, kam
přesídlila v prosinci roku 2010.
CVIS se zaměřuje na výzkum v oblasti plánování podnikových zdrojů, řízení vztahů se zákazníky, řízení
dodavatelských řetězců, pokročilého plánování a rozvrhování výroby, podpory manažerského rozhodování,
procesního a projektového řízení. V letech 2013 – 2017 CVIS realizoval na základě vlastních původních
výsledků výzkumu následující výčet publikací:
 Studie: Aktuální trendy českého ERP trhu, Systémová integrace, 2013
 Analýza: Řízení nákupu ve výrobních podnicích, Systémová integrace, 2013.
 Studie: Dlouhodobý rozvoj ERP systému u výrobce technické keramiky, Systémová integrace, 2013.
 Studie: Implementace ERP systému v komplexní kovodělné výrobě, Systémová integrace, 2013.
 The Implementation of an ERP System at the Largest Manufacturer of Garage Doors in the Czech
Republic: A Case Study, IBIMA, 2013.
 Studie: Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému, Systémová integrace, 2013.
 Studie: Telekomunikační služby a jejich integrace v českém ERP systému, Systémová integrace, 2013.
 Implementation of the ERP Concept in a Process-Managed Commercial Company: A Case Study,
IBIMA, 2014.
 The Development of a Business Information System in the company of a Bathroom Equipment
Manufacturer: A Case Study, IBIMA, 2014.
 Studie: Komplexní ERP systém pro různé typy výrob ve strojírenské korporaci, Systémová integrace,
2015.
 Data Mining and Its Use in Customer Segmentation in the Banking Sector: A Case Study, IBIMA, 2015.
 Information Systems and Support for Competitiveness in a Production Organisation in the Supply Chain:
A Case Study, IBIMA, 2015.
 Classification of ERP System Services, Journal of Systems Integration, 2016.
 ERP System for Production of World-Renowned Sewing Machines: A Case Study, IBIMA, 2016.
 ERP System for Custom Tailoring: A Case Study, Journal of Systems Integration, 2017.
Celkem pět publikací CVIS bylo v období 2013 – 2017 zařazeno do databáze ISI Web of Knowledge
agentury Thomson Reuters a SCOPUS agentury Elsevier.
CVIS vydává vlastní mezinárodně registrované odborné periodikum CVIS.CZ (ISSN 1214-4991) v české
jazykové mutaci (www.cvis.cz), které bylo archivováno Národní knihovnou ČR pro svou kulturní,
vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu.
Sekce pracovala ve složení:
předseda: doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA
místopředsedkyně a šéfredaktorka CVIS.CZ: Ing. Hana Klčová, Ph.D.

Západočeská sekce (zpracoval M. Šimon)
Západočeská sekce stála u zrodu dalšího tematického zaměření ČSSI a sice Industry 4.0. Byla také
spoluorganizátorem semináře Na cestě směrem k průmyslu 4.0, který se konal na VŠE v Praze dne
27.01.2017. Západočeská sekce tento seminář také finančně podpořila.
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Severočeská sekce (zpracoval J. Sál)
Severočeská sekce České společnosti pro systémovou integraci byla založena na Ekonomické fakultě
Technické univerzity v Liberci v listopadu 1996 jako integrální součást ČSSI. Severočeská sekce se v období
2013 – 2017 primárně věnuje aktivitám SSME, konkrétně informatickým službám pro podporu řešení
mimořádných situací a informatické podpoře podniků a organizací se zvláštním důrazem na malé a střední
podniky. Sekce se aktivně angažuje v problematice informatické podpory řízení ekonomických subjektů na
bázi moderních informačních technologií, analýzy stavu a trendů na trhu informačních technologií a služeb v
tuzemsku i zahraničí. Mezi další aktivity patří i informatická podpora interních kontrolních systémů
organizací.
Hlavní realizované akce v letech 2013-17:
2017 Mezinárodní konference „Liberecké ekonomické fórum 2017“
2017 Vyhodnocení soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci
2017 Seminář „Informatické praxe 2017“
2016 Mezinárodní konference „Liberecké informatické fórum 2016“
2016 Vyhodnocení soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci
2016 Seminář „Informatické praxe 2016“
2015 Mezinárodní konference „Liberecké ekonomické fórum 2015“
2015 Vyhodnocení soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci
2015 Seminář „Informatické praxe 2015“
2014 Mezinárodní konference „Liberecké informatické fórum 2014“
2014 Vyhodnocení soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci
2014 Seminář „Informatické praxe 2014“
2013 Mezinárodní konference „Liberecké ekonomické fórum 2013“
2013 Vyhodnocení soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci
2013 Seminář „Informatické praxe 2013“
Sekce pracovala ve složení:
předseda: Jan Skrbek (do února 2017)
předseda. Jan Sál (od března 2017)
místopředseda: Klára Antlová
tajemník: Vladimíra Zádová
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