Zpráva
o činnosti zájmového sdružení právnických osob EUNIS-CZ
v období od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019
Od minulé výroční konference zasedal výkonný výbor EUNIS-CZ 5 krát. Řídil a
organizoval činnost EUNIS-CZ tak, aby sdružení plnilo úkoly, které mu ukládají Stanovy a
také úkoly uložené výroční konferencí.
Členská základna sdružení je dlouhodobě stabilizovaná. V uplynulém roce výkonný
výbor přijal 2 nové členy (ELANOR, s. r. o.; Konica Minolta, s. r. o.), členství ukončila 1
vysoká škola (Vysoká škola logistiky, o. p. s.), takže v současné době má EUNIS-CZ 39
členů. Z toho 28 vysokých škol, Akademii věd ČR, Národní technickou knihovnu
a 9 neakademických institucí, jak v abecedním pořadí uvádí následující seznam členů
EUNIS-CZ:
AMOS Software, s. r. o
AMU v Praze
AVU v Praze
BBM, s. r. o
ČVUT v Praze
ČZU v Praze
DERS v Hradci Králové
ELANOR, s. r. o.
JAMU v Brně
JU v Českých Budějovicích
Masarykova univerzita v Brně
Konica Minolta, s. r. o.
MENDELU v Brně
Metropolitní univerzita v Praze
MICROSOFT, s. r. o.
NTK v Praze
ORACLE CZECH, s. r. o.
Ostravská univerzita
Policejní akademie ČR v Praze
PragoData Consulting, s. r. o.

SERVODATA, a.s.
SLU v Opavě
SSČ AV ČR
TU v Liberci
UHK v Hradci Králové
UJAK v Praze
UJEP v Ústí nad Labem
UK v Praze
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Pardubice
UP v Olomouci
UTB ve Zlíně
VFU v Brně
VŠB-TU v Ostravě
VŠE v Praze
VŠCHT v Praze
VŠUP v Praze
VUT v Brně
ZČU v Plzni

V souladu s usnesením minulé výroční konference výkonný výbor organizoval v roce
2018 činnost EUNIS-CZ podle akčního plánu sdružení, zejména podle priorit jednotlivých
aktivit a podle podnětů svých členů. Dále uvedeme přehled hlavních aktivit a jejich výsledky:

Jednou z podstatných aktivit sdružení je vyjednávat pro své členy výhodné licenční
podmínky na nákup SW. V květnu 2018 jsme podepsali nové Memorandum Oracle.
Zachovávají se v něm všechny dosavadní výhody a licenční slevy a platnost Memoranda je
nově na 3 roky, tj. do 31.5.2021. Text Memoranda i obě přílohy jsou zveřejněny na našem
webu www.eunis.cz .
Současná smlouva na nákup licencí Microsoft v programu EES (Enrollment for
Education Solutions) je platná až do 31. 3. 2027, takže nevyžaduje bezprostřední jednání.
Nicméně připravujeme jednání s Microsoft o rozšíření na tzv. cloudový licenční model.
Podle dohody mezi Adobe a EUNIS-CZ o výhodných licenčních podmínkách se
v uplynulém roce v rámci 15 žádostí realizovalo celkem 103 nákupů SW Adobe z členských
institucí EUNIS-CZ. Smlouvu, která bude končit k 25.březnu jsme prodloužili na další období
se zachováním nejvyšší úrovně pro slevy level 3. Administrátorem této aktivity za EUNIS-CZ
je Dr. Milota.
Stejně jako v předchozích létech i nadále EUNIS-CZ hledá možnosti jak získat pro své
členy výhodné licenční podmínky na SW a další služby. Výkonný výbor proto uvítá náměty,
na které typy SW produktů je žádoucí se přednostně zaměřit.
Těžištěm práce v uplynulém roce byly odborné konference a semináře k aktuálním
problémům výpočetní techniky a informačních systémů na vysokých školách. Ve zmíněném
období EUNIS-CZ uspořádal 3 odborné konference:
•

V květnu EUNIS-CZ pořádal ve Špindlerově Mlýně svou hlavní konferenci zaměřenou
na Knihovní informační systémy a jejich začlenění do IS vysokých škol. Konference se
zúčastnilo 109 registrovaných účastníků. Bylo předneseno 17 příspěvků, kde v
jednotlivých příspěvcích vysoké školy předvedly svá řešení. Účastníci tradičně
považovali konferenci za velmi úspěšnou.

•

EUNIS-CZ ve spolupráci s Českou společností pro systémovou integraci a
Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava uspořádal v říjnu 2018 v Ostravě 21. ročník
mezinárodní konference Information Technology for Practice 2018. Hlavními tématy
konference byly: informační společnost a vzdělávání, IT inovace, IT management a IT
služby. Konference se zúčastnilo 35 účastníků ze 3 zemí. Na konferenci bylo
prezentováno 25 recenzovaných příspěvků, které jsou publikovány ve sborníku
konference a ten byl zaslán k evidenci do databáze SCOPUS.

•

V listopadu pořádal EUNIS-CZ ve spolupráci s FIM UHK v Hradci Králové 19. ročník
konference s mezinárodní účastí eLearning 2018 a 18. ročník soutěže eLearning.
Součástí této akce byla Mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2018 pořádaná
certifikovaným Moodle Partnerem společností PragoData Consulting, s.r.o. a byla
zaměřena především na předávání zkušeností ze světa e-learningového systému LMS
Moodle a cílila i na středoškolské studenty. Spojených konferencí e-Learning a
MoodleMoot se zúčastnilo více než 100 odborníků. V rámci konferenčního jednání
zaznělo 28 příspěvků a v soutěži se tradičně představily nejlepší výukové produkty
využívající informační technologie vytvořené v posledních letech. Soutěžní porota
hodnotila 7 výukových eLearningových produktů. Nejvíce zaujala prezentace práce Pavla
Brebery z Univerzity Parbubice s názvem Instagram jako součást kurzů odborného
anglického jazyka realizovaných s využitím LMS MOODLE.
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EUNIS-CZ připravuje novou aktivitu náhradou za dřívější konferenci Informatika,
která se tradičně konala v Luhačovicích a byla zaměřena na pedagogickou a organizační
stránku výuky informatiky na vysokých školách. Tou novou aktivitou (zatím s pracovním
názvem ELON DAYS (EUNIS Learning Oportunity iNnovation Days) bude soutěž studentů
o nejlepší inovativní projekt.
Návrh cílové skupiny a jejich zapojení do soutěže:
• Vysokoškolští a středoškolští studenti - realizace seminárních projektů
a prací s garancí školy, příp. vedoucího seminární práce.
• Firmy – garanti tematických oblastí, zapojení do výběru projektů a návrh podpory (10 –
100 tis. Kč).
• Příklady témat: Mobilní aplikace, Navigace po budovách, Smart campus, Smart city,
Internet věcí, drony, kosmické aplikace, aplikace pro cubesaty, elektromobilita, nástroje
pro autonomní řízení vozidel.
Garantem a koordinátorem soutěže ELON DAYS bude člen výboru Ing. Jaromír Marušinec.
Podrobnosti o přípravě této soutěže budou průběžně zveřejněny na našem webu. Tímto
chceme pozvat též komerční členy EUNIS-CZ k účasti na této soutěži, kterou mohou jednak
usměrnit výzkumnou aktivitu studentů, jednak mohou touto cestou oslovit a získat
nejtalentovanější absolventy.
Výkonný výbor v roce 2018 zajišťoval a koordinoval též mezinárodní aktivity
sdružení. Základem mezinárodních aktivit EUNIS-CZ byl pravidelný kontakt zejména se
slovenskou organizací EUNIS-SK a evropskou organizací EUNIS. EUNIS-CZ též tradičně
převzal záštitu nad konferencí DIVAI v Nitře.
Předseda VV EUNIS-CZ je členem Valného shromáždění evropské organizace
EUNIS. V minulém roce se Prof. Vrana účastnil zasedání tohoto orgánu v Paříži. Tento orgán
m.j. schválil změnu loga Eunisu.
Prof. Vrana byl též členem programového a organizačního výboru Konference rektorů
evropských univerzit, která se konala v Portu. Konference se zúčastnili 4 rektoři českých VŠ.
V roce 2019 by měl EUNIS-CZ pokračovat v aktivitách z předchozích období.
Hlavní pozornost budeme nadále věnovat odborným konferencím a seminářům, hledáním a
vyjednáním výhodných licenčních podmínek na SW a na ICT služby, mezinárodní
spolupráci, zlepšování služeb domovského webu a případnému rozšiřování členské
základny. Pro rok 2019 plánujeme uspořádat 3 odborné konference, které budou zaměřeny
na tradiční témata.
Hlavní konference sezóny se bude konat 27. 5. – 28. 5. 2019 ve Špindlerově Mlýně a
bude mít téma Informační systémy pro podporu projektového řízení na vysokých školách. V
rámci konference by mělo dojít k výměně informací, jak je uvedená problematika řešena na
jednotlivých školách. Konference je určena zejména pracovníkům VŠ z oblasti správy IT
infrastruktury, managementu a administrativním pracovníkům. Zúčastněné firmy budou mít
příležitost prezentovat svá řešení. Srdečně zveme všechny pravidelné i nové účastníky.
Mohu konstatovat, že jsme v roce 2018 splnili úkoly uložené minulou výroční
konferencí i úkoly plynoucí ze Stanov i z řešení nových aktuálních problémů.
Chci poděkovat všem členům sdružení a zejména členům VV za jejich práci, aktivitu
a obětavost v průběhu celého roku. Jednotlivé aktivity bylo možné uskutečnit pouze
v součinnosti se všemi členy sdružení EUNIS-CZ. Velmi si této spolupráce vážím a též chci
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za ni všem poděkovat. Současně chci popřát, aby EUNIS-CZ úspěšně fungoval i v dalším
roce.
V Praze dne 18. 2. 2019
Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.
předseda výkonného výboru EUNIS-CZ
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