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Zpráva rady ČSSI 

o činnosti společnosti 
za volební období 2001 - 2004 

 
 
Vážení členové ČSSI, 
 
dne 27. května 1994 byla zakládajícími členy založena a dne 3.6.1994 Ministerstvem vnitra 
zaregistrována naše společnost. Na sklonku roku 2000 byla zvolena v pořadí třetí rada ČSSI. Od této 
doby již uplynuly čtyři roky. Podle stanov společnosti tak končí třetí 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), Dr. Jan Frolík, CSc. 
(vicepresident), prof. Ing. Josef Basl, CSc. (vicepresident), dále členové: Ing. Martin Bednár, Dr. 
Pavel Kalášek, CSc., Ing. Michal Nettl, Ing. Alexander Šafařik-Pštrosz. Doc.Ing.Jan Pour, CSc. 
(šéfredaktor časopisu SI) doc. Ing. Václav Řepa, CSc. (redaktor časopisu SI), Ing. Roman Kopecký 
(správce webu), Renata Lichá (hospodářka) a Hana Hůrková (tajemnice). Členy rady jsou současně 
předsedové všech regionálních a odborných sekcí. Vaše hodnocení společnosti a náměty na její další 
aktivity můžete zasílat na adresu tajemnice společnosti (hurkova@vse.cz). 

Celkové hodnocení života společnosti za r. 2001-2004 
(zpracoval: J.Voříšek) 

Rada je přesvědčena, že díky aktivitě mnoha členů ČSSI (firemních i individuálních) se za uplynulých 
deset let podařilo z ČSSI vytvořit jedno z nejlépe fungujících profesních sdružení v ČR v oblasti 
IS/ICT a naplnit tak hlavní cíl ČSSI – zprostředkovávat rychlý přenos nejnovějších informací a 
zkušeností mezi dodavateli ICT, uživateli ICT a vysokými školami. 
Detailnější informace o aktivitách naší společnosti jsou uvedeny v následujících odstavcích. Zde 
předkládáme krátké shrnutí a zhodnocení života naší společnosti v uplynulých čtyřech letech. 
Máme:  

• organizační strukturu pokrývající celou ČR,  
• stabilizovanou členskou základnu, 
• stabilizovanou finanční situaci, 
• pravidelně vycházející časopis, o který je velký zájem i mimo členskou základnu ČSSI,  
• ediční řadu "Management v informační společnosti", která od roku 2000 vychází ve spolupráci 

s nakladatelstvím Grada a která je mj. využívána jako učební literatura na řadě univerzit v ČR 
a SR,  

• ediční řadu "Příručky informačního manažera" zaměřenou na potřeby informatické praxe,  
• největší každoročně pořádanou mezinárodní informatickou konferenci ve střední Evropě, která 

v příštím roce vstoupí do svého 13. ročníku,  
• řadu dalších konferencí, seminářů a akcí, které organizují naše teritoriální a odborné sekce, 

resp. které organizujeme ve spolupráci s našimi partnery (SSSI, CACIO, ISACA, 
Hospodářská komora ČR, FITPRO, SPIS, BVV, IDC, SPŘ, Centrum pro outsourcing IT).  

• významnou pozici v oblasti elektronického obchodu (sekce CEO) a ve výzkumu informačních 
systémů (sekce CVIS), 
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• významnou pozici v oblasti práva v informatice. Členové naší právní sekce patří 
k nejvýznamnějším autoritám v této oblasti v ČR a stali se rozhodci informatických sporů 
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, 

• dobrou pověst i v zahraničí. Spolupracujeme s organizátory informatických akcí v zahraničí 
(např. CEBIT) a s řadou velvyslanectví v ČR při organizaci jejich informatických aktivit 
(např. pracovní návštěva portugalských podnikatelů v oboru IS/ICT; diskuse se zástupci  DTI 
- Department of Trade and Industry, Velke Británie o regulační koncepci pro E-commerce a 
elektronickou komunikaci). 

Pochopitelně, jak tomu bývá, některé věci se nám nedařily tak, jak bychom si přáli. Ne všechny naše 
teritoriální sekce překypovaly aktivitou a ambici „udržovat na našem webu aktuální obraz trhu IS/ICT 
v ČR“ se nám ještě nepodařilo zcela naplnit. Také náš vliv na vývoj rodící se informační společnosti 
by mohl být větší.  
Celkově však lze konstatovat, že naše společnost má bohatý a tématicky stále se rozšiřující život, který 
je atraktivní pro velký okruh zájemců o IS/ICT. Chtěli bychom za to všem aktivním členům naší 
společnosti srdečně poděkovat.  

Služby členům (zpracoval J.Voříšek) 

V současnosti společnost poskytuje svým členům následující služby: 
 zdarma 4x ročně časopis SI (pro firemního člena 3 výtisky) 
 zdarma tituly řady Příručka informačního manažera (pro firemního člena 3 výtisky) 
 zdarma účast na seminářích pořádaných ČSSI a jejími sekcemi pouze pro členy 
 zdarma přístup do neveřejné části webu ČSSI 
 zdarma 3 nabídky zaměstnání uveřejněné na webu ČSSI (pouze pro firemní členy) 
 min 10% sleva na akcích ČSSI pořádaných pro veřejnost 
 sleva při nákupu knih z publikační řady "Management v informační společnosti“, kterou ČSSI 
vydává ve spolupráci s nakladatelství Grada 

 pozvání a sleva na akcích, kde se ČSSI podílí na organizaci s jinými subjekty 
 odborné konzultace k problémům 
 možnost publikace názorů člena v časopisu SI, na webu ČSSI a na akcích ČSSI 
 možnost vyjadřovat se k návrhům dokumentům, o jejichž oponenturu byla ČSSI požádána v rámci 
své spolupráce se státními orgány, příp. dalšími institucemi  

 možnost aktivního zapojení do činnosti teritoriálních a odborných sekcí ČSSI 
 organizační pomoc při založení a provozu odborné sekce zaměřené na specifickou problematiku 
IS/IT 

 možnost prezentace produktů a služeb v bulletinech a na webu ČSSI (pouze pro firemní členy) 
 prioritní nabídka partnerství na akcích pořádaných ČSSI - např. partner konference SI (pouze pro 
firemní členy) 

Kromě výše uvedených služeb mohou členové sekcí ČSSI čerpat specifické služby (placené i 
neplacené) sekce, jejíž jsou členem – viz informace na webech sekcí. 

Vývoj členské základny (zpracovala H.Hůrková) 
Dle stanov ČSSI se členská základna sestává z právnických osob (kolektivní členství) a fyzických 
osob (individuální členství). 
Průzkum stavu členské základny v průběhu roku 2003 a 2004 ukázal, že počty členů jsou v zásadě 
stabilizované. Počet zrušených kolektivních členství, který je dán především zánikem firem nebo 
jejich spojováním resp. změnou jejich zaměření, je v rovnováze s počtem nově přihlášených členství. 
Obdobně je tomu i u členství individuálního – změna zaměstnání, ukončení vysokoškolského studia 
atd. 
Rada ČSSI na svém zasedání v prosinci 2003 jednoznačně deklarovala, že nárůst počtu členů není 
hlavním cílem společnosti - ČSSI není masovou organizací, ale podstatnou charakteristikou ČSSI 
musí být především kvalita a význam jejích akcí. 



Následující grafy prezentují: (1) vývoj členské základy - hodnoty jsou brány vždy k závěru funkčních 
období, (2) současný stav členské základny v jednotlivých sekcích a pražské základně, (3) rozbor 
délky členství a (4) rozbor současného stavu členské základny  z hlediska složení - dodavatel ICT vč 
konzultačních firem, uživatel, školství a dále (5) rozbor délky členství v uvedených kategoriích. 
V obou posledních rozborech je hodnoceno pouze kolektivní členství. 

(1) Vývoj členské základny  
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(2) Současný stav členské základy v jednotlivých sekcích a pražské základně 
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CEO = Centrum pro elektronický obchod 
CVIS = Centrum pro výzkum informačních systémů 
MSS = Moravskoslezská sekce 
Praha = Pražská centrála 
SC = Severočeská sekce 
VC = Východočeská sekce 
ZC = Západočeská sekce 
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(3) Rozbor délky členství 
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(4) Rozbor současného stavu členské základny z hlediska složení  
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(5) Rozbor délky  členství v uvedených kategoriích 
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Vývoj finanční situace (zpracovala R.Lichá) 
ČSSI je od svého založení neziskovou společností, jejíž příjmy se skládají zejména z členských 
příspěvků a předplatného časopisu Systémová integrace. Služby členům představují hlavní položku 
výdajů společnosti (vydávání časopisu, pořádání bezplatných seminářů, informační portál společnosti 
atd.). Příjmy z organizovaných akcí (konference, semináře) pokryly náklady těchto akcí.  
Každoročně je předkládán radě ČSSI ke schválení: 

(a) výsledek hospodaření za uplynulé období,  
(b) návrh rozpočtu na období následující 

K 31.1. 2003 ukončila svoji činnost hospodářka Ing. Radová a od 1. 2. 2003 byla na místo hospodářky  
přijata Renata Lichá a účetnictví zajišťuje externí firma NB účetnictví. Hospodářka měsíčně informuje 
předsedy sekcí o finanční situaci příslušné sekce. 
V závěru roku 2002 byl proveden rozbor struktury příjmů a výdajů resp. celkové finanční situace ČSSI 
za rok 2001 a 2002. Současně byla vypracována prognóza finančního hospodaření pro rok 2003 a 
2004. Na základě této analýzy rada ČSSI rozhodla o zvýšení členských příspěvků s účinností od 
1.1.2003 následovně: 

Typ členství (členství je klouzavé, platné 
vždy od data zaplacení – 12 měsíců) 

Kč/rok  
od 2001 

Kč/rok  
od 2003 

Individuální členství 780,- 990,- 
Individuální členství – studenti, důchodci 390,- 390,- 
Kolektivní členství 6 700,- 7 300,- 
Kolektivní členství – školství 3 350,- 3 650,- 

Na základě uvedené analýzy byla změněna také finanční politika vůči sekcím. Byly zvýšeny  finanční 
příjmy sekcí z příslušných členských příspěvků, z původních 20% byl zvýšen podíl u kolektivních 
členů na 80% a u individuálních členů na 50%. Současně ale byly zrušeny dotace na akce sekcí. 
Hlavním cílem tohoto opatření byla motivace sekcí k získávání nových členů. 

 
Vývoj finanční situace ČSSI v průběhu období 001 – 2004, viz následující graf: 
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Vztahy s externími partnery (zpracoval J.Frolík) 
Soutěže TOP 10 a Top Professional  - ČSSI se podílela každoročně na organizaci soutěže TOP 10 
Systémových integrátorů o nejznámějšího systémového integrátora; zástupce společnosti byl po celé 
funkční období členem organizačního výboru. ČSSI se podílela na koncipování soutěže o nejlepší 
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projekt Top Professional a její zástupci byli členy hodnotitelských expertních komisí v obou 
dosavadních ročnících.  
Soutěž Křišťálový disk  - Členové ČSSI se podíleli v létech 2002 a 2003 na hodnocení exponátů, 
vystavovaných na veletrhu Invex a přihlášených do soutěže o Křišťálový disk. 
Spolupráce s jinými odbornými organizacemi  - ČSSI byla v pravidelném kontaktu s organizacemi 
SPIS, CACIO a ISACA, jejichž členové se pravidelně účastnili akcí ČSSI a naopak. 
Ministerstvo informatiky ČR V březnu 2003 se zástupci ČSSI setkali s ministrem informatiky 
Vladimírem Mlynářem, projednali s ním převzetí záštity nad výročními konferencemi Systémová 
integrace, informovali ho o spolupráci s MPO a Czech Trade a nabidli možnost využití studentů na 
menší projekty. 
Hospodářská komora ČR - V roce 2003 byl navázán kontakt s HK ČR se záměrem spolupracovat na 
budování sítě informačních míst pro podnikatele. Vzhledem k nevyjasněnosti odpovědností (zejména 
mezi HK ČR a MPO) a způsobu financování k realizaci spolupráce nedošlo. 
FITPRO – národní orgán ČR pro usnadňování mezinárodního obchodu a elektronické 
podnikání (registrován v EHK/OSN) – zástupce ČSSI v předsednictvu, každoroční spolupráce 
při organizaci již tradičního sympozia EDI(FACT) a EB. 
Czech Trade  - ČSSI a Czech Trade uspořádaly v dubnu 2003 společně seminář na podporu vývozu 
služeb IS/IT, kterého se zúčastnilo cca 30 zástupců českých firem. Součástí byla videokonference 
s dánskými partnery. 
Centrum pro outsourcing IT  - Občanské sdružení Centrum pro outsourcing IT bylo v roce 2004 
založeno za podpory ČSSI a mezi Centrem a ČSSI byla uzavřena dohoda o spolupráci, podle které 
bude Centrum poskytovat informace o výsledcích svých prací a ČSSI převezme odbornou záštitu nad 
vybranými akcemi Centra. 
Top Vision  - Od roku spolupracuje ČSSI se společností Top Vision, která pořádá odborné konference 
a školení převážně v oblasti ICT. Členové ČSSI se podílejí na pořádání některých akcí Top Vision a 
ČSSI nad některými převzala odbornou záštitu.   
Portugalské vyslanectví  - Zástupce ČSSI se v listopadu 2004 zúčastnil setkání s portugalskými 
podnikateli v oblasti ICT a přednesl přednášku o ČSSI a o trendech IT v ČR. Při té příležitosti navázal 
kontakt s portugalskou společností, která má obdobné poslání, jako ČSSI. 
Britské velvyslavectví – Zástupci ČSSI se zúčastnili diskuse se zástupci  Department of Trade and 
Industry Velké Británie o regulační koncepci pro E-commerce a elektronickou komunikaci.  

Časopis Systémová Integrace (zpracovali J.Pour a H.Hůrková) 

Cílem časopisu je informovat o nejnovějších trendech na ICT trhu, vytvořit dobrou a pravidelnou 
publikační platformu nejen pro členy ČSSI ale i ostatní odbornou veřejnost a současně zvyšovat 
prestiž ČSSI jako vysoce profesionálního sdružení. Tento cíl se dařilo v minulém období průběžně 
naplňovat.Po stránce obsahové i formální si časopis udržuje poměrně vysokou úroveň, vychází 4x 
ročně a rozsah jednotlivých čísel se standardně pohybuje mezi 120 – 150 stranami textu. Obsahově se 
orientuje zejména na aplikační rovinu informatiky, a to na preferované a sledované trendy 
v aplikacích, jako jsou SCM, CRM, Business Intelligence, Customer Intelligence, elektronické a 
mobilní podnikání, systémy správy dokumentů a řízení pracovních toků. Druhou rovinou, která je 
většinou předmětem příspěvků v časopise, jsou otázky řízení informačních systémů, možností jeho 
provozování, včetně různých modelů outsourcingu a ASP, otázky integrace služeb a odpovídajících 
zdrojů. 
V přípravě zaměření časopisu došlo v uplynulém období k určitým změnám vyvolaným především 
upravenou koncepcí www stránek Společnosti a jejich současnému provozu. Znamenalo to, že 
v časopise byly minimalizovány publikace profilů produktů, služeb a jejich poskytovatelů, aktuality 
z připravovaných a/nebo realizovaných akcí ČSSI, a do značné míry i tzv. monotématické čísla. 
Všechny tyto okruhy informací jsou dnes průběžně k dispozici na www.cssi.cz a logicky tedy došlo 
k jejich omezení v časopise.  

 Ediční řada Management v informační společnosti  
(zpracoval J.Basl,) 

Z iniciativy ČSSI byla v roce 2000 ve spolupráci s Gradapublishing ustanovena nová ediční řada, 
kterou ČSSI odborně garantuje a spolupracuje přitom úzce i se Slovenskou společností pro 

http://www.cssi.cz/
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systémovou integraci. Původní název ediční řady Systémová integrace byl v roce 2002 upraven na 
Management v informační společnosti a více nyní odpovídá zaměření edice. V edici vycházejí 
pravidelně každý rok 3 – 4 tituly v nákladu cca 1000 – 1800 výtisků. 
Publikace jsou určeny jednak pracovníkům v podnikové praxi a specialistům IT firem a jednak 
studentům technicko ekonomických škol v ČR a na Slovensku. Všechny publikace jsou recenzovány a 
jejich úroveň a odborné zaměření zajišťuje Ediční rada. V ediční řadě vyšly následující tituly: 
 
Rok 2001: 
Učeň P. a kol.: Metriky v informatice. Jak objektivně zjistit přínosy informačního systému 
Molnár Z.: Efektivnost informačních systémů. Druhé rozšířené vydání 
Carda A., Kunstová R.: Workflow. Řízení firemních procesů 
Rok 2002: 
Basl J.: Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnosti 
Sobotka P.: Slovensko na prahu budúcnosti. Informačné technologie ako projekt narodnej prosperity 
Dohnal J.: Řízení vztahu se zákazníky. Procesy, pracovníci, technologie 
Rok 2003: 
Polák J., Merunka V., Carda A.: Umění systémového návrhu. Objektivně orientovaná tvorba 
informačních systémů pomocí původní metody BORM 
Alfred J.W. a kol.: Moderní personální management. Nejnovější trendy a technologie 
Basl J., Majer P., Šmíra M.: teorie omezení v podnikové praxi. Zvyšování výkonnosti podniku nástroji 
TOC 
Carda A., Kunstová R.: Workflow. Nástroj manažera pro řízení podnikových procesů. Druhé rozšířené 
a aktualizované vydání 
Voříšek J., Pavelka J., Vít M. a kol.: Aplikační služby IS/ICT formou ASP. Proč a jak pronajímat 
informatické služby 
Rok 2004: 
Goldratt E.M.: Jak vzniká zisk. Manažerský román o tom, že moderní technologie samy úspěch 
nezaručí 
Vrana I., Richta K.: Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. Praktická pro 
podnikové manažery  
Buchalcevová A.: Metodiky vývoje a údržby informačních systémů. Kategorizace, agilní metodiky, 
vzory pro návrh metodiky 
Pour J., Novotný O., Slánský D.: Business Intelligence 

Příručky pro IT manažery (zpracovali: Jpour  a H. Hůrková) 

Již v průběhu minulého období zahájila ČSSI vydávání řady Příruček informačního manažera. 
zaměřenou na řešení problémů spojených s řízením podnikových IS/ICT. Úvodním titulem řady byla  
"Příručka pro tvorbu a hodnocení smluv na návrh a dodávku IS". V r. 2001 byl vydán další titul 
„Tvorba a hodnocení smluv v oblasti outsourcingu IS/IT“. Plánovalo se vydání dalších titulů této řady 
avšak navržená témata byla doporučena k publikaci v rozšířené formě do ediční řady „Management 
v informační společnosti“. 
Poptávka veřejnosti po stručných návodech na řešení různých problémů v oblasti IS/ICT s využitím 
zkušeností předních odborníků a tzv. „osvědčených postupů“ (best practices) v dané oblasti je 
signálem pro příští období zpracovat vytipovaná témata touto žádanou formou. 

Konference Systémová Integrace a další akce centrály 
ČSSI (zpracoval J.Voříšek) 

ČSSI je od svého založení společně s katedrou informačních technologií VŠE hlavním organizátorem 
každoroční mezinárodní konference „Systémová integrace“. Konference se za 12 let své existence 
zařadila spolu s INVEXem a konferencí „Informační systémy veřejné správy“ mezi tři nejvýznamnější 
informatické akce v ČR. Každoročně má 500-600 účastníků, cca 40 odborníků ze 14 zemí 
v programovém výboru a cca 30 odborných partnerů. Trendem tematického zaměření konference je 
postupný přechod od technologicky zaměřených témat k tématům zabývajícím se vzájemným vztahem 
ICT a podnikání. 
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Kromě konference SI organizuje centrála minimálně 3x ročně odborné semináře vždy na aktuální 
téma. Semináře jsou pro členy ČSSI vždy zdarma, některé vybrané jsou za poplatek přístupné i širší 
odborné veřejnosti resp. zájemcům z uživatelské sféry. Příkladem jsou semináře „Pomohou 
informační systémy rozvoji malých a středních podniků?“ nebo „Aplikační služby formou ASP“.  
Mimořádně úspěšné byly kurzy zahraničního experta Dr. George Feuerlichta z UTS Sydney. V tomto 
hodnoceném období se konaly dvakrát a to na témata „Integrace podnikových aplikací a e-Business“ a 
„Enterprise Computing“.  
ČSSI se podílela na zrodu projektu zaměřeného na spolupráci studentských týmů s malými a středními 
podniky (bližší informace jsou k dispozici na www.eMSP.cz). 
Řada dalších akcí byla organizována ve spolupráci s našimi partnery jako je CACIO, ISACA. S 
agenturou CzechTrade byl uspořádán velmi úspěšný seminář na téma „Příležitosti a bariery 
v mezinárodním obchodě s IS/ICT“. 
U některých akcí jiných subjektů ČSSI vystupuje jako odborný garant. Příkladem je spolupráce s IIR, 
kde je ČSSI certifikační autoritou testů účastníků školení"Certifikovaný IS/ICT projekt manager". 
ČSSI spolu se svými partnery byla u zrodu soutěže TOP 10 Systémových integrátorů a TOP 
Professional. Akce TOP 10 získala za šest let své existence značnou pozornost jak mezi systémovými 
integrátory, tak mezi jejich zákazníky, 

Web SI (zpracoval R.Kopecký) 
Nová verze portálu www.cssi.cz byla představena v červnu 2002 na konferenci Systémová integrace 
2002. Cílem ČSSI bylo vytvořit a udržovat portál, který by nejen jejím členům poskytoval  aktuální, 
integrované a strukturované informace o trhu IS/ICT v ČR případně i ve světě.  
Od září 2002 jsou sledovány také statistiky přístupů. Již v následujícím měsíci bylo naměřeno 
v průměru více jak 2000 hitů denně a přes 30 unikátních hostů denně. S postupným rozšiřováním a 
zpravidelněním přidávání nových informací a služeb došlo k nárůstu návštěvnosti více jak 
trojnásobně. V dubnu 2003 bylo v průměru naměřeno téměř 6500 hitů denně a více jak 110 unikátních 
hostů denně. Na této úrovni se s menšími výkyvy, především v letních měsících, drží návštěvnost 
téměř stále. Určitý pokles v průběhu letních prázdnin je způsoben především pravidelnou sníženou 
aktivitou studentů vysokých škol, kteří patří mezi významnou část pravidelných čtenářů portálu. Dle 
provedeného průzkumu tvoří studenti téměř čtvrtinu návštěvníků a po členech ČSSI jsou druhou 
nejsilněji zastoupenou skupinou. 
Členům společnosti ČSSI, mezi které patří jak dodavatelé IS/ICT tak i neinformatické společnosti na 
českém trhu, portál nabízí řadu zvýhodnění, např. mají přístup ke všem plným textům příspěvků, 
mohou prezentovat své informatické akce v Kalendáři, požádat o zveřejnění tiskových zpráv, najít 
organizační informace a novinky o společnosti ČSSI, apod.  
V průběhu provozu portálu ČSSI se podařilo uvést několik rozšíření a novinek. Pravděpodobně 
nejzásadnější změnou bylo vytvoření tzv. tématických oblastí, které se orientují na vybranou část 
segmentu IS/ICT. Úspěšným pilotním projektem byla oblast Poskytování aplikačních služeb (ASP), 
která vznikla především díky studentům z projektu KnihaASP. Podobný model spolupráce studentů 
pod vedením pedagoga vysoké školy byl použit pro další oblasti Řízení vztahů se zákazníky (CRM) a 
Řízení podnikových zdrojů (ERP).  Nejnověji přidanou oblastí je Outsourcing IS/ICT, na které se 
podílí agilní Centrum pro outsourcing IT (CoIT). 
Dalšími realizovanými projekty bylo vytvoření služby pro zveřejňování pracovních nabídek z oblasti 
IS/ICT, zprovoznění modulu pro správu reklamních bannerů, doplnění prostoru pro odborné diskuse, 
apod. Opomenout nesmíme ani nejrozsáhlejší část portálu, kterou tvoří služba TRH IS/IT. V jejím 
rámci se ČSSI snaží sdružovat informace o dodavatelích na trhu informatiky, jejich produktech a 
službách které poskytují. V současnosti se v databázi nachází více jak 500 společností z celého světa. 
Významnou roli hraje portál ČSSI i pro činnost jednotlivých odborných a regionálních sekcí. Je hlavní 
vstupní branou nejen pro členy společnosti, ale pro celou odbornou veřejnou, která tak získává přístup 
k informacím o akcích pořádaných jednotlivými sekcemi, novinách na jejich www stránkách, apod. 
V průběhu provozu portálu se podařilo navázat také řadu partnerských vztahů, které umožňují další 
zviditelnění společnosti ČSSI a přinášejí výhody samotných členům společnosti. Jmenovat lze 
například vzdělávací portál EduCity.cz, pořadatele IT seminářů a konferencí společnost Topvision, 
apod. 
Od března 2003 byl portál ČSSI zařazen mezi on-line časopisy s přiděleným mezinárodním 
standardním číslem seriálových publikací (ISSN 1214-6242) 
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I přesto, že společnost ČSSI je neziskovou organizací a nijak z provozu portálu komerčně neprofituje, 
daří se díky nadšení zainteresovaných pracovníků a studentů nejen udržovat pravidelný provoz, ale i 
pracovat na dalším rozvoji portálu www.cssi.cz. Ten si za dobu své působnosti již vybudoval 
významné místo ve spektru informačních médiích moderní doby. Na závěr patří velké poděkování 
všem, kteří přispěli svým dílem k fungování portálu, a zároveň přání dalšího úspěšného pokračování 
jeho provozu. 

Teritoriální a odborné sekce – celkové hodnocení (zpracoval 
J.Basl) 

Důležitá část činnosti ČSSI je realizována prostřednictvím sekcí. K regionálním sekcím, které byly 
dominantní v počátečním období fungování Společnosti, přibyly v uplynulém volební období nově 
ustanovené odborné sekce.  
Regionální sekce vznikly na principu členění České republiky na kraje a v současné době pracují 
v daných regionech následující sekce: 

• Západočeská se sídle v Plzni při Západočeské univerzitě, 
• Východočeská – při univerzitě v Hradci Králové, 
• Severočeská  - při Technické univerzitě v Liberci, 
• Moravskoslezská při Vysoké škole báňské –TU v Ostravě. 

Regionální sekce svoji činnost vyvíjejí vždy ve spolupráci s odborným garantstvím významného 
univerzitního pracoviště v regionu. Sekce pořádají zejména odborné semináře a konference, které jsou 
určeny nejen pro členy daného regionu, ale všech členů ČSSI a dalších zájemců z řad odborné 
veřejnosti. 
Odborné sekce jsou orientovány a specializovány na vybranou odbornou tématiku. V současné době 
pracují v rámci ČSSI tyto odborné sekce: 

• Centrum pro elektronický obchod (CEO) –se sídlem v Praze, 
• Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS)  –se sídlem ve Zlíně při univerzitě 

Tomáše Bati, 
• Legislativně - právní sekce – zaměřená na právní aspekty dodávek a provozu IS/ICT a služeb 

IT se sídlem v Praze. 
Odborné sekce rovněž pořádají odborné semináře, dále nabízejí odborné konzultace a podílí se na 
zajištění odborných bloků na konferenci Systémová integrace. 

Aktivity jednotlivých sekcí (předsedové sekcí) 

Západočeská sekce ČSSI  (zpracoval Ing.Šimon) 
Západočeská regionální sekce byla založena při katedře průmyslového inženýrství a 
managementu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.  
Svým odborným zaměřením je sekce orientována především na tématiku aplikačního 
softwaru na podporu výrobních podniků typu ERP, APS a SCM a v návaznosti na to také na 
problematiku modelování a optimalizace podnikových procesů. V posledním období se 
zaměření sekce směřuje také do oblasti sítí podniků, kde se jedná nejen o integraci systémů 
jednotlivých podnikatelských subjektů, ale i o řízení jejich následného rozvoje.  
Sekce pořádá pravidelně pro odbornou veřejnost semináře na aktuální témata jako například Business 
Inteligence, EDIFACT či Knowledge management. K akcím s největší tradicí patří mezinárodní 
seminář „Modelování a optimalizace podnikových procesů – MOPP“, který se koná pravidelně od 
roku 1998 za účasti významných odborníků z ČR a ze zahraničí.  

Severočeská sekce  (zpracoval J. Skrbek) 
Severočeská regionální sekce České společnosti pro systémovou integraci se sídlem na Hospodářské 
fakultě Technické univerzity v Liberci pracovala v letech 2000 - 2004 pod předsednictvím prof. Ing. 
Jana Ehlemana, CSc.  Funkci tajemníka sekce v tohoto období zastával doc. Ing. Jan Skrbek, Dr.  
K tradičním akcím sekce, určeným i pro širší odbornou veřejnost, patřily každoročně pořádané 
lednové semináře „Informatické praxe“, zaměřené na problematiku prohlubování co nejtěsnější 
spolupráce podniků a univerzitní sféry v rámci informatických oborů Hospodářské fakulty TUL.  

http://www.cssi.cz/
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Nejvýznamnější akcí Severočeská regionální sekce ČSSI jsou mezinárodní konference, zabývající se 
problematikou systémové integrace se zřetelem na regionální specifika. Tyto konference se 
uskutečnily vždy v sudých letech v první polovině listopadu - 2000 („Systémová integrace na prahu 3. 
tisíciletí“), 2002 („e-strategie systémové integrace“) a 2004 („Integrace systémů v integrované 
Evropě“). V roce 2004 byla konference poprvé organizována jako dvoudenní.  
V lichých letech je Severočeská sekce již tradičním spolupořadatelem a garantem informatické sekce 
pravidelných mezinárodních konferencí Hospodářské fakulty TUL.  Jednotlivé konference v tomto 
období se uskutečnily pod názvy „„Hospodářské šance pro 3.  tisíciletí““ (2001) a  „Transformace 
hospodářství ČR před vstupem do EU“ (2003).  
Z řady dalších významných přednášek a seminářů určených kromě studentů i širší odborné veřejnosti , 
jež byly organizovány SČ ČSSI,  si bezesporu zaslouží pozornost např. přednáška prof. Mgr. Jan 
Sokol, CSc.. „Komunikace a společnost“ (2000), seminář pod vedením  Dr. Ing. Jiřího Ledahudece 
„Praktická aplikace metodologie pro řízení projektů při zavádění informačních systémů“,  2000, 
semináře Dr. H-D. Zimmermanna z University St. Gallen se zaměřením na problematiku e-commerce, 
přednáška nestora „Soft System Metodology“  prof. Petera Checklanda (2004) atp.   
Členové sekce rovněž využívali možnosti účastnit se pravidelných odborných seminářů, pořádaných 
ČSSI, především na VŠE v Praze. Zúčastnili se i některých významných konferencí, jejichž 
pořadatelem či spolupořadatelem byla ČSSI. 
Na základě žádosti Prof. Ing. Jana Ehlemana, CSc. došlo od 1. října 2004  k jeho uvolnění z funkce 
předsedy Severočeská regionální sekce ČSSI. Do této funkce byl zvolen doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. 
Tajemníkem sekce se stala Ing. Klára Antlová, PhD. 

Východočeské sekce (zpracoval J.Hynek) 
Smyslem fungování Východočeské sekce je sdružovat jednotlivce a organizace využívající informační 
a komunikační technologie a poskytovat jim platformu pro výměnu názorů a další odborný růst. Za 
tímto účelem sekce pořádá pro odbornou veřejnost konference, přednášky a semináře na aktuální 
témata v oblasti informačních a komunikačních technologií. Na jednotlivé akce jsou zváni nejen 
členové ČSSI, ale též široká odborná veřejnost a zejména studenti vysokých škol. 
Na počátku uvažovaného období byla činnost Východočeské sekce ČSSI velmi sporadická a 
neuspořádaná, přičemž bylo třeba vyřešit některé organizační a finanční problémy, které přetrvávaly 
již z doby předminulého vedení sekce. Po vyřešení těchto problémů v roce 2002 bylo možné začít 
s postupným oživováním a konsolidací činnosti sekce. V posledních dvou letech sledovaného období 
sekce uspořádala celou řadu úspěšných akcí a postupně dochází i k určitému vyprofilování aktivit 
sekce. Za podstatný okamžik činnosti sekce považujeme získání nového významného institucionálního 
člena – Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, čímž jsme dosáhli toho, že činnost sekce 
již není omezena pouze na Hradec Králové. Předpokládáme, že vstup Fakulty ekonomicko-správní 
Univerzity Pardubice pomůže šíření aktivit ČSSI i mezi studenty této univerzity a že společným úsilím 
rozšíříme členskou základnu ČSSI ve východočeském regionu. 
Za nejvýznamnější aktivity pořádané Východočeskou sekcí České společnosti pro systémovou 
integraci v uvažovaném období považujeme následující konference, přednášky a semináře: 

– Přednáška generálního ředitele společnosti Hewlett-Packard dr. Pavla Kaláška na téma 
„Integrace společností HP a Compaq“ – 15.4.2003 

– 3. mezinárodní konference prezentující výsledky vědecko-výzkumné činnosti studentů 
doktorských studijných programů IMEA 2003, (spolupořadatelství  s Univerzitou Hradec 
Králové) – Hradec Králové, květen 2003  

– Soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci studentů Fakulty informatiky a 
managementu Univerzity Hradec Králové – květen/červen 2003 

– Seminář pro studenty vysokých škol a odbornou veřejnost na téma „Controlling v českých 
firmách“ – 2.12.2003 

– Přednáška předsedy představenstva společnosti Škoda Auto ing. Vratislava Kulhánka na 
téma „Transformace firmy Škoda Auto“ – 7.4.2004 

– 4. mezinárodní konference prezentující výsledky vědecko-výzkumné činnosti studentů 
doktorských studijných programů IMEA 2004, (spolupořadatelství  s Univerzitou 
Pardubice) – Pardubice, květen 2004  

– Soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci studentů Fakulty informatiky a 
managementu Univerzity Hradec Králové – květen/červen 2004 
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– Mezinárodní konference Veřejná správa 2004 (Public Administration 2004), 
(spolupořadatelství  s Univerzitou Pardubice) – Lázně Bohdaneč, září 2004  

Kompletní přehled o uskutečněných akcích včetně podrobnějších informací lze nalézt na stránkách 
sekce na adrese http://www.uhk.cz/fim/

Závěrem lze konstatovat, že v posledních dvou letech se činnost Východočeské sekce ČSSI 
stabilizovala a je dobrým východiskem pro plánované aktivity v letech příštích. 

Moravskoslezská pobočka  (zpracovala M.Tvrdíková) 
V průběhu let 2001-2004 se členové pobočky aktivně věnovali propagaci činnosti ČSSI v regionu, což 
se projevilo v současné době ve stabilitě členské základny, na kterou má nepříznivý dopad 
hospodářský útlum v regionu. 
Programově se Moravskoslezská sekce v průběhu let 2001-2004 orientovala na pořádání odborných 
konferencí a seminářů v oblasti rozvoje a implementace informačních systémů, s cílem seznamovat 
zainteresovanou společnost s novými rysy IS/IT. 
V letech 2001-2004 proběhla každoročně v průběhu měsíce května celostátní konference “Tvorba 
Softwaru”, která se v roce 2004 dočkala 30.výročí svého konání. Stejně tak se v těchto letech 
každoročně konal  celostátní seminář “Informační technologie pro praxi”, jehož konání v Ostravě se 
stalo zářijovou tradicí a na jehož realizaci se v posledních letech podílí Severomoravská energetika-
ČEZ. 
Kromě těchto pravidelných konferencí pořádala pobočka v letech 2001-2004 celou řadu dalších 
seminářů zaměřených na zvolené aktuální téma.Cílem pořádaných akcí je vytvářet prostor pro výměnu 
názorů mezi uživateli IS, zástupci softwarových firem a zástupci akademické obce nejen z regionu. 
Všechny akce proběhly úspěšně, což potvrzuje vysoká účast přednášejících i posluchačů z ČR a 
zvyšující se počet účastníků ze zahraničí. 
Veškeré aktivity Moravskoslezské sekce odpovídají zaměření sekce na aplikovanou informatiku a její 
využití v praxi. 

Centrum pro elektronický obchod  (zpracoval M.Zálešák) 
CEO bylo založeno v listopadu 1998. Je odbornou sekcí ČSSI, která sdružuje organizace a jednotlivce 
s profesním zájmem o elektronický obchod, Internet a širší aspekty rozvoje informační společnosti.  
Již krátce po svém vzniku se CEO zapojilo do činnosti mezinárodní iniciativy European Telework 
Online (ETO) a stalo se jejím kontaktním bodem v ČR. CEO společně s Ústavem informatiky VUT 
FAST v Brně realizovalo Evropský průzkum rozvoje informační společnosti v ČR. 
Za dobu své existence realizovalo Centrum pro elektronický obchod ještě několik zajímavých 
projektů. Z oblasti osvěty o elektronickém obchodu lze jmenovat například celoplošnou roadshow po 
krajských městech České republiky, kde ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, agenturou 
CzechTrade vzdělávalo podnikatele o výhodách a přínosech informačních a komunikačních 
technologií pro obchod. 
Dalším neméně zajímavým projektem byl i průzkum ve spolupráci s agenturou TNS Factum, 
CzechTrade, Ministerstvem průmyslu a obchodu,  Ministerstvem vnitra a Ministerstvem informatiky. 
Jeho cílem bylo zmapovat názory podnikatelů na eGovernment a elektronický obchod – celkem se jej 
zúčastnilo více než 700 firemních respondentů. 
Pro české podnikatele na poli informačních a komunikačních technologií také CEO uspořádalo 
pracovní snídani s českými obchodními rady v zahraničí na téma příležitostí pro české ICT firmy a 
nepřímo se podílelo i na vzniku aliance CzechICT při vládní agentuře CzechTrade. 
Kromě toho CEO pořádá četné odborné semináře, zaměřené na rozvoj dílčích oblastí elektronického 
obchodu (fondy EU, bezpečenost, mobilní obchod...) 
V průběhu této doby se také novým předsedou CEO stal Michal Zálešák, který se snaží aktivně 
rozvíjet spolupráci s ostatními institucemi a úřady na projektech podporující elektronický obchod v 
České republice. 

Centrum pro výzkum informačních systémů - CVIS (zpracoval P.Sodomka) 
Posláním CVIS je systematicky mapovat rozvoj podnikových informačních systémů na českém trhu a 
dosáhnout tak vytvoření platformy pro systémový výzkum v oblasti podnikových informačních 
systémů v ČR. Odborné a organizační zázemí CVIS poskytují pracovníci Ústavu managementu 
výroby - průmyslového inženýrství, FaME, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.  

http://www.uhk.cz/fim/


 12

Hlavní činností CVIS je výzkum v oblasti ERP, APS/SCM, CRM a DW/BI podnikových aplikací a 
systémové integrace. Tato témata CVIS zpracovává pro odborná periodika vydavatelství Computer 
Press, které je také jeho hlavním mediálním partnerem. Cílem této aktivity je rovněž popularizovat 
činnost CVIS i celé ČSSI u odborné i laické veřejnosti.  
CVIS je pořadatelem dvou významných pravidelných akcí: mezinárodní konference Svět 
informačních systémů a celostátní konference Databázový svět. CVIS také organizuje odborné 
semináře a zvané přednášky vztahující se k problematice podnikových informačních systémů a řízení 
podnikových procesů. Např. v roce 2004 CVIS navrhlo a spolupořádalo soutěž TOP Professional 
Production&Logistics. 
CVIS provozuje mezinárodně registrované odborné periodikum CVIS.CZ, které je od konce roku 
2004 jediným odborným elektronickým médiem v ČR orientovaným na podnikovou informatiku 
vycházejícím v české a anglické jazykové verzi. Jeho návštěvnost v současnosti dosahuje přibližně 50 
unikátních IP adres denně. 

Legislativně-právní sekce – LPS (zpracoval M. Maisner) 
Legislativně-právní sekce má odlišnou strukturu i organizaci s ohledem na ostatní sekce. Není 
organizována ani regionálně ani na bázi členů (má stále jen ty, kteří ji založili tak, jak to požadují 
stanovy ČSSI) a  nepodniká žádné společné akce, které by byly jakkoliv propojené s rozpočtem ČSSI. 
Důvodem je, ze LPS je ve své podstatě platformou která se snaží koordinovat aktivity jednotlivých 
odborníku v oblasti IT práva tak, aby jich bylo možné využít ve prospěch komunity ČSSI a v širším 
slova smyslu i pro celou IT komunitu v ČR a na druhé straně tyto odborníky  nepřetěžovat formálními 
požadavky, které by hazardovaly s jejich nabitým časovým harmonogramem. Stanovy však s takovým 
útvarem nepočítají a proto bylo nutno využít pro vytvoření takové platformy jediného institutu, který 
stanovy připouštějí a to sekce. Na straně jedné tedy chybí LPS skutečné členské aktivity a akce, které 
jsou obvyklé v ostatních sekcích a chybí i formální struktura (je institucionalizován jen vedoucí 
sekce/koordinátor), na druhé straně však sekce pracuje bez nároku na jakýkoliv finanční příspěvek z 
rozpočtu ČSSI. 
Aktivity LPS v posledním období lze rozdělit na celkem tři oblasti: 

a) konference Systémová integrace 
LPS zejména přispěním mimořádného úsilí prof. Smejkala posílila prezentaci právní problematiky 
v rámci konference. Právní blok má nyní velmi slušnou sledovanost a jistě přispívá i k atraktivitě 
celé konference. Vycházíme z východiska, ze se jedná o problematiku, která se týká všech členů a 
prezentace této problematiky IT odborníkům/neprávníkům má značný význam. ČSSI díky tomu 
získala i určitou autoritu v této oblasti a názory jejím prostřednictvím prezentované jsou 
akceptovány i odbornou právní komunitou a představiteli státní správy. 
b) oblast řešení sporu 
Po mnohaměsíčním úsilí se podařilo dosáhnout změny názoru vedení Rozhodčího soudu při HK 
ČR a AK ČR (dále RS  na oblast sporu v IT. Vedení rozhodčího soudu jmenovalo radu rozhodců 
zkušených v oblasti IT  (Loebl, Horáček a Maisner,) a zahájilo jednání se strukturami EU, které by 
měly vést k přesunutí některých sporných agend zejména v oblasti internetových domén v rámci 
celé Evropy do Prahy, čímž by došlo k výraznému zvýšení prestiže pražského sudiště a k profilaci 
RSK jako rozhodčího soudu se zkušenostmi a prestiží v IT v rámci celé Evropy. Pro IT komunitu a 
členy ČSSI to v praxi znamená zejména zlepšení lokálního prostředí pro řešení sporu cestou 
kvalifikované arbitráže v rozumných časových a finančních parametrech. RS dokonce jako jeden z 
prvních na světě akceptoval formu rozhodčího řízení on-line což znamená finální řešení sporu do 
30 dnu. LPS ve spolupráci s RS provede prezentaci této formy řešení sporu v rámci konference SI s 
předními rozhodci a odborníky na tuto problematiku. 
c) oblast publikační a popularizační 
Jsou předjednány některé publikace s nakladatelstvím Grada, které by měly být realizovány v rámci 
spolupráce ČSSI a Grady. Jedním z připravovaných titulu je například Outsourcing (Maisner).  
V této oblasti si je LPS ještě vědoma rezerv, je však třeba zdůraznit, že oslovení odborníci jsou 
v řadě případů již smluvně vázáni k určitým titulům v rámci jiných nakladatelství a to je třeba 
respektovat. 
 
 
 
 

V Praze dne 16.12.2004      prof. Ing. Jiří Voříšek, Csc. 
          President ČSSI 
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