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Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 10.9.2009 

 
Přítomni:  Bartůněk, Basl, Bednár, Dohnal, Čapek, Maisner, Melichar, Nettl,  Sodomka, 

Šafařík-Pštrosz, Tvrdíková, Voříšek, Zádová (zástup za Skrbka),  Hůrková,  

Zvaní hosté: O.Hausmann (Datart), P.Hujňák (ISACA), Z.Pilz (SPIS) 

Omluveni: Drnek, Fischer, Kameníček, Pour, Skrbek, Smolík, Šimon, Hertlová  

Program: 
1) Projednání návrhu O.Hausmanna o zveřejňování neúspěšných projektů a nekalých 

praktik – úvodní slovo (O.Hausmann) 
2) TOP program v r. 2010 (P.Hujňák) 
3) Analýza členské základny a opatření pro její zvýšení (Basl) 
4) Seminář v poslanecké sněmovně 21.9.2009 „Role IT při cestě z krize“ – společná akce 

dvou projektů ČSSI - Lidské zdroje v ICT  a  IT služby 2010 (Voříšek) 
5) Různé 

a. plán seminářů ČSSI (Hůrková) 
b. příprava témat pro konferenci SI 2010 (Voříšek) 
c. akce sekcí na září-prosinec 2009 (vedoucí sekcí) 

 
 
 
1) Projednání návrhu O.Hausmanna o zveřejňování neúspěšných projektů a nekalých 

praktik – úvodní slovo (O.Hausmann) 

Ing. Hausmann z firmy Datart a dlouholetý člen ČSSI předložil návrh na zapojení ČSSI do 
zveřejňování neúspěšných projektů a nekalých praktik. Presentoval záměr i návrh předpokládané 
realizace.  
Proběhla rozsáhlá diskuse, do které se zapojil zejména dr. Maisner a přítomní ředitelé společností. 
Diskutovány byly zejména otázky objektivity hodnocení negativ projektu a otázka možné 
verifikace positivních i negativních informací.  

Návrh byl radou ČSSI shledán značně kontroversním a s ohledem na nemožnou verifikaci 
informací silami ČSSI byl návrh zamítnut. 

 
2) TOP program v r. 2010 (P.Hujňák) 

Ing. Hujňák - odborný garant Top programu seznámil s historií a principy programu. Původní 
soutěž  Top 10 Systémových integrátorů (se zahájením v roce 1999)  měla za cíl mapovat trh SI 
tj. jimi nabízených služeb. V roce 2005 byl TOP program rozšířen na celou oblast dodávek a 
služeb informačních technologií a vznikla soutěž  TOP 10 ICT firem roku. Jejím hlavním 
smyslem je zmapovat pozici ICT firem v daném roce na českém trhu a výsledkem je seznam 
firem s uvedením desítky, ve kterém se firma umístila.  

Od letošního roku se v soutěži TOP SI vyhlašuje pouze elitní trojice společností, které se nejvíce 
prosadily na trhu systémové integrace v ČR. Důvodem je konsolidace trhu SI a následné snížení 
počtu integrátorů se  schopností soutěžit.  
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P raha C VIS MS S VC ZC S C

Kolektivní 2008 94 46 8 4 3 2

Kolektivní 2009 84 48 9 4 4 2

Individuální 2008 88 10 11 9 7 3

Individuální 2009 70 10 7 3 4 3

P raha C VIS MS S VC ZC SC

Další novinkou tohoto ročníku je soutěž TOP Professional, která je zaměřena na nejlepší projekty 
s inovačním potenciálem. Projekty posuzuje expertní komise. 

Tradiční slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 4.10.2009 v hotelu Voroněž v Brně. 
Vítězný projekt TOP Professional bude presentován v rámci INVEX fóra v pavilonu P.  

Pro příští ročník TOP Program 2010 se neplánují žádné změny v pravidlech a záměrech.  
 

ČSSI souhlasí se současným pojetím soutěže a i nadále bude na soutěži spolupracovat. Rovněž 
souhlasí s pokračováním v zaměření na inovační trendy v ICT. Doporučuje ale zajistit větší 
publicitu výsledkům soutěží, zejména vítězným projektům - např. prezentace na vysokých 
školách.  

Případné další náměty k soutěžím mohou členové ČSSI zaslat do konce prosince 2009 na adresu 
garanta soutěže (petr.hujnak@perpartes.cz). 
 

3) Analýza členské základny a opatření pro její zvýšení (Basl) 

Prof. Basl prezentoval analýzu 
členské základny. Analýzu připra- 
vila tajemnice Hůrková a srovnala 
mj. stav členské základny k 
31.8.2009 se stavem k 31.12.2008, 
a to jak z hlediska členství 
kolektivního a individuálního, ale 
také z hlediska situace v jed-
notlivých sekcích viz graf. V mi-
nulých hodnocených obdobích 
jsme vždy konstatovali, že pohyb v 
počtu členů je vyvážený tj. nárůst 
vyrovnával úbytek. V současné 
době tomu tak není zvlášť v cen-
trální evidenci Prahy, kde úbytek 
výrazně převyšuje. Důvody zru- 
šení členství jsou zejména zánik 
firem nebo jejich spojování resp. 
změnou jejich zaměření. Obdobně je tomu i u členství individuálního – změna zaměstnání, 
ukončení vysokoškolského studia atd. Stále častějším důvodem ke zrušení členství je také 
neplacení členských příspěvků.  
I když rada ČSSI znovu potvrdila preferenci výběrové odborné společnosti před "masovou" 
organizací, souhlasí s předloženým návrhem náboru nových členů v rámci společnosti uvedených 
v TOP 100 nejlepších firem. Vytipované firmy osloví tajemnice Hůrková a současně osloví znovu 
VŠ a university s výukou informatiky včetně soukromých. Nábor je veden za celou ČSSI a bude 
záležet na každé jednotlivé firmě, pro kterou sekci se rozhodne. Výsledky budou předloženy na 
příštím zasedány rady ČSSI. 

 
4) Seminář v poslanecké sněmovně 21.9.2009 „Role IT při cestě z krize“ – společná 

akce dvou projektů ČSSI - Lidské zdroje v ICT  a  IT služby 2010 (Voříšek) 

Cílem tohoto semináře, na kterém se měla podílet řada dalších významných aktérů (IBM, 
CzechInvest, VŠE) bylo ukázat poslancům důležitou roli IT v ekonomice ale zejména důležitou 
roli ve výchově a přípravě IT odborníků.  Bohužel v závěru příprav došlo k závažným 
organizačním neshodám a pochybením ze strany organizátora akce, takže ČSSI i ostatní výše 
uvedené společnosti od účasti ustoupily. Jest pravdou, že také poslance v této době zaměstnávají 
jiná témata. ČSSI využije dalších možnosti o sdělení resp. prosazení výsledků a závěrů z 
uvedených projektů v poslanecké sněmovně resp. ve vládě. 
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5) Různé 
� plán seminářů ČSSI (Hůrková) 

- listopad 2009  - "Lidské zdroje v ICT" (seminář ve spolupráci s ČSÚ, odborný garant 
Ing. Novotný) 

- prosinec 2009 - "Procesní řízení organizací a hospodářská krize" (odborný garant prof. 
Řepa) 

- leden 2010 - "Enterprise Computing:Servisně orientované standardy a architektury"  - 
přednášející Doc. G.Feuerlicht 

- únor 2010 - "Efektivní správa dokumentů aneb Co nabízí Enterprise Content 
Management" (odborný garant Ing. Kunstová - seminář při příležitosti vydání 
monografie se stejným názvem. Publikace je zařazena do edice garantované ČSSI v 
GRADA Publishing "Management v informační společnosti" 

� příprava témat pro konferenci SI 2010 (Voříšek) 
- kladné zhodnocení konference SI 2009 
- zahájení příprav konference SI 2010, termín 7.-8.6.2010, Žofín 

� Ing. Pilz doporučil zařazení sekce (bloku), která by oslovila "X a Y generace".  
Prof. Voříšek souhlasí se zařazením sekce, nosnými tématy mohou být webové aplikace, 
sociální sítě (zejména Facebook), inovativní využití mobilních technologií … 

� akce sekcí na září-prosinec 2009 (vedoucí sekcí) 
- "Inovativní přístupy služeb - Service Oriented Management" pořádaný při příležitosti 

konference „Liberecké ekonomické  fórum 2009“ dne 16. září 2009 , na kterém vystoupí 
mj. Prof. Basl, prof. Voříšek a Ing. Melichar za odbornou skupinu SSME 

- Doc. Tvrdíková informovala o konferenci "Informační technologie pro praxi", která se 
koná ve dnech 1.-2.10.2009 v Ostravě 

- Doc. Sodomka informoval, že sekce CVIS pozastavila v horizontu jednoho roku 
pořádání akcí typu seminář či konference. O to více se ale zaměří na rozvoj 
elektronických medií sekce s cílem jejich zařazení do seznamu Web of Science.  

 
 

 
Příští zasedání rady ČSSI se koná  

dne 17.12.2009 od 14:00 hod. v zasedací místnosti rektora VŠE. 
 
 
 
zapsala:    Hůrková 
schválil:   prof. Voříšek 


