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Česká společnost pro systémovou integraci

Zápis ze zasedání rady ČSSI
dne 11.1.2001

Přítomni:    Basl, Ehleman, Frolík, Hynek, Kalášek, Karpecki, Nettl, Michal, Pour, Řepa, Šafařík-
Pštrosz, Voříšek, Radová, Hůrková,

Omluveni: Bednár, Tvrdíková

Program:
1. Volba presidenta společnosti a 2 vicepresidentů
2. Jmenování tajemníka, hospodáře, šéfredaktora časopisu a případná kooptace dalších

členů rady
3. Úkoly Rady pro příští období
4. Různé

ad 1) Volba presidenta společnosti a 2 vicepresidentů
Formou tajného hlasování byl zvolen president ČSSI -  Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Dále
formou tajného hlasování byli zvoleni 2 vicepresidenti ČSSI, a to RNDr. Jan Frolík, CSc. pro
řízení vztahů společnosti s externími partnery a Doc. Ing. Josef Basl, CSc. pro řízení
regionálních a odborných sekcí ČSSI.

Zápis z voleb byl notářsky ověřen Dr. Chvalovou.

ad 2) Jmenování tajemníka, hospodáře, šéfredaktora časopisu a případná kooptace dalších členů
rady
Prof. Voříšek předložil Radě návrh na jmenování tajemníka a hospodáře ČSSI. Tajemnicí
ČSSI byla schválena a jmenována Hana Hůrková a hospodářkou Ing. Petra Radová. Do Rady
byl kooptován šéfredaktor časopisu SI Doc. Ing. Jan Pour, CSc. a dále redaktor časopisu Doc.
Ing. Václav Řepa, CSc. Návrhy na kooptace dalších členů Rady nebyly přijaty.

Doc. Basl  byl pověřen, aby projednal s Dr. Maisnerem (Advokátní kancelář Fiala, Profous,
Maisner a kol.) založení odborné sekce pro legislativu v informatice.

ad 3) Úkoly Rady pro příští období
Prof. Voříšek předložil návrh úkolů Rady pro projednání na příštím zasedání Rady:
•  Prof. Voříšek a Ing. Radová:

•  připraví rozpočet na rok 2001,
•  pravidla pro financování sekcí,
•  pravidla pro přidělení dotací a návrhy na dotace

•  Doc. Basl:
•  vyhodnotí stav sekcí a projedná možnosti znovuzaložení jihočeské sekce.
•  sestaví plán akcí ČSSI na základě podkladů jednotlivých sekcí a zajistí koordinaci

jejich termínů. Plán akcí bude publikován na WWW ČSSI a v časopise,
•  bude pokračovat v práci ve funkci předsedy ediční rady publikační řady SI

v nakladatelství Grada. V této souvislosti Doc. Basl informoval o uzavření dohody o
realizaci spolupráce při získávání finančních prostředků. Rada zváží návrh na
zapojení SPIS do uvedené publikační řady.
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•  Doc. Basl byl dále pověřen vedením pracovní skupiny ČSSI pro průzkum výuky
informatiky na VŠ v ČR s tím, že průzkum poptávky a požadavků praxe na absolventy
informatických oborů povede Ing. Koubský (časopis INSIDE).

•  Dr. Frolík:
•  vyhodnotí postavení ČSSI (SWOT analýza) u odborné veřejnosti,
•  předloží návrh kooperací a případných aliancí s externími partnery a externích aktivit

společnosti,
•  Doc. Pour:

•  upřesní ediční plán časopisu pro rok 2001.

ad 4) Různé
! Byly projednány případné organizační změny ČSSI se vznikem vyšších územně správních

celků. Byl přijat návrh, aby se neměnila dosavadní struktura sekcí a aby představitelé
současných regionálních sekcí upřesnili svoje teritoriální působení,

! CEO bylo vyzváno, aby elektronickou poštou zaslali na sekretariát ČSSI kalkulaci akce
"Informační společnost a nová ekonomika v ČR".

! seminář Dr. Feuerlichta ENTERPRISE APPLICATION AND e-BUSINESS
INTEGRATION se bude konat 6. – 7.2.2001. Pozvánky jsou připraveny k rozeslání.
Struktura kalkulace je stejná, jako pro předchozí semináře Dr. Feuerlichta, která již byla
dříve schválena Radou.

! Ing. Šafařík-Pštrosz informoval o připravovaném Sympoziu  o elektronickém obchodu
(7.sympozium EDI(Fact a ebXML) – e-Business a EDI v roce 2001 – 4.-5.4.2001,
Kaiserštejnský palác – Praha, pořadatel FITPRO Hospodářská komora ČR, ČSSI -
spoluúčast na organizaci)

! Byl schválen harmonogram dalších zasedání Rady:
! 1/3, 14/6, 20/9, 29/11, vždy ve 13.00 na VŠE.

Příští zasedání rady ČSSI se koná 1.3.2001 ve 13.00 hod.
v  Akademickém klubu VŠE Praha

Zapsala: Hůrková


