
Sekretariát České společnosti pro systémovou integraci
katedra informačních technologií VŠE
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
tel. 24 222 101
fax 240 95 426
E-mail: hurkova@vse.cz

Česká společnost pro systémovou integraci

Zápis ze zasedání rady ČSSI
dne 1.3.2001

Přítomni:    Basl, Borkovec, Ehleman, Frolík, Hynek, Nettl, Michal, Pour, Řepa, Šafařík-Pštrosz,
Tvrdíková, Veselý, Voříšek, Radová, Hůrková,

Omluveni: Bednár, Kalášek,
Hosté: Adamík, Maisner,
Program:

1. Financování ČSSI
2. SWOT ČSSI
3. Založení nových sekcí
4. Ediční řada SI
5. Průzkum VŠ
6. Ediční plán
7. Různé

ad 1) Finanční hospodaření ČSSI
� byla schválena pravidla pro finanční hospodaření ČSSI s tím, že byly formulovány dílčí

připomínky k předloženému návrhu – viz příloha „Pravidla financování ČSSI“
� byl schválen formulář, který je nezbytným předpokladem při podávání žádosti o dotace na

akce ČSSI – viz příloha „Formulář žádosti o dotaci“, formulář je rovněž k dispozici na
WWW ČSSI,

� byl schválen návrh na dotaci  pro CEO - žádost o 21000,- Kč na již uskutečněnou akci
"Informační společnost a nová ekonomika v ČR".

� CEO doplní žádosti o dotace na již uskutečněné akce do výše uvedeného formuláře,
� byla schválena finanční situace za rok 2000,
� byl schválen rozpočet společnosti na rok 2001 – viz příloha „Rozpočet ČSSI na rok 2001“,
� v souvislosti s rozpočtem ČSSI se počítá i se začleněním dalších akcí, které budou

v průběhu roku připravovat jednotlivé sekce.

ad 2) SWOT ČSSI
Dr. Frolík předložil materiál k analýze SWOT ČSSI. Shrnutí hlavních faktorů SWOT je
v následující tabulce:

Silné stránky
•  publicita a respekt v odborných IT kruzích
•  stabilní pravidelné akce s rostoucí úrovní

(konference SI, časopis, ad hoc semináře)
•  fungující regionální pobočky

Slabé stránky
•  stagnující členská základna
•  malá publicita v podnikatelských kruzích
•  nedostatečný důraz na podnikatelskou

integraci (většinou důraz na IT)
•  nedostatečná nabídka pro malé a střední

podniky

Příležitosti
•  navázat/zlepšit/udržovat kontakty s

„příbuznými „ společnostmi jako SPIS,
CACIO, ÚVIS,

•  navázat kontakty a vyjasnit možnost
spolupráce s organizacemi sdružujícími
potenciální členy, jako např. Svaz
průmyslu a dopravy, a přes ně kontaktovat
potenciální členy

Ohrožení
•  aktivita některých jiných společností

v oblasti SI , které vyvíjejí značnou
iniciativu
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� K předloženému návrhu proběhla diskuse s těmito závěry:
� členové rady zašlou Dr. Frolíkovi kontakty na partnerské organizace, které mohou

být pro činnost ČSSI významné,
� s každým kontaktem je třeba specifikovat, zda navrhovatel bude další jednání

s příslušným partnerem zajišťovat samostatně nebo prostřednictvím Dr. Frolíka,
� u navrženého kontaktu uvést i možné efekty pro ČSSI z kooperace s daným

partnerem.
� Zástupci partnerských organizací, s nimiž ČSSI plánuje dále rozvíjet kooperaci, budou

pozváni na konferenci SI 2001. Při této příležitosti bude možné spolupráci efektivně
projednat.

� Prof. Voříšek informoval o jednání s presidentem SPIS, Ing. Bahenským. Z jednání
vyplynul oboustranný zájem o spolupráci. Navrhované oblasti spolupráce:

� řešení právních aspektů informatiky (viz dále - připravovaná nová odborná sekce
ČSSI),

� zajištění společných odborných seminářů, jednak obecně vzdělávacích, jednak
cílených pro vymezený okruh odborníků. Na základě těchto jednání, resp.
seminářů mohou být připravovány i některé odborné náměty pro práci
legislativních orgánů.

� Ing. Bahenský bude k projednání další spolupráce pozván na příští zasedání Rady
ČSSI.

� Dr. Frolík bude nadále zastupovat ČSSI v organizačním výboru TOP 10 SI. Přednesl
informaci o posledním zasedání výboru:
� formulář pro přihlášení firmy do soutěže TOP 10 nedoznal oproti minulosti žádných

změn, kromě doplnění nepovinného paragrafu věnovaného přístupu firmy ke službám
outsourcingu,

� předpokládá se, že budou hlasovat opět členové spolupořádajících společností,
účastníci konference SI a dále reprezentanti firem ze žebříčku Czech TOP 100,

� rada ČSSI doporučuje, aby vedením besedy vítězných systémových integrátorů byl
pověřen Dr. Frolík.

ad 3) Založení nových sekcí
Doc. Basl podal informaci o vyhodnocení stavu aktivit jednotlivých regionálních sekcí. Dále
informoval o návrhu na založení nové regionální sekce Zlín. Námět na založení podal Prof.
Molnár. Rada souhlasí se založením této sekce a vyzývá Prof. Molnára, aby do příštího
zasedání rady předložil návrh na založení podle směrnic ČSSI. Kontakt a podporu pro založení
sekce zajistí Doc. Basl.

Byl projednán návrh na založení odborné sekce právní a legislativní. Návrh předložil Dr.
Maisner a současně presentoval cíle sekce, obsahovou orientaci její činnosti a hlavní
zúčastněné subjekty.  Rada souhlasí se založením sekce a Dr. Maisner předloží návrh podle
směrnic ČSSI. Současně rada doporučuje, aby sekce byla založena ještě před konferencí SI
2001. ČSSI bude informovat velké společnosti zabývající se IT o založení sekce s tím, aby
oslovené společnosti informovaly své právníky. Dopis připraví Dr. Frolík.

Sekce jsou vyzvány, aby zaslaly na sekretariát upravený harmonogram svých akcí.

ad 4) Ediční řada SI
Doc. Basl informoval o stavu ediční řady realizované s nakladatelstvím GRADA. Zatím byly
vydány celkem 3 publikace. V průběhu března vyjde kniha P.Učně Metriky v informatice
(prezentace knihy na semináři ČSSI 19. 3.) a reedice knihy Z. Molnára. V přípravě do tisku je
publikace s tématikou Workflow autorů Carda a Kunstová.

Po širší diskusi a zvážení různých eventualit byla schválena změna názvu z původního Edice
Systémová integrace nově na Edici Management v informační společnosti.
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ad 5) Průzkum VŠ
Byl projednán stav příprav průzkumu absolventů a výuky na VŠ, v kooperaci s ing.
Koubským. Zástupci vytipovaných VŠ předloží náměty na řešení a návrhy na členy do týmů –
do 30/3 (zajistí doc. Basl)

ad 6) Ediční plán
Doc. Pour předložil návrh na obsah jednotlivých čísel ročníku 2001. Rada souhlasí
s předloženým návrhem.

Číslo Obsah, témata Předp. termín
1. Číslo ve standardní struktuře:

� odborné články a analýzy dle nabídky autorů,
� případně dle možností - otisknout nejlepší PhD práce studentů KIT,
� profily (firem, produktů) - pouze jako aktualizace z minulých období,
� informace k přípravě konference SI,
� informace k ostatním připravovaným akcím, seminářům ČSSI, případně

organizací - členů ČSSI,

2001/4

2. Doporučení - spojit s číslem 3 -
� připravit rozsáhlé číslo v souvislosti s INVEXem,
� v období před prázdninami je konference SI a s tím spojená literatura

(sborník, katalog,..)

2001/9 (INVEX)

3. Profilové číslo orientované na oblast řízení externích vztahů firmy,
elektronický obchod a ASP:
� profily produktů pro elektronický obchod (B2B, B2C, B2R,..)
� CEO - aktuality z oblasti e-business, např. tabulky akvizic, výstupy ze zpráv

ESIS apod.  (je třeba upřesnit s CEO, návrh - garantovat - Ing. Karpecki a
Ing. Veselý),

� příspěvky k EDI -  vybrané a přetištěné ze sympozia EDI(FACT) - po
dohodě s FITPRO (návrh - garantovat - Ing. Pštrosz-Šafařík),

� profily a hodnocení technologií a aplikací SCM (návrh - garantovat - Doc.
Basl),

� aktualizace profilů a profilového čísla k CRM (po dohodě s Doc. Dohnalem
- garantem čísla "CRM"),

� profily produktů ASP a odborné články k tomuto tématu (předběžné jednání
s Deltaxem)

2001/9 (INVEX)

4. Profilové číslo orientované na oblast Business Intelligence (BI):
� profily produktů EIS, datových skladů, datových tržišť, příp. dolování dat - s

nimi spojených služeb a jejich poskytovatelů,
� odborné články na témata spojená s BI,
� souhrnné analýzy nabídky BI na trhu ČR (na základě zpracovaných profilů),
� analýza poptávky a užití technologií BI u zákazníků (zatím jsme nikdy

nedělali, bude třeba připravit),
� Aktuality - ...
� Výsledky průzkumu VŠ (v kooperaci s INSIDE)

12/2001

ad 7) Různé
Na konferenci SI 2001 bude mít ČSSI vlastní stánek, kde budou mít možnost i jednotlivé
sekce představit své aktivity.

Příští zasedání rady ČSSI se koná 14.6.2001 ve 13.00 hod.
v  Akademickém klubu VŠE Praha

Zapsala: Hůrková


