
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 14.6.2001

Přítomní:, Frolík, Michal, Pour, Řepa, Skrbek, Tvrdíková, Voříšek, Radová, Hůrková,
Omluveni:Bednár, Basl, Kalášek,, Nettl, Šafařík-Pštrosz,

Program:
1. Kontrola úkolů
2. Finanční situace
3. Schválení příspěvků na akce
4. Vyhodnocení SI2001
5. Projednání nabídky na členství v BITCOM
6. Zprávy ze sekcí
7. Různé

1. Kontrola úkolů

 Projednání spolupráce se SPISem se odkládá  do září 2001 pro onemocnění Ing. Bahenského
 Dr. Frolík přednesl informace o stavu příprav soutěže TOP 10: v letošním ročníku nebude součástí

vyhlášení výsledků soutěže panelová diskuse, ale bude 1 den věnován prezentacím vítězných
firem. Hlasování končí 30.6. – členové ČSSI budou obesláni s výzvou k hlasování. Na konferenci
SI 2001 byly hlasovací lístky rozdány všem účastníkům

 Dr. Frolík informoval o navázání spolupráce s organizátory akce Kříšťalový disk. Dále doporučil
zahájit aktivity v získání firem z Czech TOP 100 pro ČSSI

 Návrhy na založení regionální sekce Zlín a odborné sekce právní a legislativní nebyly zatím radě
ČSSI předloženy – Doc. Basl se spojí s prof. Molnárem a JUDr. Maisnerem bude radu informovat
o stavu příprav

 Průzkum informatických oborů v ČR– (doc. Basl písemně informoval prof. Voříška): výsledky
jsou umístěny na WWW ČSSI. Informační leták byl rozdán všem účastníkům konference SI.
Výsledky průzkumu také ukázaly poměrně nízkou informovanost studentů o ČSSI. Rada souhlasí
s návrhem na odměnění zpracovatelů průzkumu (Ing. Benáčanová a Basl jr.) a to v průměru
4000.- Kč. Doc. Basl předloží na příštím zasedání rady vyhodnocení průzkumu resp. návrhy
opatření pro příští rok.

 doc. Pour – stav příprav invexového dvojčísla časopisu SI (2-3/2001): na základě předchozí
dohody s CEO bude elektronickému obchodu věnováno cca 120 stran, průzkumu ASP (ve
spolupráci s firmou DELTAX) cca 40 stran, další část bude věnována pokračování průzkumu
CRM a několika zajímavým článkům s různou tématikou. V jednání je zařazení průzkumu „Call
Centra“

2. Finanční situace
Ing. Radová předložila následující písemné zprávy: Finanční situace ČSSI k 31.05.2001,
Hospodaření ČSSI k 31.5.2001 (rozbor nákladů a výdajů), Vyúčtování členských příspěvků
k 31.05.2001 a podala podrobná vysvětlení. Rada vyslovila souhlas s předloženými dokumenty.
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3. Schválení příspěvků sekcím:
 Severní Morava a Slezsko

Akce: Přínosy využívání metrik (seminář) - 5000.- Kč
Tvorba software 2001 (celostátní konference) - 12000.- Kč
Informační technologie pro praxi (seminář) - 8000.- Kč
seminář na aktuální téma - 5000.- Kč

 Severočeské sekce
 mezinárodní konference: Hospodářské šance pro 3. tisíciletí - 10 000 Kč

4. Vyhodnocení SI2001  - Prof. Voříšek
Předběžné hodnocení je positivní, ale detailní vyhodnocení teprve proběhne na základě zpracování
ankety jak ze strany účastníků tak ze strany partnerských organizací. Za velký úspěch lze
považovat skutečnost, že se daří naplňovat záměr organizátorů, aby se konference stala platformou
pro dialog mezi zákazníky a dodavateli informačních technologií. To dokumentuje i fakt, že letos
se jako partneři podíleli na přípravě konference i společnosti z oblasti obchodu, bankovnictví a
energetiky. Navíc se oproti minulým létům podstatně zvýšil podíl zákazníků a uživatelů mezi
účastníky konference (62% z celkové počtu 234 zúčastněných organizací, registrovaných
účastníků bylo 630).
SI 2002 – rada souhlasí, aby i příští konference se konala na Žofíně. Rada doporučuje, aby v rámci
získávání studentů pro ČSSI byl udělán mezi studenty nábor pro účast na konferenci a to zdarma
na druhý konferenční den, kdy je zřetelně nižší účast. Na www ČSSI i SI bude vytipovaná
kapacita on-line přihlášek a do jejího vyčerpání se budou moci studenti hlásit.

5. Projednání nabídky na členství v BITKOM(BITKOM sdružuje 95% německých IT firem)
Prof. Voříšek přednesl informaci o nabídce německé společnosti BITKOM, aby ČSSI se stala
jejím členem. Rada pověřuje Dr. Kaláška, aby zjistil bližší informace o možnostech a principech
nabízené spolupráce a přednesl návrh postupu ČSSI na příští radě.

6. Zprávy ze sekcí
Plán akcí:

Severočeská sekce: Hospodářské šance pro 3. tisíciletí - 11. a 12.9.2001
Západočeská sekce: 5 ročník semináře s mezinárodní účastí „Modelování a optimalizace

podnikových procesů“ MOPP 2001 – 8. a 9.11.2001
Severní Morava a Slezsko: Informační technologie pro praxi - 13. 9. 2001
Jihomoravská sekce: Kompletace a rizika projektů -  COPR 2001 – 18. a 19.9.2001

7. Různé
 Rada doporučuje, aby i v letošním roce proběhlo Vyhlášení nejlepších studentů. Organizací

resp. vypracováním pravidel pro hodnocení byl pověřen doc. Řepa – návrh předloží na příštím
zasedání

 Hůrková osloví čestné členy (studenty) s nabídkou na pokračování v členství za standardní
studentský poplatek

 Doc. Tvrdíková bude kontaktovat Českou společnost stavebních inženýrů s upozorněním, že
používají stejnou zkratku jako ČSSI

Harmonogram dalších zasedání Rady:
20/9, a 29/11, vždy ve 13.00 h v Akademickém klubu VŠE

Zapsala Hůrková


