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Česká společnost pro systémovou integraci  
 
 
 

Zápis ze zasedání rady ČSSI  
dne 14. 2. 2002 

 
Přítomni: Bednár, Frolík, Kalášek, Kosek, Nettl,Pour, Řepa, Šafařík-Pštrosz,Tvrdíková,Voříšek, 
   Gála, Lichá, Šimon 
Omluveni: Basl,  Skrbek,Veselý, Borkovec 

Program: 
1. Kontrola úkolů 
2. Nová struktura www ČSSI 
3. Projednání žádostí o dotace 
4. Stav příprav sekcí ČSSI 
5. Různé 

1. Kontrola úkolů 
��úkoly byly splněny s výjimkou těchto, které byly posunuty následovně: 

• rada rozhodla, že o každém členu Rady bude uvedena krátká informace, včetně fotografie na  
www stránkách ČSSI. Členové Rady zašlou text v rozsahu 5 řádek a fotografii v elektronické formě 
H. Hůrkové do 22/2/2002, 

• otevřenou zůstává otázka členských základen ČSSI a CEO a samostatných členských poplatků 
odborných sekcí. K této otázce se znovu sejdou doc. Basl, Ing. Veselý a Ing. Radová a předloží návrh 
řešení - viz též bod 3, 

• Dr. Frolík projedná do 24/4/2002 možnosti kooperace ČSSI se sdružením SPIS. Jako vhodné oblasti 
kooperace jsou uvažovány: 
• připomínky k Bíle knize o el. obchodu (za ČSSI realizuje CEO) 
• společný postup v právní oblasti (za ČSSI připravovaná Právní sekce) 

2. Nová struktura www ČSSI 
��doc. Pour a Ing. Gála  předložili Radě ČSSI návrh obsahové, organizační a technické stránky řešení a 

základní rozpočet pro tuto akci: 
�� rada považuje návrh po obsahové stránce ze velmi dobrý, neboť jeho realizace bude znamenat 

značné zvýšení viditelnosti ČSSI v odborné veřejnosti a významné zvýšení kvality služeb členům 
ČSSI, 

�� na základě diskuse byly doc. Pourovi a Ing. Gálovi uloženy následující ukoly: 
• zahájí realizaci návrhu tak, aby nové www stránky byly v provozu do zahájení konference SI2002 

(tj. do 10/6/2002), 
• vypracují plán financování www ČSSI a marketingový plán a zašlou ho Radě ČSSI do 14/3/2002 

(cíl: max. sebefinancování provozu webu). 

3. Projednání žádostí o dotace 
��Ing. Kosek podal informace o připravovaných akcích Severočeské sekce a přednesl návrh požadované 

dotace na tyto akce 
• Rada ČSSI schvaluje požadavek SČ sekce ve výši 10 000 Kč na podporu semináře E-strategie 

systémové integrace (7/11/2002), 
��Ing. Šimon informoval o připravovaných akcích Západočeské sekce a o požadovaných dotacích na tyto 

akce 
• Rada ČSSI schválila dotaci, s tím že, snižuje požadované dotace o 2 x 4000,- Kč (nájem) a 

předpokládá, že se na nájmu bude podílet ZČU. Výsledné dotace jsou: 
• seminář Logistika (23/5/2002) .... 6 000,- Kč 
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• seminář ERP (19/6/2002) .... 6 000,- Kč 
�� Doc. Tvrdíková informovala  o plánu činnosti sekce pro Severní Moravu a Slezsko a přednesla návrh 

požadovaných dotací 
• Rada ČSSI schvaluje požadavek na dotaci pro konferenci Tvorba softwaru 2002 (5/2002) ve výši 10 

000,- Kč, 
• u semináře E-business a jeho aplikace, problémy v ČR (4/2002) Rada rozhodla, že u přednášejících se 

požadované finanční prostředky sníží o polovinu, tj. dotace celková je 3500,- Kč 
• na základě diskuse Rada rozhodla, že doc. Tvrdíková předloží na příštím zasedání Rady novou 

kalkulaci pro akce: konference -  Informační technologie pro praxi a seminář – Aplikace IS/IT v SME. 
   

 4. Stav příprav sekcí ČSSI 
��prof. Voříšek informoval o připravovaném vzniku Zlínské sekce: 

• Zlínská a Jihomoravská sekce se sídlem v Brně uvažují, že Jihomoravská sekce se sloučí se sekcí ve 
Zlíně (sídlo sloučené sekce bude ve Zlíně) a v Brně zůstane odborná sekce CEO,  

• Rada vyzývá Ing. Hajkra, Prof. Molnára a Ing. Veselého, aby na příštím jednání rady předložili 
výsledné řešení 

��JUDr. Maisner předložil harmonogram založení Právní sekce. Rada považuje založení právně 
orientované odborné sekce za vhodné a předpokládá, že založení sekce proběhne do konference SI2002, 

��prof. Voříšek informoval o přípravě odborné sekce Web services: 
• iniciátory vzniku této odborné sekce jsou fy Microsoft a LCS, 
• s ohledem na to, že Rada zatím neměla k dispozici písemný návrh založení sekce, nemohla se k návrhu 
vyjádřit, 

��s ohledem na dosud ne zcela vyjasněné vztahy ČSSI-CEO a s ohledem na pokročilý stav příprav dalších 
dvou odborných sekcí Rada uložila doc. Baslovi připravit návrh jednotných pravidel pro vznik a 
fungování odborných sekcí. Návrh by měl zahrnovat: 
�� dlouhodobou strategii, ve kterých oblastech a proč by měla ČSSI zakládat odborné sekce 
�� standardní dokumenty (jaké a v jaké struktuře) nutné pro předložení žádosti Radě o ustanovení 

sekce 
�� základní pravidla pro fungování odborných sekcí. Rada se usnesla, že mezi těmito pravidly musí 

být zahrnuty následující principy: 
• členy odborné sekce mohou být pouze členové ČSSI, 
• v názvu sekce bude obsaženo, že se jedná o odbornou sekci ČSSI, 
• sekce může poskytovat placené služby, a to jak svým členům, tak nečlenům ČSSI, 
• poplatek za služby bude: 

�� vyšší pro nečleny ČSSI, 
�� nižší pro členy ČSSI 

• tento poplatek je pro plátce, narozdíl od členského příspěvku, daňově uznatelným nákladem a 
pro ČSSI dani podléhajícím příjmem  

�� Doc. Basl návrh zašle elektronicky Radě  do 15/3/2002, 
�� Rada návrh projedná elektronicky do 30/3/2002. 
�� Na základě schváleného materiálu vypracují odborné sekce (CEO a připravované sekce) svoje 

dokumenty a předloží je radě do 20/4/2002. 
 

4. Různé 
��Dr. Kalášek předal cenu Ing. Miroslavu Křenkovi (FBL Group spol. s r.o.) za 1. místo v anketě ČSSI, 
��Ing. Radim Hradílek (PricewaterhouseCoopers ČR, s.r.o.) – kolektivní člen, a  RNDr. Josef Hojdar – 

individuální člen, si své výhry nevyzvedli. Výhry budou předány v náhradním termínu, který si výherci 
domluví s tajemnicí ČSSI. 

��Ing. Šafařík informoval Radu o připravované konferenci FITPRO, 
��Rada vzala ne vědomí stav prodejů v ediční řadě Management v informační společnosti (nakladatelství 

Grada) 
 

Další zasedání Rady: 
     25. 4. 2002, ve 13.00 h v Akademickém klubu VŠE  
     20. 6. 2002, ve 13.00 h v Akademickém klubu VŠE 
 
zapsala: Lichá 
schválil: Voříšek 


