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Česká společnost pro systémovou integraci  
 
 

Zápis ze zasedání rady ČSSI  
dne 25.4.2002 

 
Přítomni: Adamík, Basl, Borkovec, Frolík, Gála, Molnár, Nettl, Pour, Řepa, Skrbek, �afařík-P�trosz, Veselý, 

Voří�ek,Hůrková 
Omluveni: Bednár, Kalá�ek, Hajkr, Hynek, Maisner, Řepa, �imon, Tvrdíková 
Host: Michalík 

Program: 
1. Kontrola úkolů  
2. Účetní uzávěrka z r. 2001 a aktuální fin. situace 
3. Změna pravidel financování odborných sekci 
4. Projednání �ádostí o dotaci SM sekce  
5. Aktualizace slu�eb ČSSI svým členům  
6. Stav příprav sekcí ČSSI  
7. Projednání návrhu ing. Michalíka o benchmarkingu IS/IT  
8. Plán publikací (časopis, ediční řada v Gradě) 
9. Stav vývoje nového webu ČSSI  
10. Různé 

 
1. Kontrola úkolů  
! rada rozhodla, �e o ka�dém členu Rady bude uvedena krátká informace, včetně fotografie na www 

stránkách ČSSI. Členové Rady za�lou text v rozsahu 5 řádek a fotografii v elektronické formě H. Hůrkové 
do 22/2/2002  
          nesplněno: Hůrková za�le individuální e-maily členům rady,kteří 
dosud úkol nesplnili s urgencí o urychlené zaslání po�adovaných informací 

! Dr. Frolík projedná do 24/4/2002 mo�nosti kooperace ČSSI se sdru�ením SPIS.  
   splněno:  viz přilo�ený zápis z jednání Dr. Frolíka (za ČSSI) a Ing. Pavlonové (za 
SPIS) 
 Rada ČSSI souhlasí s předlo�enými náměty a postupy spolupráce. 
 
2. Účetní uzávěrka z r. 2001 a aktuální fin. situace  
Ing. Radová předlo�ila rozbor hospodaření za rok 2001 a návrh rozpočtu pro rok 2002 Tyto dokumenty byly 
zaslány členům rady ji� předem ke schválení, aby se k nim mohli vyjádřit i ti, kteří se zasedání rady nemohli 
zúčastnit. �ádné námitky nebyly vzneseny, pouze doporučení Ing. Kalá�ka, aby polo�ka �mzdy� byla 
rozklíčována. Polo�ka �mzdy� zahrnuje plat tajemnice (Hůrková), částečný úvazek sekretářky (Lichá) a honorář 
účetní (Ing. Radová). Volení funkcionáři rady pracují bez nároku na odměnu. 

- rada ČSSI souhlasí s uveřejněním tabulky o hospodaření vč. sekcí na www ČSSI 
- rada ČSSI souhlasí s tím, �e účastnické poplatky na konferenci SI 2002 půjdou na účet ČSSI, ze kterého 

bude hrazena část výdajů na konferenci. Na základě předlo�ené kalkulace se nepředpokládá potřeba 
dotace na konferenci, naopak při vět�ím počtu platících účastníků (nad 350) přinese akce pro ČSSI zisk 

- rada ČSSI souhlasí s nákupem nového PC (bez monitoru) pro tajemnici 
- Hůrková předlo�ila analýzu členské základny k 31.12.2001. Výsledky analýzy ukazují nutnost posílení 

jednotlivých sekcí. Členská základna ČSSI vzroste o členy CEO, kteří (viz dále) se stávají členy ČSSI 
- sekce po�lou do 30/5 Ing. Radové dal�í upřesnění týkající se rozpočtu sekcí na r 2002. Radová do 15/6 

roze�le radě novou verzi rozpočtu 
 
3. Změna pravidel financování odborných a regionálních sekcí 
! podklad - viz mail H. Hůrkové z 27/3 

Doc. Basl ve spolupráci s Dr. Maisnerem a Ing. Radovou  sestavil �Návrh pravidel pro zakládání a fungování 
odborných sekcí ČSSI�. Podstatným faktorem pro fungování sekcí je jejich financování.  V rámci podpory 
činnosti sekcí a to jak odborných tak regionálních schválila rada následující opatření, které by také mělo být 
motivací k získávání nových členů ČSSI. 

 Pro oba typy sekcí (regionální i odborné) budou platit stejná pravidla financování: 
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 sekce budou dostávat s účinností od 1.1.2002 80% z členských příspěvků od členů v sekci  
 registrovaných a zbývajících 20% zůstává pro celorepublikový sekretariát. Příděl dotací sekcí 
 odpadá. 

 
4. Projednání �ádostí o dotaci SM sekce  
! podklad - viz mail H. Hůrkové z 18/4 

�ádost SM sekce o dotaci ve vý�i 8000.- Kč na seminář �Aplikace utilit� se zamítá - viz předchozí bod (Nová 
pravidla financování sekcí.) Sekci (stejně jako ostatním sekcím) naopak budou převedeny na podúčet dal�ích 
60% příspěvků členů sekce. 

 
5. Aktualizace slu�eb ČSSI svým členům  
Prof. Voří�ek sestavil aktualizovaný seznam slu�eb ČSSI pro své členy  (viz té� mail Hůrkové z 18/4). Členové 
rady souhlasí s touto nabídkou s tím, �e bude doplněna o slu�by nabízené sekcemi (jedná se předev�ím o sekci 
CEO). Sekce provedou aktualizaci seznamu slu�eb do 25.5. a za�lou H.Hůrkové 

slu�by ČSSI svým členům: 
zdarma 4x ročně časopis SI (pro firemního člena 3 výtisky) 
zdarma tituly řady Příručka informačního mana�era (pro firemního člena 3 výtisky) 
zdarma účast na seminářích pořádaných ČSSI a jejími sekcemi pouze pro členy 
zdarma přístup do neveřejné části webu ČSSI 
min 10% sleva na akcích ČSSI pořádaných pro veřejnost 
sleva při nákupu knih z publikační řady "Management v informační společnosti, kterou 
ČSSI vydává ve spolupráci s nakladatelství Grada 
pozvání a sleva na akcích, kde se ČSSI podílí na organizaci s jinými subjekty 
odborné konzultace k problémům 
mo�nost publikace názorů člena v časopisu SI, na webu ČSSI a na akcích ČSSI 
mo�nost vyjadřovat se k návrhům dokumentům, o jejich� oponenturu byla ČSSI 
po�ádána v rámci své spolupráce se státními orgány, příp. dal�ími institucemi  
mo�nost aktivního zapojení do činnosti teritoriálních a odborných sekcí ČSSI 
organizační pomoc při zalo�ení a provozu odborné sekce zaměřené na specifickou 
problematiku IS/IT 
mo�nost prezentace produktů a slu�eb v bulletinech a na webu ČSSI (pouze pro firemní 
členy) 
prioritní nabídka partnerství na akcích pořádaných ČSSI - např. partner konference SI 
(pouze pro firemní členy) 

 
6. Stav příprav sekcí ČSSI 
! Prof. Molnár informoval o závěrech jednání o zřízení zlínské resp. nové jihomoravské sekce. Jednání se 

zúčastnili prof. Molnár, doc. Lacko a Ing. Hajkr. Výsledkem jednání je, �e zůstává jihomoravská sekce ale se 
sídlem ve Zlíně. Brno zůstává sídlem sekce CEO. Zahájení činnosti inovované jihomoravské sekce je 
naplánováno na konec září 2002 uspořádáním konference na aktuální téma (bude upřesněno prof. Molnárem 
na pří�tím zasedání rady). Účastní se president ČSSI prof. Voří�ek. 

! legislativní sekce: Dr. Maisner se zasedání rady nemohl zúčastnit (slu�ební cesta v zahraničí), ale zaslal 
písemnou zprávu o stavu příprav na ustanovení sekce:. 
�Díky vytí�enosti oslovených odborníků pro práci v legislativní sekci se dosud nepodařilo uskutečnit úvodní 
setkání, uskuteční se v�ak v druhé polovině května. Účast závazně přislíbili doc. Smejkal, Dr. Holcová Dr. 
Zeman, Dr. �ebek, a kolega Loebl. Přes určitý skluz se dle mého názoru situace vyvíjí dobře, Dr. Duben bude 
samozřejmě přizván, i kdy� k mo�nosti realizace jeho záměru minimálně v počáteční fázi mám určité 
rezervace - nechám to v�ak na posouzení ostatním odborníkům.� 

! web services: návrh na zřízení této odborné sekce nebyl projednáván vzhledem k tomu, �e navrhovatel 
Ing.Maňas (LCS International) se nedostavil 

! eSIPO (viz mail J.Voří�ka z 21/4) 
Prof. Voří�ek informoval o vzniku iniciativy eSIPO (elektronické SIPO, www.esipo.cz ), jejím� cílem je 
provedení analýzy pro vytvoření jednotného systému pro zpracování a rozesílání elektronických účtů a plateb 
(Electronic Bill Presentment and Payment, tzv. ebilling) v České republice. Iniciátorem tohoto návrhu je 
firma Villusion, a.s. 
Cílem projektu eSIPO je zalo�it sdru�ení hlavních dodavatelů a zákazníků ebillingu pro provedení nezávislé 
a komplexní analýzy otázek finančně-právních, ekonomických a  technologických pro vytvoření 
odvětvových business ře�ení a jednotného standardu pro Českou republiku. 
Byl předlo�en návrh na projekt pro ebilling. Předpokládanými účastníky projektu by měli být: 
• Vydavatelé účtů � telekomunikační společnosti, utility, poji�ťovny, apod. 
• Banky a dal�í platební subjekty 
• Dodavatelé informačních technologií 



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

 Rada ČSSI pova�uje návrh projektu za velmi zajímavý. Pro vyjasnění role ČSSI v projektu po�aduje 
upřesnění plánu projektu. Rada navrhuje uspořádání úvodního workshopu pod hlavičkou ČSSI a dále 
doporučuje ře�itelům po�ádat o spolupráci také SPIS. 

! doc. Basl předlo�il členům rady návrh strategie a pravidel pro zakládání odborných sekcí v rámci ČSSI. 
Dokument obsahuje: 
# návrh oblastí, ve kterých by mohla ČSSI zakládat odborné sekce. Seznam oblastí bude průbě�ně 

aktualizován. Mimo tento seznam oblastí mů�e být vytipována aktuální problematika, která bude 
ře�ená pod hlavičkou ČSSI formou �projektu�, časově vymezeného a tým ře�itelů bude sestaven dle 
odbornosti bez ohledu na příslu�nost v regionálních a odborných sekcích  
# seznam standardních dokumentů nutných pro předlo�ení �ádosti Radě o ustanovení sekce 
# rada ČSSI souhlasí, aby základní pravidla pro fungování odborných sekcí zahrnovala následující 

principy: 
• členy odborné sekce mohou být pouze členové ČSSI, 
• v názvu sekce bude obsa�eno, �e se jedná o odbornou sekci ČSSI, 
• sekce mů�e poskytovat placené slu�by, a to jak svým členům, tak nečlenům ČSSI, poplatek za 

slu�by bude: 
$ vy��í pro nečleny ČSSI, 
$ ni��í pro členy ČSSI 

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

Doc. Basl vypracuje do 20/5 souhrnný materiál s pravidly pro zakládání, fungování a financování 
regionálních a odborných sekcí vč. ře�ení situace, kdy člen by chtěl být registrován ve více sekcích 
současně. Materiál roze�le k připomínkám členům rady. 

  Pravidla budou po schválení radou uveřejněna na www ČSSI. 
 
7. Projednání návrhu o benchmarkingu IS/IT organizovaném ČSSI) 

(podklady viz mail J. Voří�ka z  21/4)) 
Ing. Michalík seznámil přítomné se záměrem a cílem navrhovaného projektu: 
Záměr: Provést anonymní srovnání výkonnosti vybraných podniků v ČR ve vybraných oblastech IS/IT 
nezávislou autoritou. Pro srovnání vybrat omezenou sadu  relativně snadno změřitelných ukazatelů 
výkonnosti v oblasti IS/IT. Na základě vyhodnocení tohoto "základního průzkumu" by mohly následovat 
detailněj�í průzkumy ve vybraných oblastech (např. těch, kde byly identifikovány slabá místa). Konečným 
výsledkem by mohlo být vytvoření určitého základního "balanced scorecard" pro sledování výkonnosti 
podniku v oblasti IS/IT včetně vytvoření databáze benchmarkových údajů. 
Cíl: Ukázat  smysluplnost a přínosy vyplývající z mo�nosti srovnání vlastní výkonnosti v oblasti IS/IT s 
jinými podniky, ukázat účelnost poskytnutí údajů o vlastní výkonnosti v oblasti IS/IT (při zachování rozumné 
míry důvěrnosti)  výměnou za mo�nost srovnání a identifikace vlastních slabých míst. Získat základní sadu 
benchmarkových údajů. Vytvořit podmínky a pozitivní atmosféru pro provádění dal�ích průzkumů. 
Rada ČSSI  pověřila Ing. Michalíka a prof. Molnára, aby na základě připomínek rady připravily pro 
jednání na pří�tím zasedání finální návrh projektu. Současně doporučuje, aby ke spolupráci na tomto 
projektu byla vyzvána společnost Cacio. 

 
8. Plán publikací  
! časopis SI � informoval doc. Pour: 

Bylo vydáno a distribuováno 1. číslo leto�ního ročníku (2002/1). Druhé číslo (2002/2) je v přípravě, bude 
zaměřeno na Business Process Engineering a jeho vydání je plánováno na červen.  
I kdy� časopis SI je předev�ím  základní platformou pro presentaci názorů členů ČSSI i ostatní odborné 
veřejnosti na nejrůzněj�í odborná témata, redakce také vyu�ívá mo�nost získání článků na základě předem 
formulovaných po�adavků na zpracování tematicky definovaných článků nebo průzkumů vybranými 
spolupracovníky redakce časopisu. Těmito spolupracovníky jsou předev�ím studenti a doktorandi V�E. U 
těchto autoru byla v posledním čísle uváděna místo názvu �koly redakce časopisu. Rada ČSSI  pova�uje 
tento způsob uvádění za nesprávný a po�aduje, aby u autorů článků byla uváděna v�dy �kola resp. firma. 
Dále doporučuje, aby se redakce časopisu obrátila i na ostatní vysoké �koly a university (předev�ím členy 
ČSSI) s po�adavkem na zpracování vybraných témat - zajistí Hůrková do 30/5.  

! ediční řada v nakladatelství GRADA 
Dr. Adamík informoval o stavu edice Management v informační společnosti. Zejména u posledních titulů 
(Metriky v informatice, Workflow) do�lo k výraznému nárůstu prodeje a zájmu čtenářů. Dr. Adamík přislíbil 
realizaci návrhu prof. Molnára, �e v ka�dém univerzitním městě bude minimálně 1 knihkupectví, které 
bude stabilně a trvale nabízet celou edici. Současně informoval o tom, �e je právě podepisována smlouva s 
doc. Dohnalem na knihu Řízení vztahů se zákazníky (vyjde v září 2002, recenzní posudky probíhají), �e se 
projednává vydání knih Slovensko na trhu budúcnosti (ve sloven�tině a s podporou Slovenské systémové 
integrace), �e je schválena příprava knihy Umění systémového návrhu (Carda, Polák, Meruňka), �e probíhá 
schvalování knihy "Web based HR", její� překlad a vydání doporučil prof. Koubek z katedry personalistiky 
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(překlad D. Collins, takté� z katedry personalistiky). Dále se jedná o námětech Outsourcing. Dr. Adamík 
uvítal jako mo�né dal�í téma - Benchmarking v IS/IT (návrh prof. Molnára). 

 
9. Stav vývoje nového webu ČSSI 
! Doc. Pour a Ing. Gála  informovali o stavu prací na novém webu ČSSI. Platí termín zahájení provozu tj. 

10.6. u příle�itosti konference SI 2002 
! Dále předlo�ili návrh finančního zaji�tění vč. marketingového plánu.  

Rada ČSSI s návrhem souhlasí a vzala na vědomí, �e pořizovací náklady (náklady na prvotní vytvoření 
WWW ČSSI � vývoj SW, implementace programů a náklady na prvotní pořízení dat) budou hrazeny 
z rozpočtu ČSSI a budou činit maximálně 120 000.- Kč.  
Náklady na pořízení serveru doporučuje ře�it sponzorskou účastí vybrané firmy s tím, �e na úvodní stránce 
WWW bude umístěno logo této firmy a informace o tom, �e server je provozován právě na technice této 
firmy. Navrhuje oslovit následující firmy: Hewlett-Packard, IBM, Dell 

 
10. Různé 
! Dr. Frolík informoval o navázání spolupráce ČSSI a společností WIRELESSCOM � viz. zápis z jednání 

s GŘ společnosti WIRELESSCOM R.Srpem 
! Rada se seznámila se stí�ností Ing. Poláka, partnera Deloitte & Touche, na zavedení vlo�ného pro účastníky 

soutě�e TOP 10 Systémových integrátorů, její� kopii obdr�ela. Vzala na vědomí také důvody, které k 
zavedení poplatku vedly, i roz�ířené přínosy, které letos mohou účastníci soutě�e získat, jak je popsáno v 
propozicích soutě�e na rok 2002. 

 
Pří�tí zasedání rady ČSSI se koná dne 20/6/2002 od 13:00 h v Akademickém klubu V�E 

 
 
zapsala:     Hůrková 
schválil:   prof. Voří�ek 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
1. Spolupráce ČSSI a SPIS 
2. Spolupráce ČSSI a WIRELESSCOM 


