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Zápis ze zasedání rady ČSSI  

dne 20.6.2002 
 

Přítomni: Bednár, Frolík, Gála, Hynek, Nettl, Pour, Řepa, Skála, Skrbek, Šafařík-Pštrosz, 
Šimon, Voříšek,Hůrková 

Omluveni: Basl, Kalášek, Hajkr, Maisner, Maňas, Molnár, Radová, Tvrdíková, Veselý, 
Výrostek 

Program: 
1. Kontrola úkolů  
2. Nový web ČSSI - trh IS/IT v kostce  
3. Stav a vývoj sekcí ČSSI  
4. Semináře ČSSI 
5. Zhodnocení SI 2002 
6. Různé 

 
1. Kontrola úkolů (Voříšek) 
 nesplněné úkoly: 

 rada ČSSI souhlasí s uveřejněním tabulky o hospodaření vč. sekcí na www ČSSI 
tabulka bude uveřejněna zatím bez sekcí – termín ihned 

 sekce pošlou do 30/5 Radové další upřesnění týkající se rozpočtu sekcí na r 2002. Radová 
do 15/6 rozešle radě novou verzi rozpočtu 
sekce zašlou podkladové materiály na sekretariát – termín do 15.7. 

 sekce provedou aktualizaci seznamu služeb do 25.5. a zašlou H.Hůrkové - seznam služeb 
dát na www 
sekce zašlou  aktualizaci služeb do 15.7., zatím bude na www uveřejněn seznam 
v původním znění 

 Doc. Basl vypracuje do 20/5 souhrnný materiál s pravidly pro zakládání, fungování a 
financování regionálních a odborných sekcí vč. řešení situace, kdy člen by chtěl být 
registrován ve více sekcích současně. Materiál rozešle k připomínkám členům rady. 
Materiál byl rozeslán a členové rady zašlou své připomínky doc. Baslovi do 15.7. 

 Rada ČSSI  pověřila Ing. Michalíka a prof. Molnára, aby na základě připomínek rady 
připravily pro jednání na příštím zasedání finální návrh projektu o benchmarkingu IS/IT 
organizovaném ČSSI. Současně doporučuje, aby ke spolupráci na tomto projektu byla 
vyzvána společnost Cacio. 
Vzhledem k nepřítomnosti Ing. Michalíka a prof. Molnára bude tento bod projednáván na 
příštím zasedání Rady. 

 
2. Nový web ČSSI - trh IS/IT v kostce 
 Provoz nových www stránek ČSSI byl zahájen na stánku ČSSI na konferenci SI2002 
(tj.10.6.). 

Na základě dříve schválené nové koncepce www stránek ČSSI (viz zápis z 25.4) byla Radě ČSSI 
presentována jejich implementace (Ing. Gála, doc. Pour), 
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 aplikace www ČSSI (s označením ČSSI On-line) zahrnuje nejen základní a operativní 
informace o organizaci a aktivitách ČSSI, ale především poskytuje přehled o subjektech, 
produktech a službách na trhu IS/ICT, zejména v ČR, 

 www stránky nabízejí svým členům a potenciálním partnerům ČSSI nové služby a možnosti 
své presentace, a to dle aktuální nabídky přímo na www.cssi.cz, 

 hlavním záměrem v segmentu trhu IS/ICT je nabídnout uspořádané, strukturované informace  
o klíčových charakteristikách nabízených produktů a o službách s nimi spojených, 

 prvotní vstup dat se realizuje prostřednictvím vyplněných elektronických formulářů zaslaných 
na e_mail sekretariátu ČSSI nebo správce www pour@vse.cz, 

 rozlišují se dva profily – profil firmy (včetně poskytovaných produktů a služeb) a profil 
produktu – viz přílohy. Detailní informace k vyplnění jsou v záhlaví každého formuláře, 

 průběžná aktualizace údajů je možná dvěma cestami – zasláním elektronických formulářů – 
viz předchozí bod, nebo on-line pověřeným pracovníkem partnerské organizace dle pravidel 
uvedených na www.cssi.cz  

 www ČSSI bude provozován formou serverhostingu u společnosti ITS, a.s., náklady na provoz 
budou uhrazeny formou poskytnutí reklamy této společnosti, 

 informace umisťované na www o firmách a jejích produktech a jejich poskytování jsou 
bezplatné, náklady budou hrazeny z reklam, 

 předpokládá se, že základní testovací provoz bude probíhat od 1.7.2002 do 30.9.2002, 
 byly předloženy a prodiskutovány i návrhy dalšího řízení provozu a rozvoje www ČSSI: 

 bude zajištěna centrální administrace (pro obsah a technologie), 
 aktualizace databází bude realizována takto: 

- profily firem – centrálně, 
- profily produktů – formou kooperace mezi centrálním administrátorem a specialisty 

editory pro jednotlivé typy produktů a technologií - dle dohodnutých pravidel (s cílem 
minimalizovat překrývání ve vstupech dat), 

- vstupy on-line článků, presentací – budou řízeny obdobně jako profily produktů – viz 
předchozí bod, 

 z diskuse k provozu a dalšímu rozvoji www vyplynuly tyto závěry a připomínky: 
- Rada ČSSI schvaluje presentované řešení a souhlasí se zahájením testovacího 

provozu, 
- Rada ČSSI souhlasí s vyplacením odměn řešitelům podle předem schválené kalkulace 

a na základě předložené faktury, 
- současně s umisťováním informací o firmách na www bude nabídnuto nečlenům ČSSI 

členství (zajistí tajemnice), 
- na úvodní stránku bude doplněna informace o tom, že bezplatné umisťování informací 

na www platí do odvolání a toto pravidlo se bude řídit podle vývoje sledovanosti 
stránek, 

- na všechna místa www, pokud tak není, bude doplněno datum poslední aktualizace, 
- byla projednána procedura registrace členů ČSSI na www, ověření členství bude 

zajišťovat H. Hůrková (odezva se předpokládá do 3 dnů), 
- data o jednotlivých firmách a jejich produktech nebudou ze strany ČSSI verifikována, 

ale podmínkou jejich uveřejnění je uvedení příslušné kontaktní osoby ve firmě, včetně 
mailu, 

- Rada ČSSI souhlasí s placenou studentskou výpomocí , 
- Rada ČSSI souhlasí s návrhem Ing. Šafaříka-Pštrosze, aby na www ČSSI byl odkaz na 

www Úřadu pro technickou normalizaci,metrologii a státní zkušebnictví 
 
3. Stav a vývoj sekcí ČSSI  

 CEO  - Ing. Skála seznámil Radu ČSSI se současnou situací  týkající se především personálních 
změn ve vedení. Činnost CEO i jeho zaměření zůstává beze změn. Pro příští měsíce se zaměří 
především na kooptování nových členů a začátkem října bude zvolena nová rada CEO. 

http://www.cssi.cz/
mailto:pour@vse.cz
http://www.cssi.cz/
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 JM sekce – Ing. Hajkr byl zvolen presidentem Společnosti pro projektové řízení a 
z funkce předsedy JM sekce odchází. Do této funkce je navržen prof. Molnár. Sídlo sekce 
se přesouvá z Brna do Zlína Zahájení činnosti inovované jihomoravské sekce bylo 
naplánováno na konec září 2002 uspořádáním konference na aktuální téma. Dle písemné 
informace prof. Molnára bude tento termín posunut na listopad 2002. (bude upřesněno 
prof. Molnárem na zářijovém zasedání rady) 

 byla založena legislativně právní sekce, ale vzhledem k nepřítomnosti Dr. Maisnera 
nejsou k disposici bližší informace  

 založení sekce web services nebylo projednáno - navrhovatelé (Ing. Maňas a 
Ing.Výrostek) nebyli přítomni 

 
4. Semináře ČSSI  

 Rada ČSSI souhlasí s předloženým návrhem Ing. Rafaje (Villusion, a.s.) na uspořádání  
semináře o ebillingu s podmínkou, že přednášející nebudou pouze z jedné firmy. Seminář 
se bude konat v průběhu září 2002 (termín, místnost a pozvánky zajistí H.Hůrková) 

 Rada ČSSI souhlasí, aby H.Hůrková byla zodpovědná za organizaci seminářů pro členy 
ČSSI 

 
5. Zhodnocení SI 2002 

Prof. Voříšek přednesl stručné zhodnocení konference. I když konference byla hodnocena 
ze strany účastníků (přihlášeno bylo přes 500 účastníků) i ze strany partnerských firem již 
tradičně velmi pozitivně, organizátoři konference se domnívají, že po 10ti letech nutně 
musí dojít ke změnám. A to především v programové koncepci. Prvořadým úkolem bude 
správný výběr nosných témat konference, jejich aktuálnost a konzistence, vyváženost 
teorie a praxe. Je nutné také přehodnotit výběr cílových skupin i s ohledem na současnou 
ekonomickou situaci.  

 
6. Různé 
 
Příští zasedání rady ČSSI se koná dne 12/9/2002 od 14:00 h v Akademickém klubu VŠE 

 
 
 

Zapsala:   Hůrková 
Schválil:  prof. Voříšek 


