
 
 

 
Česká společnost pro systémovou integraci  
 

 
Zápis ze zasedání rady ČSSI  

dne 12.9.2002 
 

Přítomni: Basl Bednár, Frolík, Gála, Hynek, Kalášek, Pour, Radová, Řepa, Skála,  Šafařík-
Pštrosz, Šimon, Tvrdíková, Voříšek,Hůrková 

Omluveni: Adamík, Maisner,  Nettl, Veselý,  

Program: 
1. Finanční situace 
2. Definitivní schválení pravidel pro zakládání a fungování sekcí 
3. Definitivní schválení fakturace členských poplatků resp. nadstandardních služeb CEO 
4. Nově www stránky ČSSI 
5. Návrh koncepce konference SI 2003 
6. Časopis SI 
7. Různé 
 
1. Finanční situace  

 Ing. Radová ústně informovala o stavu účtů společnosti (ČS a eBanka). Písemné materiály 
zašle členům Rady do 30/9/2002.  

 Prof. Voříšek podal návrh na vytvoření pracovní skupiny Rady, která provede rozbor 
struktury příjmů a výdajů a celkové finanční situace ČSSI za rok 2001 a 2002. Dále 
vypracuje  prognózu finančního hospodaření pro rok 2003. Složení skupiny:  Ing. Šafařík-
Pštrosz, Ing. Radová, Doc. Basl a H. Hůrková. Termín: výsledky poslat členům rady do 
30/11/02. Hůrková zorganizuje schůzku týmu. Návrh byl Radou přijat.  
 

2. Pravidla pro zakládání a fungování sekcí ČSSI 
Byla definitivně schválena pravidla pro zakládání a fungování sekcí ČSSI. Pravidla jsou 
k dispozici na www ČSSI.  

 
3. Pravidla fakturace v odborných sekcích 

Byla schválena pravidla fakturace členských poplatků, resp. nadstandardních služeb 
odborných sekcí.  Z pravidel vyplývá, že podmínkou členství v odborné sekci je členství 
v ČSSI. Tudíž budou vystavovány dvě faktury – jedna na členský poplatek ČSSI (6700 
pro kolektivního člena, 780,- pro individuálního člena). Tyto faktury vystavuje Ing. 
Radová. Druhá faktura na event. nadstandardní služby bude vystavována již odbornou 
sekcí. Dle těchto pravidel musí odborné sekce, včetně CEO, upravit své WWW stránky a 
informovat své dosavadní členy. 
 Každá odborná sekce musí přesně definovat své nadstandardní služby. 

 
4. WWW ČSSI  

Web ČSSI je v nové podobě provozován cca 3 měsíce. Analýzu návštěvnosti, která je 
ovlivněna prázdninami a živelnou katastrofou, předložil ve zvláštním materiálu Ing. Gála. 
Ing. Gála, vzhledem k malému počtu členů Rady na minulém zasedání, prezentoval 
přehled současné funkcionality portálu. Doc. Pour rekapituloval hlavní záměr řešení 
portálu, a to: – vytvořit kvalitní analytický web s podporou nejen interního života a akcí 
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ČSSI, ale obsahujícího zejména strukturované a integrované informace o trhu IS/ICT 
s potřebnou analytickou nadstavbou.  
Doc. Pour pak  informoval o stavu plnění databází, zejména profilů firem, produktů a 
služeb  a o navržených pravidlech komunikace s externími partnery.  Dále předložil návrh, 
aby tištěná forma časopisu SI byla snížena ze 4 čísel ročně na 2 čísla s tím, že tato čísla 
budou adekvátně doplněna, resp. nahrazena články a informacemi na WWW. S ohledem 
na to, že v minulosti byla nejúspěšnější čísla profilová (zejména profily dodavatelů), lze 
předpokládat že www forma nabízející lepší a častější možnosti aktualizace bude přijata s 
pochopením. Ušetřené prostředky za tisk dvou čísel časopisu ve výši cca 140000,-Kč 
budou využity pro financování rozvoje a provozu webu ČSSI. 
Doc. Pour rovněž informoval o možnosti financování webu formou grantů, z nichž první 
na organizaci CESNET byl podán. 
Z diskuse vyplynuly tyto hlavní závěry:  

 Profily firem: v profilech je možné uvádět pouze údaje poskytnuté danou firmou - nepřebírat 
informace z žádných jiných firmou neautorizovaných zdrojů (Dr. Kalášek).  Doc Pour zajistí 
příslušnou proceduru. 

 Profily produktů: byl přijat návrh Doc. Poura, aby profily produktů mohli vytvářet redaktoři 
www z volně dostupných zdrojů a na základě průzkumů až do okamžiku, než daný profil bude 
aktualizován tvůrcem nebo dodavatelem produktu. Doc. Pour připraví příslušnou proceduru.  

 Pravidla provozu portálů jsou komplikovanou záležitostí (Ing. Skála). CEO připraví na 
základě svých zkušeností do 30/11/02 návrh pravidel využitelných pro provoz a rozvoj portálu 
ČSSI. 

 Rada vyslovila souhlas se snížením počtu čísel časopisu SI na 2 čísla ročně. H. Hůrková zajistí 
pro www ČSSI ISSN. 

 Rada vyslovila souhlas s podáním grantu na CESNET v celkovém rozsahu 450 tis. Kč na léta 
2003 – 2004 s tím, že ČSSI se bude na této dotaci podílet 150 tis. Kč. (Pozn.: Povinná 
podmínka pro podání grantu je, aby řešitelské pracoviště se na celkovém finančním objemu 
podílelo jednou třetinou z požadované částky). Předpokládá se, že prostředky budou získány 
z ušetřených nákladů na časopis.  

 
5. Časopis SI 

Doc. Pour podal informaci o stavu přípravy třetího čísla časopisu SI. Je připraveno cca 10 
článků, časopis vyjde ve standardním rozsahu a nákladu. Termín vydání je plánován na 
konec října, aby bylo možné do něj zapracovat informace z akcí pořádaných v rámci 
veletrhu INVEX  - soutěže TOP 10  a Křišťálový disk, na jejichž organizaci se ČSSI také 
podílí. 

 
6. Příprava konference Systémová integrace 2003  

 Desátý ročník SI 2002 byl opět pozitivně hodnocen, jak také vyplynulo z výsledků 
anket  - z ankety účastníků konference a z ankety partnerů konference. Za deset let se 
mnohonásobně zvýšila nabídka konferencí a seminářů a je stále náročnější obstát v této 
konkurenci. Nejdůležitějším krokem při přípravě konference SI 2003 je vypracování její 
koncepce resp. vytipování stěžejních témat konference a určení vhodných garantů pro 
jednotlivé tématické bloky.  Prof. Voříšek předložil předběžný návrh této koncepce. Do 
návrhu koncepce byly zakotveny návrhy a připomínky z anket a názorů členů 
programového výboru.  

 Z diskuse vyplynulo, že programový výbor bude opět připravovat a garantovat 
obsahovou náplň konference, zatímco Rada ČSSI se bude pouze vyjadřovat k již 
konkrétním předloženým návrhům. 

 Rada schvaluje návrh na zvýšení počtu mediálních partnerů z 2 na 3, a to o IT Systems. 
Návrh bude projednán s Economií a IDG. V případě nesouhlasu současných 
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mediálních partnerů budou organizátoři konference v souvislosti s takovou 
exklusivitou požadovat  adekvátní zvýšení a zkvalitnění  mediálních služeb.  

 Rada schválila příspěvek na obnovu paláce Žofín ve výši 10 000, Kč.  
 
7. Různé 

 Kontrola úkolů: úkoly uvedené v zápise z minulého zasedání byly splněny.  
-  Zůstává otevřena pouze otázka zřízení uvažovaných nových sekcí vzhledem 
k nepřítomnosti odpovědných funkcionářů: nová forma jihomoravské  sekce (přesun 
sídla), legislativní sekce a sekce pro web services. 
-  nebyl předložen návrh projektu o benchmarkingu IS/IT 

 Seminář na téma ebilling se bude konat dne 22.10.2002 v 15,00h v zasedací místnosti 
rektorky VŠE – Hůrková zajistí rozeslání pozvánek 

 Ing. Skála informoval o konferenci e-2002, která se koná 16.-18.10. ČSSI spolu s CEO 
budou mít na konferenci informační panel  

 Doc. Tvrdíková předala radě pozvánky na konferenci IT pro praxi, která se koná 
3.10.2002 

 Prof. Voříšek informoval o mezinárodní konferenci „i2 Planet Prague“,  jejímž odborným 
garantem je ČSSI. Na odborném programu se podílíme účastí prof. Voříška a doc. Basl 
(jako moderátora) v panelové diskusi na téma Projekty orientované směrem k přidané 
hodnotě pro zákazníka. Členové ČSSI mají 10% slevu na vstupném. 

 Doc. Basl přednesl za nepřítomného dr. Adamíka informace o úspěšném rozvoji ediční 
řady Management v informační společnosti nakladatelství GRADA (garantované ČSSI). 

 
Příští zasedání rady ČSSI se koná dne 11.12.2002 od 16:00 h v Akademickém klubu VŠE 

 
 
 

Zapsala:   Hůrková 
Schválil:  prof. Voříšek 


