
 

 
Česká společnost pro systémovou integraci  
 

 
Zápis ze zasedání rady ČSSI  

dne 11.12.2002 
 

Přítomni: Basl, Frolík,  Hynek, Knebl, Kopecký, Pour, Radová, Řepa, Skála,  Šafařík-Pštrosz,  
Tvrdíková, Voříšek, Hůrková 

Omluveni: Bednár, Kalášek, Maisner 

Program: 
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• 
• 
• 
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1. Finanční situace 
 současný stav - Ing. Radová  
 výsledky provedené analýzy - Ing.Šafařík-Pstrosz  
 diskuse   

2. www ČSSI 
 integrace a struktura - Ing. Kopecký 
 část  Trh IS/IT - doc. Pour  
 diskuse   

3.  konference SI 2003 - prof. Voříšek  
4. sekce 
5. semináře CSSI - H.Hůrkova  
6. Různé 
 
1. Finanční situace  

 Ing. Radová předložila zprávu o hospodaření ČSSI za období do 31/10/2002. 
 Rada ČSSI na svém zasedání dne 12.9.2002 pověřila Ing. Šafaříka-Pštrosze, Ing. Radovou 

a H.Hůrkovou, aby provedli rozbor struktury příjmů a výdajů a celkové finanční situace 
ČSSI za rok 2001 a 2002. Dále pak vypracováním prognózy finančního hospodaření pro 
rok 2003 (2004 a 2005). Výsledky a návrhy na opatření, k nimž tato pracovní skupina 
dospěla, jsou uvedeny ve zvláštní zprávě, která byla členům Rady zaslána předem. Závěry 
a výsledky diskuse jsou presentovány v následujících bodech: 
 Hospodaření ČSSI jako celku: 

 Byla zpracována analýza výdajů a příjmů od r. 1999 včetně se zahrnutím odhadu 
skutečnosti roku 2002 a předpovědí možných výdajů pro rok 2003 – 2005. Co se 
týká roku 2002, předpokládá se vyrovnané hospodaření. Co se týká let 2003 až 
2005 realistický odhad ukazuje, že současné příjmy by nebyly dostatečné pro 
pokrytí výdajů společnosti. Zpráva předkládá několik možných návrhů řešení, z 
nichž se Rada přiklonila k posílení členské základny a současně k úpravě 
členských příspěvků jak individuálních, tak kolektivních členů, 

 Současně byla provedena analýza nákladů a členských poplatků individuálních i 
kolektivních členů s tím, že sekcím regionálním i odborným náleží 80% členského 
příspěvku vlastních členů. Následující tabulka ukazuje přímé náklady na jednoho 
individuálního člena ve vztahu k členskému příspěvku: 

 
 členský 

poplatek  
členský 
poplatek 
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plný snížený 
členský poplatek 780 390 
- 80% pro sekci -624 -312 
- přímý náklad na 
člena 

-504 -504 

zůstatek -348 -426 
 

 Z tabulky vyplývá, že příjmy z příspěvků individuálních členů nepokrývají náklady 
společnosti na člena. Celkem to představuje částku 45 000 Kč, kterou musí ČSSI 
pokrýt z jiných zdrojů. Na základě této analýzy zpráva doporučila, aby bylo 
revokováno rozhodnutí Rady ze dne 25.4.2002 o přídělu sekcím se zpětnou účinností 
od 1.1.2002. Na základě diskuse přijala Rada toto rozhodnutí: 

 Členský příspěvek u individuálních členů se z výše uvedených důvodů zvyšuje na 
990 Kč s účinností 1.1.2003, 

 Členský příspěvek u kolektivních členů se zvyšuje na 7 300,- Kč, s ohledem na 
inflační koeficient (současná výše členského poplatku 6700.- Kč byla stanovena 
při založení společnosti v roce 1994), 

 Příspěvky u individuálních členů se rozdělí mezi ČSSI a její sekce v poměru  50% 
: 50% 

 Příspěvky u kolektivních členů se rozdělí mezi ČSSI a její sekce v poměru  80% 
(sekce) : 20% (ČSSI), 

 podíl pro sekce je z členských příspěvků členů příslušejících k dané sekci  
 Finanční zajištění sekcí - vzhledem k výše uvedeným důvodům jsou dotace 

jednotlivých sekcím zrušeny. Z materiálu a z diskuse vyplynuly tyto další závěry: 
 Mimořádné příspěvky budou přiděleny pouze na mimořádné akce na základě 

speciální žádosti, 
 Pokud na „podúčtech“ sekce nejsou v běžném roce pohyby související s aktivitou 

významnou pro ČSSI, bude zůstatek k 1.1. následujícího roku snížen o 50%. Na 
prvním zasedání Rady 2003 bude rozhodnuto, u kterých sekcí bude stav podúčtu 
snížen,  

 Cestovní náklady související s cestou na zasedání Rady hradit z prostředků sekcí 
 Veškeré náklady na akce si hradí sekce (včetně např. cestovného členů Rady na 

akci) 
 Každá sekce, která chce uplatnit platby za služby, musí nabízené služby přesně 

specifikovat. Na webu ČSSI budou uveřejněny nové přihlášky do ČSSI, jednak 
budou uvedeny nové ceny a jednak musí být tak formulována, aby bylo jasné, že 
za členství v sekci, která nabízí další služby (zatím se jedná pouze o CEO) se platí 
další poplatek 

 k 31.12.2002 promítnout do zůstatku sekce SČ poskytnutou dotaci Kč 10 000.- 
 dlužné částky za Ing. Lockenbauera (bývalá JČ sekce) – 3 000.- Kč a  Ing. Severa 

(VČ sekce) – 3 000.- Kč se jednorázově odepíší.  
 Jednou za rok na základě rozhodnutí Rady bude provedena souhrnná kontrola 

finančního hospodaření a dodržování stanovených pravidel 
 
2. WWW ČSSI  

Ing. Kopecký podal přehled o provozu www ČSSI a náměty na další rozvoj této aplikace  
 uvažuje se o rozšíření funkcionality vzhledem k nabídce a poptávce zaměstnání  v 

oblasti IS/ICT, resp. se zajištěním vazeb na specializované webové aplikace,  
 doplnění nových vyhledávacích možností nad informacemi na www  ČSSI, 
 vytvoření komplexních informací ke speciálním segmentům trhu IS/ICT, předpokládá 

se pilotní řešení pro ASP, 
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 na www ČSSI budou uvedeny aktuální tituly nakladatelství Grada s možností 
automatické objednání přímo u nakladatelství Grada - toto řešení bude pojato jako 
pilotní projekt po dobu 3 měsíců s možností rozšíření na další nakladatelství. Přípravou 
projektu jsou pověřeni Doc. Basl, Dr. Adamík, Ing Kopecký, 

 z diskuse pak vyplynul následující závěr: Ing. Kopecký do 25/1/2003 předloží studii 
charakterizující současný stav a celkový plán rozvoje, včetně finančních nároků na 
plánovaná řešení  

Doc. Pour rekapituloval hlavní záměr řešení stránek, vzhledem k poskytovaným 
informacím  
o trhu IS/ICT. Doc. Pour podal aktuální informaci o stavu plnění databází, zejména profilů 
firem, produktů a služeb. Po diskusi byly přijaty tyto závěry: 
  Zachovat současná pravidla pro aktualizaci, ukládání a přístup k informacím v části 

Trh IS/ICT, 
 V průběhu prvního čtvrtletí budou jednotlivé firmy obeslány s nabídkou na další 

aktualizaci jejich informací na www ČSSI,  
 Informace v části Trhu IS/ICT nebudou dále vázány na registraci účastníka, 

 
3. Příprava konference Systémová integrace 2003  

Prof. Voříšek informoval o stavu příprav konference: bylo vybráno 8 nosných témat 
konference, byl rozeslán call for paper ve výrazně větším počtu jako první avízo o 
konferenci. Jedno z témat nese název „Pomohou informační systémy rozvoji malých a 
středních podniků?“ Tomuto tématu bude věnován jeden celý konferenční den (v 1 sále). 
Zájemcům o toto téma bude umožněno, aby se zúčastnili konference za snížené vstupné 
pouze v tom dni. Dále probíhá sjednávání partnerství s firmami a byly uzavřeny smlouvy 
s mediálními partnery. 

4. Semináře ČSSI 
V rámci příprav konference bude 30.1.2003 uspořádán půldenní seminář na téma 
„Pomohou informační systémy rozvoji malých a středních podniků?“ V úvodní přednášce 
(Ing. Učeň) budou definovány problémy SME a návrhy na řešení těchto problémů 
přednesou zástupci firem: Microsoft, SAP, OR CZ, LCS International, Autocont a Exact 
Software. Závěrečnou přednáškou bude příspěvek Dr. Maisnera na téma „Specifika 
malých a středních podniků z hlediska právníka“. Na seminář budou pozváni nejen 
členové ČSSI, ale i širší veřejnost především z řad malých a středních podniků. Členové 
ČSSI budou mít seminář tradičně zdarma, ostatní za poplatek 200.- Kč. 
Další seminář – předpokládaný termín konec března 2003 - bude na téma „Rady a 
zkušenosti  
s prezentacemi firem v mediích“. Přednášet bude Dr. Štolba – ředitel Hospodářských 
novin. 

 
5. Sekce 

- Doc. Tvrdíková požádala o změnu názvu sekce. Nový název: Moravskoslezská sekce 
- Jihomoravská sekce přenesla sídlo z Brna do Zlína, přepokládaný předseda Ing. 

Sodomka. Zaměření činnosti této sekce ani její funkcionáři zatím nebyli určeni. Dojde 
k tomu na 1. setkání členů sekce v r.2003. 

- Dr. Knebl z pověření Dr. Maisnera informoval o stavu právní sekce. Sdělil, že sekce 
funguje zatím pouze korespondenčně, proto rada ČSSI nabídla pro setkávání prostory 
VŠE. Současně připomenula podmínku, že člen každé sekce musí být členem ČSSI. 
Počátečním zaměřením sekce bude publikační činnost: 1. téma Společná stanoviska 
k informatice (Dr. Adamík nabídl publikování v Gradě), dále pro ediční řadu ČSSI – 
Příručka informačního manažera – připraví publikaci k problémům malých a středních 
podniků. 
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6. Různé 

Byl stanoven harmonogram zasedání rad v roce 2003: 
   5.2., 1

 
Příští zasedání rady ČSSI se koná dne 5.2.2003 od 16:00 h v Akademickém klubu VŠE 

 
 
 

Zapsala:   Hůrková 
Schválil:  prof. Voříšek 


