
 
 

 
Česká společnost pro systémovou integraci  
 

 
Zápis ze zasedání rady ČSSI  

dne 5.2.2003 
 

Přítomni: Ehleman, Frolík, Hynek, Kalášek, Maisner, Nečásek, Nettl, Pour, Šafařík-Pštrosz, 
Skrbek, Sodomka, Šimon, Šťovíček, Tvrdíková, Voříšek, Hůrková, Lichá, Kopecký 

Omluveni: Adamík, Basl, Bednár, Řepa, Skála 

Program: 
1. Jmenování nové hospodářky a účetního 
2. Rekapitulace / schválení klíčových dokumentů 
3. Ustanovení dvou odborných sekcí 
4. Akce ČSSI 
5. Spolupráce s Ministerstvem informatiky 
6. Benchmarking IS/ICT 
7. Různé 
 
1. Jmenování nové hospodářky a účetního 

Prof. Voříšek informoval Radu o tom, že Ing. Radová ukončila smlouvu s ČSSI z důvodu 
vlastního pracovního přetížení. Prof. Voříšek pak představil nového účetního z firmy NB 
Účetnictví Ing. Nečáska. Současně presentoval návrh na novou hospodářku ČSSI R. 
Lichou. Rozpis práce i jejich finanční ohodnocení obdrželi členové Rady předem. Rada 
vyslovila s předloženými návrhy souhlas. 

2. Rekapitulace / schválení klíčových dokumentů 
Prof. Voříšek poukázal na nové organizační dokumenty ČSSI, jejichž návrh obdrželi 
členové Rady v podkladových materiálech předem. Tyto návrhy navazují na materiály 
připravené týmem Ing. Šafaříka-Pštrosze. V průběhu diskuse byly k jednotlivým 
dokumentům přijaty následující závěry: 

 bude připraven inovovaný rozpočet ČSSI na rok 2003 a bude předmětem jednání 
příštího zasedání Rady (zodpovídá hospodářka), 

 byla diskutována otázka nečerpaných finančních prostředků sekcí a na základě 
hlasování byl přijat závěr, že sekcím zůstávají k dispozici prostředky, které byly 
připsány na jejich podúčet od začátku roku 2002, 

 sekce do konce února 2003 podají informace o sekci (funkcionáři sekce, zaměření 
sekce a plán akcí na rok 2003), které budou uveřejněny na www ČSSI a které 
budou využity pro aktualizaci rozpočtu na r. 2003 

3. Ustanovení dvou odborných sekcí  
Informaci o založení Právní sekce ČSSI podal Dr. Maisner. Dr. Maisner podal 
komplexní představu o obsahovém zaměření sekce a nejbližší cíle její činnosti. Rada 
vyslovila souhlas se založením a orientací sekce a Dr. Maisner pak byl požádán, aby do 
15.3.2003  připravil písemný materiál charakterizující činnost sekce ve standardní 
struktuře, která bude presentována na www ČSSI. Dr. Maisner nepožaduje pro sekci 
žádné finanční dotace. 
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Prvním úkolem sekce je příprava 3. čísla Příručky informačního manažera se zaměřením 
na problematiku malých a středních podniků z pohledu legislativních otázek IS/ICT. Text 
bude předán k přípravě pro tisk H. Hůrkové do 15.4.2003.  
O založení sekce CVIS - Centrum pro výzkum informačních systémů se sídlem ve 
Zlíně byla podrobná informace zaslána členům Rady předem. Rada s návrhem založení 
sekce souhlasí a podporuje její aktivity. Rada současně schválila čerpání částky 20 000,- 
Kč z podúčtu sekce na náklady spojené s prvotními aktivitami sekce. Rada rovněž velmi 
ocenila iniciativu Dr. Sodomky  v rozvoji členské základny sekce. 

4. Akce ČSSI  
Dr. Frolík informoval o průběhu semináře "Pomohou informační systémy rozvoji 
malých a středních podniků?" Zhodnotil účast  jako pozitivní, zejména s ohledem na 
účast cca 35 zájemců z řad nečlenů ČSSI. Rovněž analyzoval obsahovou úroveň 
příspěvků i v souvislosti s přípravou obdobného bloku na konferenci SI. Ukazuje se, že o 
danou problematiku je ve veřejnosti značný zájem, ale referáty musí být koncipovány s 
širším obsahovým záběrem a nesmí směřovat do roviny firemních presentací. Současně 
podal informace o anketě účastníků semináře a členové Rady obdrželi písemné 
vyhodnocení výsledků. 
 
Prof. Voříšek podal zprávu o návrhu připravit oborové setkání na téma "Příležitosti a 
bariéry vývozu produktů a služeb ICT" (ve spolupráci s Czech Trade a Ministerstvem 
informatiky). Předpokládá se, že se setkání účastní především reprezentanti firem se 
vztahem k dané problematice, jimž bude zasláno speciální pozvání. Rada souhlasí s 
návrhem Dr. Kaláška, aby jedním z hlavních řečníků na setkání byl Ing. Roman Staněk z 
firmy Systinet. Organizaci setkání a kooperaci s Czech Trade a Ministerstvem informatiky 
zajistí H. Hůrková.  Členové Rady byli vyzváni, aby zaslali tajemnici ČSSI návrhy na 
účastníky setkání (české firmy zaměřené na dodávky ICT). 

 
Rada souhlasí s přípravou semináře: "Rady a zkušenosti s prezentacemi ICT firem 
v mediích" Hlavním přednášejícím bude D. Štolba z HN. Organizaci semináře zajistí H. 
Hůrková.  
 
Byl předložen návrh na uspořádání semináře na téma "Využití ASP v praxi", který 
navazuje na výzkumný projekt realizovaný v rámci ČSSI a tématicky souvisí s 
programem konference. Rada s návrhem vyslovila souhlas. Předpokládaný termín 
semináře je konec května 2003 
 
Prof. Voříšek informoval o přípravách konference SI 2003. Byla diskutována otázka 
záštity nad konferencí. Rada se přiklání k názoru, aby o záštitu nad konferencí byl 
požádán ministr informatiky. Prof. Voříšek byl pověřen projednáním této možnosti. 
 

5. Spolupráce s Ministerstvem informatiky 
Prof. Voříšek informoval o svém jednání s náměstkyní ministra informatiky Ing. Bérovou, 
hlavními body jednaní bylo vystoupení ministra Mlynáře na konferenci SI2003 a možnosti 
spolupráce s ČSSI. Rada ČSSI navrhuje Dr. Frolíka do poradního sboru ministra. Prof. 
Voříšek je pověřen, aby tuto záležitost na Ministerstvu informatiky projednal. 

6. Benchmarking IS/ICT   
Ing. Stanislav Michalík předložil novou variantu návrhu projektu Benchmarkingu v oblasti 
IS/ICT na základě průzkumů realizovaných v rámci ČSSI. Účelem je provést anonymní 
srovnání výkonnosti vybraných podniků v ČR ve vybraných oblastech IS/ICT nezávislou 
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autoritou. Pro srovnání vybrat omezenou sadu  relativně snadno změřitelných ukazatelů, 
především měkkých metrik výkonnosti v oblasti IS/IT.  
Projekt bude realizován v úzké kooperaci se sdružením informačních manažerů CACIO. 
V tomto kontextu se předpokládá i úzké provázání www stránek CACIO a ČSSI (za ČSSI 
zajistí Michalík a Kopecký).  
Cílem průzkumu je ukázat smysluplnost a přínosy vyplývající z možnosti srovnání vlastní 
výkonnosti v oblasti IS/ICT s jinými podniky a dále ukázat účelnost poskytnutí údajů o 
vlastní výkonnosti v oblasti IS/ICT (při zachování rozumné míry důvěrnosti)  výměnou za 
možnost srovnání a identifikace vlastních slabých míst a tak získat základní sadu 
benchmarkových údajů. V současné době byl použit první dotazník v rámci semináře 
IS/ICT pro střední a malé podniky.  
Ing. Michalík připraví v kooperaci s CACIO a ČSSI další dotazníky. Další průzkumy 
budou realizovány ještě před konferencí SI a na konferenci budou presentovány první 
výsledky. 

7. Různé 
 Ing. Šimon informoval o možnostech v rámci grantu orientovaného na integraci portálů ve 

státní správě. Ing. Šafařík-Pštrosz zjistí u presidenta HK bližší informace k této otázce a 
předá je Dr. Frolíkovi pro využití členy ČSSI, 

 Prof. Voříšek informoval o přípravě koncepce rozvoje www ČSSI, kterou zpracovává Ing. 
Kopecký. V současné době probíhá interní oponentura vstupního návrhu. Po jejím 
dokončení bude materiál předložen Radě. 

 
Příští zasedání rady ČSSI se koná dne 14.5.2003 od 16:00 h v Akademickém klubu VŠE 

 
 

Zapsala:   Hůrková 
Schválil:  prof. Voříšek 


