
 

 
 
Česká společnost pro systémovou integraci  
 

Zápis ze zasedání rady ČSSI  
dne 14.5.2003 

 
Přítomni: Basl, Bednár, Hynek, Knebl, Nečásek, Nettl, Pour,Řepa, Skála, Sodomka, 

Tvrdíková, Voříšek, Hůrková, Lichá, Kopecký 
Omluveni: Adamík, Frolík, Kalášek, Šafařík-Pštrosz, Maisner 

Program: 
1. Finanční situace, rozpočet na 2003 
2. web ČSSI 
3. Sekce ČSSI 
4. Akce ČSSI 
5. Návrh projektu University - SME 
6. Různé 
 
1. Finanční situace, rozpočet na 2003 

Vzhledem k změnám ve vedení účetnictví a hospodaření ČSSI – viz zápis z minulého 
zasedání – byly radě předloženy k schválení resp. diskusi následující dokumenty: (1) 
Rozbor příjmů a výdajů za rok 2002 – vč položek pro přechod na podvojné účetnictví, (2) 
Příjmy a výdaje sekcí za rok 2002 - nárok na členské příspěvky v roce 2002 je brán ve 
výši 80% ze zaplacených příspěvku  
(u CEO + 100% za služby) a (3) rozpočet pro rok 2003 – byl vypracován na základě 
stávajícího stavu členské základny a dostupných podkladů ze strany sekcí (dodaly pouze 
CEO a MSS). Na základě předložených materiálů a následné diskuse byly přijaty tyto 
závěry: 
• na základě předložených materiálů byly sekce informovány o částce, která na jejich 

„podúčtě“ zůstává z roku 2002 (u CEO se jedná i o zůstatek z roku 2001) Sekce 
budou 1x měsíčně (a to vždy do 10.dne následujícího měsíce) informovány o stavu 
svého podúčtu  tj. příjem z členských poplatků a výdaje na základě faktur a dohod o 
provedení práce (zálohy v hotovosti se vyúčtovávají kvartálně). Současně obdrží 
aktuální stav členské základny 

• pokud se sekce dostane do záporu (tj. dlouhodobě nevyrovnaný rozpočet) bude 
pozastaveno proplácení faktur, dohod i poskytování záloh v hotovosti. 

• pokud člen nezaplatí členský poplatek ani na základě 1. upomínky, bude požádán 
předseda příslušné sekce, aby dotyčného člena osobně kontaktoval 

• nárok sekcí na 80% resp. 50% (u indiv.čl) z členských poplatků členů sekce byl 
stanoven především jako jeden z motivů pro získávání nových členů pro sekci. 
Vzhledem k tomu, že kromě sekce CVIS k  výraznému nárůstu členské základny ani 
k nárůstu aktivit v sekcích nedošlo– rada ČSSI zváží na svém příštím zasedání 
reálnost resp. opodstatnění tohoto plošného opatření 

• pokud chce být stávající člen ČSSI přeřazen do jiné sekce anebo být členem více 
sekcí, musí svůj požadavek sdělit písemně sekretariátu ČSSI 

• pro konferenci SI 2003 byl zřízen samostatný podúčet u ČS – důvodem je 
transparentnost v účetnictví 

• žádáme sekce, které ještě nedodaly plán akcí a s tím související rozpočet na 
r.2003, aby tak učinily okamžitě! 
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2. web ČSSI 

Ing. Kopecký informoval o hlavních principech rozvoje webu ČSSI. Zmínil především 
značný nárůst návštěvnosti stránek ČSSI v průběhu roku 2003, zprovoznění nových 
tématických oblastí a také krátce představil nově plánované projekty dalšího rozvoje webu 
ČSSI. Radě byla ke schválení přeložena pravidla pro lokalizaci informací na webech ČSSI 
– viz příloha. Rada s pravidly souhlasí s tím, že jsou pro všechny sekce závazná a jejich 
nedodržení bude provázeno krácením finančního přídělu (o výši krácení rozhodne rada). 

3. Sekce: 
Z pověření Dr Maisnera předložil Dr. Knebl zápis a informace z ustavujícího zasedání 
Legislativně právní sekce ČSSI (dále jen LPS), které se konalo dne 10.3. Zakládajícími 
členy jsou AK Fiala, Profous, Maisner & spol., SAP ČR, spol. s r.o., LogicaCMG s.r.o., 
IDS Scheer ČR, s.r.o., NESS Czech s.r.o. a ITG s.r.o. 

Jedním z hlavních úkolů je iniciovat  a organizačně zabezpečit pravidelná setkání 
odborníků v oblasti IT, jejichž účelem bude sjednocování právních stanovisek k platné 
právní úpravě, sjednocování výkladu a identifikace oblastí, kde je možný a legitimní 
alternativní výklad určitých právních ustanovení. Členové LPS se jednoznačně shodli na 
důležitosti zřízení skupiny rozhodců specializovaných na oblast IT při stálém Rozhodčím 
soudu při HK. Zřízení považují dokonce za kriticky nutné a mimořádně potřebné vzhledem 
k tomu, že při současné rychlosti české justice není možno spory v oblasti IT řešit 
klasickou soudní cestou. V případě, že by cesta zřízení skupiny specializovaných rozhodců 
nebyla při jednání s vedením stálého Rozhodčího soudu schůdná, je nutné zahájit jednání s 
jiným subjektem nebo sdružit prostředky a učinit kroky k založení jiného rozhodčího 
soudu schopného řešit spory v oblasti IT kvalifikovaně.  
S ohledem na charakter činnosti nebude mít LPS žádný administrativní aparát, ale pouze 
ve svém čele koordinátora činností. Touto funkcí byl až do odvolání pověřen JUDr. Martin 
Maisner. LPS rovněž nebude čerpat prostředky z rozpočtu ČSSI paušálně, ale pokud by 
bylo nutné k realizaci některých činností LPS (např. publikace společných stanovisek) 
využít finančních prostředků nebo služeb ČSSI, bude o tom s radou ČSSI jednáno ad hoc. 

 Plné znění zápisu ustavující schůze je k disposici na webu ČSSI 
Doc. Řepa přednesl návrh na založení další odborné sekce ČSSI a sice Sekce veřejné 
správy , která by spolupracovala s Komisí pro informatiku Svazu měst a obcí. Rada ČSSI 
pověřila doc. Řepu k jednání s uvedenou komisí, organizační formy zůstávají otevřené do 
dalšího zasedání rady. 

4. Akce ČSSI  
• ČSSI a Czech Trade uspořádaly v dubnu společně seminář na podporu vývozu 

služeb IS/IT, kterého se zúčastnilo cca 30 zástupců českých firem. Moderátorem 
semináře byl Dr. Frolík. 

- V první části proběhla videokonference, při které účastníci mohli diskutovat s 
dánskými partnery Czech Tradu o jejich zkušenostech s poskytováním IS/IT služeb 
do zahraničí. Jednou z hlavních podmínek úspěchu je podpora ze strany politiků.  

- Hlavním řečníkem v Praze byl pak R. Staněk, který na základě svých zkušeností 
s podnikáním v USA upozornil na některá úskalí, se kterými musí počítat české 
firmy, které by se chtěly prosadit na zahraničních trzích IS/IT. Podle jeho názoru je 
pro úspěch takového podnikání potřeba současně podpora vlády, přímá praktická 
vazba na vysoké školy a ochotní investoři, což vše je v ČR nedostatečné. R. Staněk 
se domnívá, že ČR by měla lepší možnosti prosadit se v zahraničí v jiných oborech 
než IS/IT 

- Souhrnným pohledem na právní hlediska vývozu IS/IT služeb vhodně zarámoval 
odbornou část semináře M. Maisner. 
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• Seminář na téma "Rady a zkušenosti s prezentacemi ICT firem v mediích" bohužel 
z hlediska návštěvnosti nebyl úspěšný, ačkoliv přednášející Dr. Štolba z HN i program 
byl velmi dobrý. Byli pozváni všichni členové ČSSI tradičním způsobem.  

• Posledním seminářem tohoto „semestru“ byl seminář na téma "Využití ASP v praxi", 
který navázal na výzkumný projekt realizovaný v rámci ČSSI a tématicky souvisel s 
programem konference. Cílem semináře bylo  přiblížit současným i potenciálním 
zákazníkům praktické aspekty a důsledky využití podnikových aplikací (CRM, ERP, 
apod.) formou ASP, tj. formou pronájmu a vzdáleného využívání on-line 
služby.Seminář byl organizován ve spolupráci s pracovní skupinou ASP Monitor. 
Účast na semináři byla dobrá, což bylo dáno také tím, že byli pozváni i nečlenové 
ČSSI, kteří platili vstupné (200.- Kč). 

5. Návrh projektu University - SME 
Členové rady souhlasí s návrhem projektu, který jim předem zaslal prof. Voříšek. Jedna se 
o projekt na spolupráci studentských týmů s malými a středními projekty. VŠE a 
ČSSI jsou navrhovateli projektu, dále by se projektu měly zúčastnit další vysoké školy, MI 
ČR, MPO a HK. Projekt je inspirován obdobnými projekty ve Skandinávii a Irsku a mj se 
také opírá o zkušenosti z již realizovaného pilotního projektu firmy IBM zaměřeného na 
možnosti rozšiřování podnikatelských aktivit malých a středních podniků pomocí 
informačních technologií. Z několika možných kandidátů byla pro tento projekt vybrána 
firma TESLA, a.s.. Projekt byl koncipován jako krátkodobý a byl realizován ve spolupráci 
se skupinou studentů VŠE Praha. Zkrácená verze projektu byla publikována v časopise SI 
4/2002 (vyšlo v únoru 2003) 

6. Různé 
- smlouva s iDnes:  

rada ČSSI navrhuje následující podmínky ze strany ČSSI: (1) na stránkách iDnes budou 
uvedeny informace o ČSSI, akcích ČSSI (vč. konference SI) a dalších aktivitách 
společnosti, (2) bude uveden odkaz na web ČSSI resp. uvedené články, (3) členům 
ČSSI bude poskytnuta 20% sleva při uvedení jejich reklamy  

 
 
 
 

Příští zasedání rady ČSSI se koná dne 17.9.2003 od 16:00 h v Akademickém klubu VŠE 
 

Přílohy: 
(1) finanční závěrka roku 2002 
(2) návrh rozpočtu na 2003 
(3) pravidla pro lokalizaci informací na webech ČSSI 
 
 
 
Zapsala:   Hůrková 
Schválil:  prof. Voříšek 


