
 

 
 
Česká společnost pro systémovou integraci  
 

Zápis ze zasedání rady ČSSI  
dne 17.9.2003 

 
 
Přítomni: Basl,Ehleman, Frolík, Nečásek, Pour,Řepa, Sodomka, Šafařík-Pštrosz, Šťovíček, 

Voříšek, Hůrková, Lichá, Kopecký 
Omluveni: Adamík, Bednár, Hynek, Kalášek, Maisner, Nettl, Skála, Tvrdíková 

Program: 
1. Stav členské základny a hospodaření 
2. Ediční plán knih vycházejících ve spolupráci s Gradou 
3. Sekce ČSSI 
4. www ČSSI, web pro MSP 
5. Koncepce SI2004 
6. Program spolupráce MSP s univerzitami 
 
 
1. Stav členské základny a hospodaření 

a) H.Hůrková předložila stav členské základny k 31.8.2003 a její vývoj od 1.1.2003 jak 
z hlediska celé ČSSI tak z hlediska jednotlivých sekcí (viz příloha). Počet kolektivních 
členů k 1.1. činil 142 a k 31.8. 146. Přičemž počet ukončeného členství činí 21 a počet 
nových členů 23, při rozložení na sekce má Praha 7 nových členů, CEO 1, CVIS 15 a 
ostatní sekce 0. Počet individuálních členů k 1.1. činil 185 a k 31.8. 164. Přičemž počet 
ukončeného členství činí 44 a počet nových členů 27, při rozložení na sekce má Praha 
16 nových členů, CEO 4, CVIS 2, MS 3, VC 2 a ostatní sekce 0. Důvody k ukončení 
členství jsou tři: (1) na vlastní žádost člena (většinou bez udání důvodu), (2) zánik 
firmy, (3) pro dlouhodobé neplacení členských příspěvků. Součástí přehledu byl také 
rozbor délky členství.  
Rada schválila tuto formu informací a doporučuje předložení aktualizované verze na 
příštím zasedání. Celkový počet členů je stabilizovaný, jsou však velké rozdíly 
v aktivitách různých sekcí při získávání nových členů.  

Vedoucí sekcí připraví na příští zasedání přehled aktivit pro získávání nových členů a 
hodnocení jejich efektivnosti. 
Dále rada doporučuje, aby k získávání nových členů bylo využito seminářů a konferencí 
tj. aby při příležitosti jejich konání bylo nabídnuto individuální členství na 1 rok za 
snížený poplatek a to 600.- Kč. Týká se především placených akcí 

b) R.Lichá informovala, že všem sekcím (dle rozhodnutí z minulé rady) je zasílán stav 
jejich „účtu“ a stav členské základy sekce. Dále předložila přehled hospodaření ČSSI i 
jednotlivých sekcí k 31.8.2003 (viz příloha), přehled zahrnuje pouze využitelné 
prostředky tj. bez pohledávek.  
Ing. Nečásek ve spolupráci s H.Hůrkovou připraví likvidaci starých pohledávek tj dle 
současného stavu členské základny a na příštím zasedání rady předloží ke schválení. 
R.Lichá předloží stav rozpočtu (předpoklad a skutečnost) za tři čtvrtletí vč. 
vyúčtovaných hotovostních záloh. 

 
 
2. Ediční řada ve spolupráci s Gradou  
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Za nepřítomného dr. Adamíka informoval o situaci doc. Basl. V současné době je v tisku 
kniha Aplikační služby IS/ICT formou ASP s podtitulem “Proč a jak pronajímat 
informatické služby”autorů J. Voříšek, J. Pavelka, M. Vít a kol. 
Rada ČSSI doporučuje obrátit se s výzvou k publikování na další vysoké školy. Mohou 
být nabídnuty k posouzení i zajímavé PhD práce. Pokud by téma bylo zajímavé, ale 
rozsahem neodpovídalo knize, může být publikováno v ediční řadě „Příručka 
informačního manažera“. Po skončení zasedání rady ČSSI se konalo zasedání ediční rady 
– závěry budou uveřejněny na webu ČSSI. 

3. Sekce: 
Doc. Řepa zaslal všem členům rady konkrétní návrh spolupráce ČSSI a Komise pro 
informatiku Svazu měst a obcí. Ve svém vystoupení shrnul obsah dokumentu formulovaný 
ve třech částech: důvody ke spolupráci, oblasti spolupráce, formy spolupráce a předložil 
k diskusi. Vzhledem k obecnému růstu významu problematiky veřejné správy a také, že 
v ČSSI je tato oblast málo pokryta – zástupci sektoru místní správy chybí, rada dokument 
schválila a doporučuje pokračovat v jednání. Ing. Šafařík –Pštrosz upozornil na nutnost 
zapojit do jednání také zástupce Ministerstva vnitra (navrhl kontaktní osobu). Dr. Frolík 
byl požádán o vypracování návrhu strategie a o spolupráci s doc. Řepou při jednáních 
s externími partnery. 

4. web ČSSI  
Ing. Kopecký informoval o vývoji webu ČSSI a stavu návštěvnosti stránek ČSSI. 
Zhodnotil plnění pravidel pro lokalizaci informací na webech ČSSI jednotlivými sekcemi. 
Rada doporučuje, aby na webu byly uveřejňovány informace o sbornících všech 
konferencí pořádaných resp. spolupořádaných ČSSI s nabídkou možnosti objednání 
sborníku (forma CD nebo tištěná). Dále upozornil na nový web programu spolupráce 
univerzit s malými a středními podniky -www.eMSP.cz . 

5. Konference SI 2004 
Prof. Voříšek přednesl informace o zahájených přípravách 12. ročníku konferencí 
Systémová integrace. SI 2004 se bude konat ve dnech 14.-15.6.2004 v paláci Žofín a 
hlavními organizátory budou opět ČSSI a katedra informačních technologií VŠE. Hlavní 
změny oproti SI2003 budou především v obsahovém zaměření a zavedením nové sekce, 
která nahradí dřívější konzultace partnerů. Příspěvky této sekce budou orientovány na 
případové studie z IS/ICT projektů resp.presentace firmy. Na konferenci poběží paralelně 4 
aktivity:  

− přednášky v sále A a přednášky v sále B. Přednášky budou rozděleny do 7 
tématických bloků  

− presentace a případové studie partnerů v sále C  
− presentace konkrétních produktů a služeb, resp. dílčí konzultace v určený čas ve 

stáncích. 
Doc. Pour seznámil radu s návrhem jednotlivých tématických bloků a jejich obsahem (viz 
příloha): (1) Evropská unie, (2) Řízení změn, inovací a informatiky, (3) Mobilní 
obchodování, (4) Právo v informatice, (5) Integrace aplikací, (6) Řízení obsahu IS/ICT 
(ECM - Enterprise Content Management), (7) Praktická futurologie v ICT.  
Připomínky a další náměty lze zaslat Voříškovi do 10.10.2003.  

6. Program spolupráce  MSP s universitami 
Prof. Voříšek zaslal všem členům rady aktualizovanou verzi programu. Přednesl 
informace o vývoji v jednáních od posledního zasedání rady. Významným je zahájení 
spolupráce s Asociací malých a středních podniků.  
V rámci tohoto projektu bude uspořádán seminář (spolupráce ČSSI a KIT VŠE –6.11. v 
15,00 na VŠE). Bližší informace k semináři přednesl Ing. Kopecký: Cílem tohoto 
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semináře je oslovit zástupce malých a středních podniků (MSP). V průběhu semináře 
budou seznámeni se současným stavem sektoru MSP v ČR i ve světě a budou informováni 
o možnostech podpory jejich podnikání. Bude představen Program spolupráce univerzit a 
MSP, který koordinuje ČSSI společně s KIT VŠE, a dále podpora Asociace pro MSP 
(AMSP). V dalších příspěvcích vystoupí zástupci zákazníka vzorového projektu, studenti 
s nabídkou služeb pro projekt a bude přestaven nový web programu - www.eMSP.cz . 

 
Příští zasedání rady ČSSI se koná dne 3.12.2003 od 16:00 h v Akademickém klubu VŠE 

 
 
Přílohy: 
(1) přehled členské základny k 31.8.2003 
(2) přehled hospodaření ČSSI k 31.8.2003 
(3) programové bloky SI 2004 
 
 
 
Zapsala:   Hůrková 
Schválil:  prof. Voříšek 


