
 

 
 
Česká společnost pro systémovou integraci  
 

Zápis ze zasedání rady ČSSI  
dne 3.12.2003 

 
Přítomni:  Basl, Bednár, Frolík, Nečásek, Pour,Řepa, Sodomka, Šafařík-Pštrosz, Šimon, 

Zálešák, Tvrdíková, Voříšek, Hůrková, Lichá, Kopecký 
Omluveni: Hynek, Kalášek, Maisner, Nettl,  

Program: 
1. Stav členské základny  
2. Rozpočet a jeho plnění 
3. Změny pravidel pro sekce 
4. Marketingové materiály 
5. Sekce – přehled aktivit pro získávání nových členů a další připravované akce 
6. Konference SI2004 
7. Program spolupráce MSP s univerzitami 
8. Zastupování presidenta v době nepřítomnosti  
9. Různé 
 
1. Stav členské základny  

H.Hůrková předložila na základě požadavku z minulého zasedání Rady stav členské 
základny k 30.11.2003 jak z hlediska celé ČSSI tak z hlediska jednotlivých sekcí (viz 
příloha). Z diskuse vyplynuly následující závěry: 
• Průzkum stavu členské základny v průběhu letošního roku i zkušenosti z minulých let 

ukázaly, že počty členů jsou v zásadě stabilizované, 
• Nárůst počtu členů nesmí být hlavním cílem společnosti, ČSSI nemá být masovou 

organizací, 
• Podstatnou charakteristikou ČSSI musí být především kvalita a význam jejích akcí  
• Diskuse o stavu členské základny jednotlivých sekcí dospěla k závěru, že počet členů 

nebude limitován  (tj. nebude stanoven minimální počet). Regionální sekce zůstanou 
sekcemi regionálními pokud vlastním vývojem nevytvoří sekci odbornou. Hlavním 
cílem regionální sekce je representovat ČSSI v daném regionu 

• Doc. Basl a H. Hůrková připraví návrh na úpravy organizačního uspořádání 
regionálních sekcí do 30.1.2004 

• H. Hůrková předložila přehled likvidace pohledávek k 30.9. a stávajících pohledávek. 
Bylo konstatováno, že pohledávky jsou relativně vysoké a proto H. Hůrková bylo 
doporučeno, aby uvedené přehledy doplnila o analýzu pohledávek podle doby 
splatnosti. – viz příloha 

2. Rozpočet a jeho plnění: 
R. Lichá předložila přehled o stavu hospodaření k 30.9. v porovnání s původním návrhem 
rozpočtu.  (Přehled byl předem zaslán všem členům rady). Upozornila na předpokládané 
výdaje společnosti ve 4. čtvrtletí roku 2003. H. Hůrková a R. Lichá  připraví návrh 
rozpočtu na rok 2004 do 30.1.2004. Rada konstatovala, že plnění rozpočtu odpovídá 
potřebám a možnostem ČSSI, ale bude nutné doplnit celkovou analýzu výdajů, 
s přihlédnutím k tomu, že od 1.1.2004 se bude měnit sazba DPH, což se projeví v celé řadě 
položek, např. u výdajů na časopis.  
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H. Hůrková a R. Lichá a Ing. Šafařík-Pštrosz zpracují celkovou analýzu vlivu zvýšení DPH 
na hospodaření společnosti a předloží návrhy řešení – do 30.1.2004. 

3. Změny pravidel pro sekce: 
V návaznosti na předchozí uvedené body byly diskutovány problémy a možnosti 
financování jednotlivých sekcí. S ohledem, že „centrální sekce“ nese největší tíhu výdajů 
(časopis, www, semináře, poštovné), přičemž tomu neodpovídají přidělené finanční zdroje, 
dostává se tato sekce do finanční ztráty. Byl diskutován současný stav procentuálního 
podílu sekcí na finančních zdrojích a byl předložen návrh směřující k návratu financování 
před poslední úpravou. Představitelé sekcí tento návrh odmítli s tím, že jsou připraveni ze 
svých prostředků přispívat na některé centrálně poskytované služby. 
H.Hůrková a R.Lichá připraví analýzu výdajů, které se vztahují k členu ČSSI (zejména 
náklady na časopis a poštovné) - do 30.1.2004 

4. Marketingové materiály: 
H. Hůrková předložila návrh nových marketingových materiálů ČSSI zpracované 
profesionální firmou. Z diskuse vyplynulo, že s tímto návrhem Rada nesouhlasí a žádá 
předložení několika nových variant grafického návrhu materiálů. V této souvislosti H. 
Hůrková připraví definici barevného spektra loga ČSSI, které bude potom pro všechny 
materiály závazné – do 31.1.2004 

5. Sekce – návrh aktivit: 
Sekce předložily návrh svých aktivit pro rok 2004, viz www ČSSI. Současně za CEO 
vystoupil Ing. Zálešák jako jeho nový předseda a předložil návrh koncepce nových služeb 
poskytovaných CEO. Z diskuse vyplynulo, že koncept služeb CEO a jeho zpracování  
může být použit jako vzor pro formulaci nabídky placených služeb ostatních sekcí.  
Na 30. ledna 2004 se připravuje další ze seminářů Dr. G. Feuerlichta na téma architektur 
podnikových aplikací „Enterprise Computing“. 

6. Konference  SI2004: 
Prof. Voříšek podal souhrnnou informaci o stavu příprav konference SI 2004. Byla 
předloženo první oznámení o konferenci, které již bylo distribuováno na cca 4000 adres. 
Pozn.:  Konference SI 2003 finančně dopadla podle rozpočtu – zůstatek 25 344.- Kč bude 
použit na přípravu konference SI 2004. 

7. Program spolupráce MSP s univerzitami: 
Prof. Voříšek informoval o rozvoji uvedeného projektu. Současně zhodnotil poslední 
seminář na toto téma. Seminář měl velmi příznivou odezvu, konal se za účasti rektorky 
VŠE, která celý projekt vysoce ocenila a přislíbila podporu vedení školy. 

8. Zastupování presidenta v době nepřítomnosti: 
Prof. Voříšek informoval o své plánované nepřítomnosti od února do května 2004 
v souvislosti se svým sabatikem na UTS Sydney. Po dobu jeho nepřítomnosti bude Prof. 
Voříška zastupovat Dr. Frolík.  

9. Různé: 
Termíny zasedání rady v roce 2004: 

  11.2. v 15,00 h 
     16.6. v 15,00 h 
     15.9. v 15,00 h 
     15.12 v 15,00 h 

 
Příští zasedání rady ČSSI se koná dne 11.2.2004 od 15:00 h v Akademickém klubu VŠE 

Zapsala:  Hůrková 
Schválil: prof. Voříšek 


