
 

 
 
Česká společnost pro systémovou integraci  
 

Zápis ze zasedání rady ČSSI  
dne 10.3.2004 

 
Přítomni:  Adamík, Basl,Čapek, Ehleman, Frolík, Hynek, Nečásek, Nettl, Řepa, Sodomka, 

Šafařík-Pštrosz, Zálešák, Tvrdíková, Hůrková, Lichá,  
Omluveni: Bednár, Kalášek, Kopecký, Pour, Maisner, Šimon, Voříšek 

 

Program: 
1. Kontrola úkolů 
2. Výsledky hospodaření v roce 2003  
3. Návrh rozpočtu na rok 2004 
4. Zhodnocení akcí v roce 2003 a plán akcí na rok 2004 
5. Různé 

 
1. Kontrola úkolů  

Byla provedena kontrola úkolů dle posledního zápisu. Všechny úkoly byly splněny. Úkol 
„návrh na úpravy organizačního uspořádání regionálních sekcí do 30.1.2004“ bude 
průběžně řešen a po dohodě bude předmětem jednání příštího zasedání rady společnosti. 

2. Výsledky hospodaření v roce 2003: 
Byla předložena zpráva (předem zasláno mailem všem členům rady) o výsledcích 
hospodaření ČSSI v roce 2003. Rada souhlasila s předloženou zprávu a současně 
konstatovala, že hlavním problémem je stav pohledávek i když na základě předložené 
zprávy o reálném stavu pohledávek byl zaznamenán výrazný posun k zlepšení. Dalším 
významným problémem je rozložení příjmů a výdajů mezi Prahou a ostatními regionálními 
a odbornými sekcemi. Řešení tohoto problému je součástí návrhu rozpočtu na rok 2004 a 
s tím související opatření, kterým je věnován následující bod.     

Ing. Nečásek, účetní ČSSI, potvrdil správnost předložené zprávy vypracované H. 
Hůrkovou a R. Lichou. Dr. Frolík poděkoval účetní firmě, tajemnici a hospodářce za 
odvedenou práci.  

3. Návrh rozpočtu na rok 2004: 
Radě byl presentován návrh rozpočtu na rok 2004 (předem zasláno mailem všem členům 
rady) a současně návrh opatření pro docílení vyrovnaného rozpočtu vypracovaný pracovní 
skupinou ve složení Dr. Frolík, Ing. Šafařík-Pstrosz, H. Hůrková, R. Lichá (pověření a úkol 
z minulého zasedáni rady) 

• Řešení pohledávek: 
o na členské příspěvky bude vystavována proforma faktura , která bude 

zaúčtovaná až po jejím proplacení. Následně bude vystaveno potvrzení o platbě, 
splatnost faktury 1 měsíc 

o nové členství bude začínat datem zaplacení faktury, navrhovaný text pro 
fakturu: Vaše členství počíná zaplacením této faktury a trvá 12 měsíců od data 
platby, pro prodloužení členství bude vystavena další faktura 

o procedura při nezaplacení členského příspěvku: 
a) u stávajících členů 
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- 1. upomínka bude vystavena po 1 měsíci od data splatnosti a bude přiložen 
dopis, ve kterém bude člen upozorněn, že nezaplatil a důvodem k ukončení 
členství je i neplacení členských poplatků. (splatnost upomínky 1 měsíc) 

- 2. upomínka bude zaslána po 1 měsíci od data splatnosti 1. upomínky a bude 
mít formu dopisu s upozorněním, že se jedná o poslední upomínku a pokud do 
1 měsíce nebude členský poplatek uhrazen bude členství automaticky zrušeno 

- v případě nezaplacení bude členu zaslán nejdéle do 1 měsíce dopis 
s oznámením o zrušení členství a ukončení veškerých členských výhod 

Tj. lhůta od vystavení faktury do zrušení členství bude max. 6 měsíců 
b) u nových členů 
- 1. upomínka bude zaslána po 1 měsíci od data splatnosti faktury spolu 

s oznámením, že v případě nezaplacení do 30 dnů nebude dále reflektováno na 
jejich přihlášku. 

- tajemnice předloží radě přehled nezaplacených přihlášek a požádá o souhlas 
s jejich vyřazením. 

Všechna uvedená opatření jsou v souladu se stanovami ČSSI.  

• opatření, která by řešila problémy spojené s nárůstem nákladů, které se dotýkají 
zejména sekce Praha, mj. nárůst DPH: 
Stávající model rozvržení příjmů z členských příspěvků byl stanoven v roce 2002. 
Výše uvedená pracovní skupina vypracovala analýzu nárůstu nákladů spojených 
především s DPH. Z analýzy podílů příjmů z členských příspěvků vyplývá, že podíly 
příjmů jsou v poměru 63% Praha a 37% sekce. V tomto poměru byly následně 
vypočítány a navrženy finanční částky, kterými se sekce budou podílet na růstu 
nákladů společnosti v položkách, které jsou určeny pro všechny členy společnosti bez 
ohledu na příslušnost k sekci. Detailní informace k návrhu jsou obsahem tabulky 
v příloze tohoto zápisu.   

Rada vyslovila souhlas jak s navrženým rozpočtem tak s navrženými opatřeními. 

4. Zhodnocení akcí v roce 2003 a plán akcí na rok 2004: 
H. Hůrková přednesla souhrnné zhodnocení akcí realizovaných v roce 2003 za sekci Praha. 
Předsedové regionálních a odborných sekcí přednesli zprávy o akcích v roce 2003. Detailní 
informace jsou na webových stránkách jednotlivých sekcí.  
 

5. Různé: 
• Doc. Hynek představil prof. Čapka,děkana FES Univerzity Pardubice, který bude 

místopředsedou východočeské sekce 
• H. Hůrková za omluveného Ing. Kopeckého přednesla zhodnocení webových stránek 

jednotlivých sekcí. Sekce, které zatím vlastní stránky neprovozují byly vyzvány 
k jejich založení. Do 30.4. všechny sekce doplní své akce do kalendáře na www.cssi.cz  

• H. Hůrková předložila další návrh marketingových materiálů ČSSI zpracovaný 
profesionální firmou (viz úkol z minulé rady). Z diskuse ale vyplynul názor, že 
užitečnější a potřebnější než původně požadované desky bude informační „brožůra či 
leták“. Hůrková připraví text a pošle ke schválení resp. doplnění. Termín zhotovení: 
10.6. a na příští radě bude předáno objednané množství předsedům sekcí. 

• Dr. Adamík informoval o stavu ediční řady „Management v informační společnosti“, 
• Doc. Basl přednesl návrh týmu doktorandů VŠE a ČVUT na založení  Programu 

OutsourcingIT.info s cílem získat postavení na úrovni odborného partnera 
poskytovatelům outsourcingu,  potencionálním zákazníkům a akademickým 
pracovištím, včetně zahraničních. Základním výstupem programu bude webový portál, 
na jehož základě budou nabízeny další rozšířené produkty a služby. Jde především  

http://www.cssi.cz/
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o aktuality a články ze světa outsourcingu IT, PR zprávy, White Papery spolu 
s analýzami, vytvářené na základě průzkumů, udržování databáze firem působících 
v oblasti outsourcingu spolu s detailními profily, či newsletter pro členy. Zákaznickým 
společnostem budou poskytovány konzultační služby. Rada souhlasí s návrhem, aby 
tato aktivita byla podporována jako projekt ČSSI, jehož výsledky budou presentovány 
na odborném semináři ČSSI, resp. články v časopise SI. 

• Ing. Zálešák formuloval požadavek na zvýšení úrovně mediální podpory ČSSI a jejích 
aktivit. Navrhl zlepšení spolupráce ČSSI s médii a svůj návrh dodatečně specifikoval 
v dokumentu, jehož kopie je v příloze zápisu. K návrhu a jeho realizaci se vrátí Rada 
na příštím zasedání. Během diskuse H. Hůrková upozornila na současný stav, kdy 
mediální podpora měla být založena na dlouhodobé dohodě o spolupráci s IDG.  

• Dr. Sodomka přednesl návrh, aby sekce byly úměrně počtu svých členů zastoupeny  
v programovém výboru konference SI 2004, a stížnost na způsob odmítnutí příspěvku  
Konzulta Brno, a.s. Návrh nebyl přijat, protože složení programového výboru není 
v přímé kompetenci Rady ČSSI. Stížnost prověří Dr. Frolík.  

 
 

Příští zasedání rady ČSSI se koná dne 16.6.2004 od 15:00 h v Akademickém klubu VŠE 
 
 
Zapsala:  Hůrková 
Schválil: Dr. Frolík 
 
 
 
 
 
Přílohy:  (1) Návrh opatření pro docílení vyrovnaného rozpočtu 
 (2) Návrh spolupráce ČSSI s médii 


