
 
Česká společnost pro systémovou integraci  

 

 

 
 

Zápis ze zasedání rady ČSSI  
dne 13.1.2005 

 
Přítomni: Basl, Bednár, Drnek (v zastoupení Prypoňě), Ehleman (v zastoupení Skrbka), 

Hradílek, Hynek, Koubský, Maisner, Nettl, Pour, Sodomka, Tvrdíková, 
Voříšek,Zálešák, Hůrková, Lichá 

Omluveni: Prypoň, Šimon, Skrbek 

Program: 
1. Volba presidenta a dvou vicepresidentů 
2. Kooptace šéfredaktora časopisu Systémová integrace 
3. Jmenování tajemnice a hospodářky  
4. Návrh zástupce v TOP soutěžích (SI,IT..)  
5. Nová strategie ČSSI 
6. Hospodaření v roce 2004 versus rozpočet na 2004 
7. Různé 
 
1. Volba presidenta a dvou vicepresidentů 

Nová rada ČSSI složená ze sedmi zvolených členů a sedmi předsedů regionálních a 
odborných sekcí na svém prvním zasedání. zvolila ze svého středu tajným hlasováním 
funkcionáře - presidenta a dva vicepresidenty - pro funkční období 2005–2008. Výsledky 
voleb byly zdokumentovány v samostatném zápisu, který podepsali všichni hlasující a 
jejich podpisy byly na místě notářsky ověřeny. 
Presidentem ČSSI byl zvolen Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. (katedra informačních 
technologií VŠE Praha). Vicepresidentem pro vnitřní záležitosti byl zvolen Prof.Ing. Josef 
Basl CSc. (katedra informačních technologií VŠE Praha a ZČU Plzeň) a vicepresidentem 
pro externí spolupráci byl zvolen JUDr. Martin Maisner(Advokátní kancelář Fiala, 
Profous, Maisner a spol.) 
Současné složení celé rady ČSSI – viz příloha. 

2. Kooptace šéfredaktora časopisu Systémová integrace a webu společnosti 
Časopis Systémová integrace byl založen v roce 1994. U jeho zrodu a následně v roli 
šéfredaktora v minulém období pracoval doc. Ing. Jan Pour, CSc.  S návrhem presidenta 
– prof. Voříška , aby funkci šéfredaktora časopisu a web stránek společnosti vykonával 
v příštím volebním období doc. Pour, rada jednomyslně souhlasila. 

3. Jmenování tajemnice a hospodářky  
Dle stanov ČSSI nový president jmenuje tajemnici a hospodářku ČSSI. Prof. Voříšek 
jmenoval do funkce tajemnice Hanu Hůrkovou a na místo hospodářky Renatu Lichou. 
Rada se jmenováním souhlasila. 

4. Návrh zástupce v TOP programu (SI, Professional, IT)  
ČSSI je jedním (dalšími jsou ISACA, SPŘ a CZECH Top 100) ze spolupořadatelů soutěží 
programu TOP - od roku 1999 se jedná o vyhlášení TOP 10 systémových integrátorů, od 
roku 2003 přibyla soutěž TOP Professional a nově od letošního ročníku je plánována 
soutěž TOP IT firem. 
V minulem funkčním období byla ČSSI v TOP programu zastupována Dr. Frolíkem 
(vicepresidentem pro externí spolupráci). Nová rada ČSSI jmenovala zástupcem ČSSI 
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v TOP programu JUDr. Martina Maisnera (vicepresidenta pro externí spolupráci). Dr. 
Maisner se zúčastní schůzky organizátorů Top programu dne 25.1.2005. 

5. Nová strategie ČSSI 
Všichni členové rady byli vyzváni, aby do 15.2. předložili své návrhy změn v koncepci 
resp. ve strategii ČSSI. Předložené návrhy doplněné vlastní vizí zpracuje tým ve složení 
Voříšek, Basl a Maisner. Dokument bude zaslán členům rady k připomínkám a na radě 
31.3. bude předložen ke schválení. Vzhledem k tomu, že stanovy ČSSI umožňují radě 
kooptovat v případě potřeby další členy do rady, bude také tato možnost v souvislosti 
s novou strategií předmětem jednání na příštím zasedání. 

6. Hospodaření v roce 2004 versus rozpočet na 2004 
R.Lichá předložila členům rady výsledky hospodaření za rok 2004 a srovnání 
s plánovaným rozpočtem. Rada neměla námitek.  
Předsedové sekcí byli vyzváni, aby do 15.2. zaslali na adresu hospodářky návrhy rozpočtů 
svých sekcí na r. 2005. Lichá a Hůrková připraví rozpočet za celou ČSSI do 28.2.5005 a 
pošlou mailem členům rady k vyjádření. Rozpočet bude projednán a schválen na radě 
31.3.2005. 
Se stavem členské základny seznámila radu H.Hůrková (viz.příloha) 

7. Různé 
- Harmonogram zasedání dalších rady ČSSI v roce 2005: 

   31.3.2
   22.9.2005 v 15,00 h 
   8.12.2005 v 15,00 h 

 
 
 

Příští zasedání rady ČSSI se koná dne 31.3.2005 od 15:00 h v zasedací místnosti fakulty 
IS VŠE. 

 
 
 
 
Příloha:  (1) současné složení rady ČSSI 
   (2) stav členské základny 
 
 
zapsala:    Hůrková 

schválil:   prof. Voříšek 


