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Zápis ze zasedání rady ČSSI  

dne 31.3.2005 
 

Přítomni: Basl, Bednár, Drnek (v zastoupení Pryponě), Adlerová (v zastoupení Skrbka), 
Hradílek, Hynek, Koubský, Knebl (v zastoupení Maisnera), Nettl, Pour, 
Sodomka, Šimon,Tvrdíková, Voříšek, Hůrková, Lichá 

Omluveni: Maisner, Nečásek, Pour ,Prypoň, Skrbek 
Neomluven: Zálešák 

Program: 
1. Strategie ČSSI na 2005-2008 
2. Rozpočet na rok 2005 
3. Různé 

 

1. Strategie ČSSI na léta 2005-2008 
Návrh „Strategie ČSSI na léta 2005-2008“ zpracovali Voříšek, Basl, Maisner a Pour (viz 
úkol z minulého zasedání rady ČSSI). Dokument byl týden před radou zaslán všem členům 
rady.  
V průběhu zasedání byly diskutovány jednotlivé body dokumentu, pokud k bodům nebyly 
připomínky, nejsou v zápise uváděny. 
Závěry a komentáře (pokud z diskuse nevyplýval jednoznačný souhlas, pak závěr byl 
stanoven na základě hlasování): 
 Byla diskutována možnost změny názvu společnosti, tak aby lépe odrážel aktivity, 

které jsou v současné době v  informatice významné (např. IT služby). Závěr: 
s ohledem na vybudovanou značku název „Česká společnost pro systémovou integraci“ 
zůstává. 

 K bodu 1.2  - Služby členům: 
- Prof. Basl s Dr. Adamíkem (Grada) přesně určí slevu pro členy ČSSI při nákupu 

knih z ediční řady „Management v informační společnosti“, kterou ČSSI vydává ve 
spolupráci s nakladatelstvím Grada, a zejména způsob realizace nákupu se slevou 
(T: 30/5/05) 

- Ing. Hradílek navrhl, aby velké firmy (členové ČSSI) typu IBM, mohly za zvýšený 
členský poplatek  odebírat větší objem  služeb např.dostávat více výtisků časopisu 
SI, mít více zlevněných vstupenek na akce společnosti apod. Následná diskuse se 
týkala možností navýšení dalších služeb a zejména dopadu na počty hlasů firmy při 
hlasování.  
Závěr: toto opatření by bylo finančním přínosem pro ČSSI, ale jsou i další 
možnosti nárůstu finančních prostředků  - např. plošné zvýšení členských 
příspěvků, sponzoring vybraných akcí. Proto nejprve bude vypracován přesnější 
plán budoucích nákladů a také budou finančně oceněny jednotlivé cíle (viz nová 
strategie), následně budou vytipovány možné cesty zajištění potřebných příjmů. 
Vzhledem k tomu, že příští zasedání rady je až v září, budou výsledky analýz i 
diskuse probíhat mailem. Podklady připraví Hůrková, Lichá, Nečásek, schválí 
Voříšek (T: 30/5/05) 

 K bodu  Analýzy trhu, web ČSSI – C6 
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- Byl diskutován aspekt zájmu resp. přínosu pro dodavatelské firmy tak pro čtenáře 
resp. uživatelské firmy a v neposlední řadě náročnost udržení aktuálnosti stránek. 
Přítomní zástupci velkých firem – HP, IBM, SAP – se shodli, že tento způsob 
prezentace velké firmy nepotřebují – mají vlastní web s vlastní firemní kulturou, 
která určuje spektrum poskytovaných informací. V současné době mají zájem o 
prezentaci na portále ČSSI zejména menší firmy nebo nové firmy resp. nově na 
českém trhu působící. Stávající aktivity v tomto směru budou proto zajišťovány 
univerzitním týmem s tím, že po roce budou vyhodnoceny přínosy aktivity a 
učiněno finální rozhodnutí. 

 K bodu  Výpisková služba – C8 
- Dle zvoleného zájmového profilu informovat členy a předplatitele o novinkách 

z dané oblasti – do této aktivity budou zapojeny vysoké školy zastoupené v radě 
ČSSI. K organizaci aktivity se přihlásila sekce CVIS. 

 K bodům Soutěží – Projekt roku, Top SI … 
- Z diskuse vyplynulo, že rada doporučuje zejména soutěže, které podporují šíření 

know-how a nejlepších praktik 
- Rada ČSSI doporučuje, aby se s účinností od roku 2006 konala pouze 1 soutěž o 

nejlepší projekt. Soutěž by se konala ve spolupráci ČSSI, CACIO, ISACA, SPŘ. 
Cílem soutěže je napomoci k šíření best practicies v různých typech ICT projektů 
Vicepresident Maisner byl pověřen, aby projednal pravidla a podmínky soutěže 
s ostatními spoluorganizátory. 

- K soutěžím Top 10 –  vzhledem k tomu, že Dr. Sodomka (CVIS) opakovaně 
poukazuje na neprůhlednost pravidel a organizace soutěže Top 10 SI, dr. Maisner  
projedná s Ing. Hujňákem (odborným garantem soutěže) cíle a pravidla Top 10 SI i 
nově připravované soutěže TOP 10 IT firem roku. Dále pro příští ročník soutěže 
vyjasnit cíl a propozice soutěže, aby byla přitažlivá pro dodavatele a informačně 
zajímavá pro uživatele. V případě, že se toto nepodaří, účast ČSSI při organizování 
soutěže ukončit  

 Diskuse k stávajícímu složení rady ČSSI a možným změnám 
- Stávající rada je výsledkem voleb dle současných stanov. Volby přinesly 

nevyrovnané zastoupení dodavatelů ICT, uživatelů ICT a univerzit v radě. Paritní 
zastoupení je možné dosáhnout změnou stanov a následujícími volbami dle nových 
stanov nebo kooptací vytipovaných nových členů.  
Závěr:  
1. bude provedena kooptace 1 dodavatele a 4 uživatelů s tím, že v průběhu tohoto 

volebního období budou upraveny stanovy. 
2. Oblast dodavatelů bude rozšířena o zástupce analytické firmy – Gartner (1. 

pořadí) nebo IDC (2. pořadí). Za firmu Gartner byl hlasováním doporučen prof. 
Dohnal. Za firmu IDC byl doporučen Vladimír Kroa. 

3. Oblast uživatelů bude rozšířena o 4 zástupce. Byly navrženy následující firmy a 
jejich zástupci:  
DHL (Albrecht), Český Telecom (Kaplan), Zentiva (Michal), GE Capital Bank 
(Červenka), Komerční banka (Grepl), ČezData (Šucha), MPS (Kučera) a 
FITPRO (Šafařík-Pštrosz).  
Na základě hlasování byli doporučeni kandidáti v tomto pořadí: Kaplan, Michal, 
Šafařík-Pštrosz, Červenka. První tři osloví prof. Voříšek, pana Červenku osloví 
Ing. Hradílek. Případnými náhradníky zůstávají pánové Albrecht a Kučera. 

4. Příští zasedání rady ČSSI bude již v rozšířeném složení 
  Výsledný text strategie je přílohou zápisu. 

2. Rozpočet na rok 2005  
Předložený rozpočet byl komentován prof. Voříškem, zejména z hlediska narůstající 
tendence čerpání prostředků z rezerv. Vzhledem k tomu, že rozpočet ještě nezahrnoval 
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nové aktivity související s novou strategií ČSSI a vzhledem k plánované nové analýze 
všech nákladů a následným opatřením (viz výše), je pravděpodobné, že ještě v průběhu tr. 
dojde k úpravám a doplňkům rozpočtu. K předloženému rozpočtu s výše uvedenými 
komentáři nebyly námitky. 

3. Různé 
 Návrh mediální strategie ČSSI předloží Ing. Koubský do 15.5. 
 Vybrané téma pro příští zasedání rady (viz schválená nová strategie ČSSI):  

„Kdo a v jakém směru zodpovídá v organizaci za přínosy IS/ICT?“ 
moderátor: Koubský,  
úvodní slovo: Kaplan (Český Telecom), Michal (Zentiva) 

 
 
 

Příští zasedání rady ČSSI se koná dne 22.9.2005 od 15:00 h v zasedací místnosti fakulty 
IS VŠE. 

 
 
Příloha:  (1) strategie ČSSI na léta 2005-2008 
   
 
 
zapsala:    Hůrková 

schválil:   prof. Voříšek 


