
 

 

 Česká společnost pro systémovou integraci  
 

 
 

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 19.9.2005 
 

Přítomni: Basl, Bednár, Drnek (v zastoupení Pryponě),Habáň (v zastoupení Sodomky), 
Hradílek, Koubský, Maisner, Nettl, Pour, Skrbek, Trávnická (v zastoupení 
Zálešáka), Tvrdíková, Voříšek, Hertlová, Hůrková,  

Omluveni: Hynek, Nečásek, Šimon 

Program: 
1. Diskusní část 
2. Řízení ČSSI 

 
V úvodu zasedání prof. Voříšek uvítal nově kooptované členy Rady (viz zápis z Rady ČSSI 
z března , t.r.): Prof. Dohnala (Gartner Group), Dr. Kaplana (Český Telecom), Ing. Šafaříka- 
Pštrosze (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a FITPRO při 
HK ČR), Ing. Horáka (Zentiva), který zastupoval  Ing. Michala. 
  
1. Diskuse na téma „Kdo a v jakém  směru zodpovídá v organizaci za přínosy IS/ICT?“ 

Úvodní část zasedání Rady ČSSI byla věnována diskusi na výše uvedené téma a měla 
odpovědět na následující  klíčové otázky:   

o za jaké typy přínosů má být zodpovědné IT oddělení a za co business 
manažeři, dá se doporučení formulovat obecně nebo rozdělení zodpovědnosti 
závisí na typu industry, velkosti podniku a dalších parametrech?  

o jaké jsou doporučitelné standardní procedury pro realizaci  zodpovědnosti? 
o jaké jsou použitelné metriky? 
o jak jsou tyto principy ovlivněny formou provozu IS (in-house,  

outsourcing,...)? 
o jaká je současná čs. praxe v  této oblasti? 

Diskusi moderoval Ing. Koubský. Úvodní slova do diskuse přednesli: 
o Dr. Kaplan promluvil o rozdělení zodpovědností za náklady a efekty mezi 

obchodními a provozními útvary Českého Telecomu na straně jedné a IT 
útvary na straně druhé,  

o Ing. Horák se zabýval specifiky sledování a hodnocení efektů ICT v prostředí 
výrobních podniků, 

o Prof. Dohnal se zaměřil zejména na otázky vztahů managementu firmy a 
vedení ICT útvaru, roli, kterou musí plnit ředitel informatiky při formulování a 
naplňování efektů z IS/ICT.  

Ing. Koubský z úvodních vystoupení i z následné diskuse připraví záznam, který rozešle 
členům rady do 10/10/2005. Finální článek bude publikován v časopise Inside a na www 
ČSSI. 

Zvukový záznam z příštího zasedání Rady zajistí H. Hůrková.  
 

2. Řízení ČSSI 
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 Plnění strategie ČSSI – Prof. Voříšek konstatoval, že některé úkoly vyplývající ze 
Strategie ČSSI nejsou plněny v souladu s harmonogramem, a proto úkolem H. Hůrkové 
bude:  

o sledovat plnění úkolů vyplývajících ze strategie a úkolů stanovených na 
zasedáních rady, 

o zaslat mail všem členům Rady, kteří nesplnili dohodnuté úkoly, 
o sledovat harmonogram plnění úkolů a vždy 14 dní před termínem splnění úkolu 

dotyčného upozorní, 
o úkoly zpožděné více jak 14 dní oznámí presidentovi ČSSI. 

 Návrh 3 komorového uspořádání voleb do rady ČSSI (bod vyplývající ze strategie 
ČSSI na léta 2005-2008) 

Dr. Maisner ve svém úvodním vystoupení zdůraznil tato fakta: ČSSI je v současné době 
nejvýznamnějším IT fórem. Skladba členů ČSSI zahrnuje tři hlavní skupiny – 
dodavatele, zákazníky a akademickou sféru. Současný systém voleb do rady může vést 
k nerovnoměrnému zastoupení hlavních skupin v radě ČSSI. Rovnoměrné zastoupení 
všech 3 skupin v radě ČSSI je přitom jednou z podmínek pro zachování nezávislosti 
ČSSI a vyváženého spektra aktivit ČSSI. V tomto volebním období zajistila rada 
rovnoměrné zastoupení dodatečnými kooptacemi (viz minulý zápis a začátek tohoto 
zápisu). Proto navrhl systémovou změnu - zřízení 3 komorového uspořádání voleb do 
rady ČSSI, tzn. že by organizace voleb do rady probíhala tak, aby v radě byly 
zastoupeny stejným počtem všechny tři hlavní skupiny. 

O návrhu proběhla široká diskuse, jejímž závěrem bylo, že pro takto závažné rozhodnutí 
vedoucí ke změně stanov by rada měla znát stanoviska členů společnosti. Pověřila proto 
tajemnici, aby oslovila dopisem všechny členy ČSSI s dotazem, zda souhlasí se 
současným systémem voleb rady, nebo zda jsou pro změnu stanov zajišťující 
rovnoměrné zastoupení dodavatelů, zákazníků a vysokých škol v radě. Vyjádření členů 
musí být známo před příštím zasedáním rady. 

 Dohoda o spolupráci ČSSI – CACIO – SPIS. Prof. Voříšek informoval o záměru 
spolupráce, která spočívá zejména ve společné strategii ČSSI, CACIO a SPIS na 
podporu zvýšení konkurenceschopnosti ČR pomocí ICT.  
o Zvýšení úrovně a počtu vysokoškolsky vzdělaných odborníků 

Cíle: zlepšit využití a efektivnost ICT v ČR 
posílit pozici ČR v high-tech oborech 
zvýšit počet a konkurenceschopnost absolventů ICT oborů 
zvýšit úroveň znalostí všech ostatních absolventů vysokých škol o 
aplikačních možnostech ICT 

o Soutěže dodavatelů a uživatelů ICT o nejlepší projekty a subjekty 
Cíle: šíření nejlepších praktik a zkušeností 

Budou podporovány pouze takové soutěže dodavatelů nebo zákaznických 
projektů, které budou mít přínos pro IT komunitu v ČR (zajímavá řešení, 
zobecnitelné zkušenosti,…), budou mít jasná průhledná pravidla a 
kontrolovatelné výsledky. 
Bude vytvořena společná „pečeť“, která bude udělována pouze takovýmto 
soutěžím. 

o Společné informační zdroje 
Cíle: sdílená DB článků a dalších info zdrojů 

sjednocování terminologie (terminologický slovník) 
společný kalendář akcí 

o Analýzy trhu 
Cíl: získávat a zpřístupňovat členům důvěryhodné informace o ICT trhu 



Sekretariát České společnosti pro systémovou integraci       
katedra informačních technologií VŠE   tel. 224 222 101, fax 224 095 426 
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3   E-mail: hurkova@vse.cz  

o Společná stanoviska k připravované legislativě týkající se ICT 
Cíl:ovlivňovat vývoj legislativy v ČR, aby nebyla na překážku zvyšování 

konkurenceschopnosti ČR s pomocí ICT 
Závěr:  

(1) Dr. Maisner dohodne s CACIO a SPIS  pravidla pro udělování pečetě 
(2) Diskusní část příštího zasedání Rady ČSSI bude věnována cestám zvýšení úrovně 

a počtu vysokoškolsky vzdělaných odborníků (úvodní slovo přednesou J.Voříšek a 
O.Felix-SPIS) 

 Podpora Centra aplikované informatiky. Prof. Basl podal informace o novém 
grantovém programu MŠMT na zřizování aplikačně orientovaných výzkumných center 
při vysokých školách. Podmínkou ustanovení výzkumného centra mj. je, že min. 10% 
finančních prostředků vloží do centra privátní firmy, které budou výsledky výzkumu 
využívat. Čtyři vysoké školy – kolektivní členové ČSSI (VŠE, Univerzita Hradec 
Králové, UTB ve Zlíně a TU Liberec) předloží návrh na zřízení Centra aplikované 
informatiky (CAI). Cílem centra je zvýšení konkurenceschopnosti českých 
hospodářských subjektů pomocí ICT. Hlavní cíl byl dekomponován do 4 na sebe 
navazujících oblastí: 
1. Vztah efektivnosti podnikání, výkonnosti podnikových procesů a podnikové 
informatiky 
2. Vztah podnikových procesů a připravenosti organizace na realizaci změn 
3. Řízení efektivní podpory výkonnosti podniku aplikacemi IS/ICT 
4. Řízení hodnoty služeb podnikové informatiky 

Rada souhlasí s návrhem, aby ČSSI byla partnerem Centra jako publikační platforma (časopis 
SI, příručky Informačního manažera, ediční řada ve spolupráci s nakladatelstvím GRADA 
Publishing). 

 Soutěž o nejlepší diplomovou práci (DP) v oblasti informatiky ve školním roce 
2005/2006. Základní informace přednesl Prof. Basl. Cílem soutěže je porovnat kvalitu 
DP různých VŠ a objevit rodící se osobnosti informatiky. Vyhlašovatelem soutěže jsou 
ČSSI a společnost Aktis, a.s./ABRA, která v v tomto soutěžním roce dotuje ceny 
vítězům.  Je stanoven jednotný způsob hodnocení na základě posudku vedoucího DP, 
dvou externích oponentů a poroty soutěže. Porota bude sestavena ze 7 členů - 3 členů 
z řad vysokých škol sdružujících se v ČSSI, 3 členů z podnikatelských subjektů 
sdružujících se v ČSSI a 1 zástupce společnosti Aktis a.s. Pěti nejlepším studentům 
bude umožněna veřejná prezentace na slavnostním fóru za účasti odborné veřejnosti a 
medií, na kterém bude na závěr vyhlášena vítězná DP. Aktis je sponzorem akce s tím, 
že odměna pro první místo je 100.000,- Kč, druhé místo 20000.- Kč, třetí místo 5000.- 
Kč a dále je připravena nabídnout i pracovní  pozice ve společnosti ABRA a.s. Probíhá 
diskuse o datu a místu konání slavnostního závěru soutěže. Uvažuje se o přelomu září a 
října 2006 v prostorách některé z pražských universit.  

 Kontrola plnění rozpočtu ČSSI. Hospodářka a tajemnice ČSSI předložily „Rozpočet 
ČSSI pro rok 2005 versus stav hospodaření k 31.8.2005“ a přehled vývoje členské 
základny v jednotlivých sekcích od ledna do srpna tr. Stav členské základny je 
stabilizovaný, jen u některých sekcí je zaznamenán nepatrný pokles. Ovšem stav 
hospodaření versus rozpočet je znepokojivý a jednoznačně ukazuje, že čerpáme 
z rezerv z minulých let. Do konce roku se sice deficit sníží o platby členských poplatků 
za zbývající 4 měsíce, ale vyrovnání nelze již dosáhnout. Pracovní tým ve složení Ing. 
Šafařík-Pštrosz, tajemnice a hospodářka byl pověřen vypracováním analýzy 
současného stavu a návrhu opatření pro další období. Analýza i návrhy budou zaslány 
všem členům rady k vyjádření do 31.10.2005. Návrhy musí obsahovat opatření pro 
zvýšení členské základny ČSSI.  
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 Konference Systémová integrace 2006. Prof. Voříšek informoval o zahájení příprav 
programu konference. Termín pro odevzdání návrhů na tématické bloky konference 
2.10.2006 

 
 

Příští zasedání rady ČSSI se koná  
dne 8.12.2005 od 15:00 h v zasedací místnosti rektorky VŠE. 

 
 
   
 
zapsala:    Hůrková 

schválil:   prof. Voříšek 


