
  
 Česká společnost pro systémovou integraci  

 
 

 
Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 8.12.2005 

 
Přítomni: Basl, Drnek (v zastoupení Pryponě), Horák (v zastoupení Michala), Hudec (SSSI), 

Nečásek,  Nettl, Páleník (v zastoupení Hradílka), Pour, Řepa, Skrbek, Smolík, 
Sodomka, Šafařík-Pštrosz, Šimon, Tvrdíková, Voříšek, Hertlová, Hůrková,  

Omluveni: Bednár, Hynek, Kaplan, Koubský, Maisner,  

Program: 
A) Diskusní část 
B) Řízení ČSSI 

 
V úvodu zasedání prof. Voříšek uvítal jako hosta a jednoho z přednášejících – doc. Jána 
Hudce – presidenta SSSI. Představil Ing. Páleníka (IBM), který zastupoval Ing. Hradílka. 
Dále představil Ing. Smolíka –PhD studenta na katedře informačních technologií – jehož 
dalším oborem je žurnalistika. Ing. Smolík byl pověřen správou webu ČSSI s tím, že funkci 
šéfredaktora webu bude zastávat doc. Řepa. Ing. Smolík byl také  pověřen, aby z diskusní – 
odborné  - části tohoto zasedání udělal záznam, který formou článku uveřejní na webu ČSSI 
  
A) Diskusní část :  

Odpovídají znalosti – informatiků a jejich počty potřebám zaměstnavatelů v ČR ? 
Prof. Voříšek v úvodu seznámil Radu ČSSI s projektem ČSSI – SPIS – CACIO zaměřeným 
na průzkum potřeb kvalifikace a počtů absolventů vysokých škol v oblasti informatiky. Doc. 
Hudec představil projekt obdobného charakteru v SR „Řízený outplacement studentů 
informatiky na Slovensku“. Projekt je řešen v rámci grantu EU a je zaměřen na průzkum 
potřeby kvalifikace v informatice a současně na vytvoření databází studentů a absolventů na 
jedné straně a poptávky slovenských podniků a institucí na straně druhé. 
Prof. Voříšek pak charakterizoval projekt ČSSI – SPIS – CACIO, k němuž členové Rady 
obdrželi předem písemný podklad: 

 Cílem projektu je zjistit a analyzovat požadavky praxe na znalosti a počty absolventů 
informatických oborů univerzit a posoudit je vzhledem k představám a možnostem 
informatických kateder 

 Byla vytvořena a prodiskutována struktura základních informatických rolí a jejich 
náplň, na něž se průzkum zaměří. Podle dalších zkušenosti bude klasifikace rolí 
průběžně doplňována.  

 Byl připraven obsah dotazníků specielně zaměřených na dodavatele ICT, uživatelskou 
sféru a vysoké školy. Rozeslání těchto dotazníků respondentům už bylo pilotně 
zahájeno a některé z nich již byly vyplněné vráceny.  

 Dotazníky budou na základě odezvy a připomínek z Rady upraveny a budou m.j. 
k dispozici na www ČSSI.  

 Prof. Voříšek požádal zástupce uživatelské sféry (Zentiva a Škoda Auto) o vyplnění 
dotazníku ve zkráceném termínu (do 31/12/2005). 

 Závěrečné vyhodnocení 1. etapy projektu zejména na základě vyhodnocení 
zpracovaných dotazníků bude předneseno v červnu 2006 na konferenci Systémová 
integrace 2006. 
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Ke všem uvedeným bodům proběhla rozsáhlá diskuse orientovaná především na perspektivní 
kvalifikační a profesní potřeby v informatice. Na závěr diskuse Rada hlasovala o účelnosti 
uvedeného projektu s kladným výsledkem.  
Na uvedený projekt navazuje aktuálně soutěž o nejlepší diplomovou práci. Prof. Basl informoval o 
soutěži o nejlepší diplomovou práci pro školní rok 2005/2006 (detailní informace jsou dostupné na 
www.diplomovaprace.cz). Rada navrhuje, aby pro příští školní rok byla soutěže vypsána znovu, ale 
podle  jednotlivých témat definovaných ve vztahu k rolím v rámci diskutovaného projektu.  

 
Elektronické vydavatelství  
Prof. Voříšek přednesl návrh na přípravu projektu vydavatelství elektronických publikací – 
knih, skript, diplomových a doktorských prací (e-books). Byla diskutovány především 
organizační a ekonomické aspekty projektu. Na projektu by mohly kooperovat ČSSI s SSSI.  
Garantem projektu za ČSSI bude Prof. Basl, který připraví základní koncept projektu a jeho 
realizační fáze. Projekt bude řešen formou grantu, jehož návrh bude přípraven rovněž Prof. 
Baslem. Prof. Voříšek a Doc. Hudec podpoří projekt vypsáním diplomových prací. 
 
B) Řízení ČSSI 
1) Kontrola / diskuse plnění úkolů 

- Prof. Basl se zástupcem Grady definují  proceduru uplatnění slevy pro členy ČSSI 
při nákupu knih z ediční řady „Management v informační společnosti“, kterou ČSSI 
vydává ve spolupráci s nakladatelstvím Grada 

Sleva byla stanovena na 20%, zůstává otevřená otázka způsobu realizace nákupu se 
slevou. Bude do řešeno do příštího zasedání rady. 
Prof. Basl informoval o právě vyšlých titulech v ediční řadě „Management 
v informační společnosti“ a sice Podnikové procesy (Řepa) a Podniková informatika 
(Gála, Pour, Toman). 

- možnosti nárůstu finančních prostředků  - např. plošné zvýšení členských 
příspěvků, sponzoring vybraných akcí. Návrhy připraví Hůrková, Hertlová, 
Šafařík-Pštrosz  

Pracovní tým ve složení Ing. Šafařík-Pštrosz, tajemnice a hospodářka udělal analýzu 
současného stavu a návrh opatření pro další období v souvislosti se stavem 
hospodaření versus rozpočet. 
Závěry a návrhy pracovního týmu: 
Výdaje byly shledány jako adekvátní a odpovídající rozpočtu pro dané období 
Problémem jsou příjmy, a to zejména z  členských poplatků. Byla provedena 
důkladná revize členské základny resp. plateb, ale zejména pohledávek vč. 
důrazných upomínek. Byl učiněn pokus o rychlý nárůst členské základny: na 
doporučení Ing. Šafaříka-Pštrosze bylo osloveno cca 30 soukromých universit a 
vysokých škol (všechny, kde se vyučuje informatika) - zatím se přihlásily tři. Byla 
oslovena řada dalších firem. Celkový výsledek nárůstu:  Praha - 6 firemních (vč. 
uvedených VS) + 3 individuální  (2x veřejná správa + 1 x student), CVIS - 4 firemní. 
Ovšem v rámci sledovaného období došlo i ke ztrátě členů - 3 firemní a řada 
individuálních (vesměs "neplatiči" nebo bývalí studenti, kteří nastoupili u firem, 
které jsou již členy CSSI atd..) 
Z analýzy členské základny vyplývá, že jsme schopni mírného nárůstu počtu členů, 
ale i při maximální snaze zajistit včasné platby členů můžeme stěží dosáhnout 
vyrovnaného rozpočtu a už vůbec ne rezervy pro další záměry a projekty ČSSI.  
Placené semináře jsou také jednou z možností  posílení finančních prostředků. 
Tradičně ziskovými jsou semináře  dr. Feuerlichta z UTS Sydney,  které "Praha" 
každoročně pořádá.  
Semináře resp. placené semináře jsou cestou nejen k finančnímu zisku, ale zejména 
šíření poslání ČSSI i získávání nových členů. 
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Jako rychlé a účinné opatření byl týmem předložen následující návrh: 
- zvýšení poplatku u firemního členství a to: ze 7300.- na 8000.- Kč (školství 4000.- 

Kč) 
- individualni členství nemět (990.- Kč) 
- toto navýšení by se ale nepromítlo v příjmech sekcí. Sekce by nadále dostávaly "ze 

svých členů" 5840.- tj 80% ze 7300.- a 495.- tj 50% z 990.-  
Důvodem jsou vyšší náklady společných aktivit (časopis, poštovné, správa webu). 

 Závěry i návrh byly zaslány předem členům rady. Připomínky přišly od předsedů sekcí 
CVIS, moravsko-slezská, severočeská. a východočeská, a týkaly se zejména zvýšení 
členských poplatku (sekce se obávají úbytku členů sekcí) a na druhém místě 
procentuálního rozdělení poplatku.  

 Po následné diskusi všech zúčastněných proběhlo hlasování: 
      počet hlasů 
  zvýšení členské základny - 2 
  zvýšení členských poplatků - 3 
  snížení nákladů - 0 
  povinné odvody z placených akcí - 0    0 
  další zdroje (např. granty) - 6 
    Závěr: 
ČSSI bude hledat další zdroje formou grantů zaměřených na konkrétní služby poskytované 
členské základně i nečlenům ČSSI. 

   
- Návrh mediální strategie ČSSI (Ing. Koubský ) 

Vzhledem k nepřítomnosti Ing. Koubského nebylo projednáno. Ing. Koubský zašle 
návrh mediální strategie členům rady do 15.1.2006  

- Pravidla pečetě kvality (Dr. Maisner) 
Vzhledem k nepřítomnosti Dr. Maisnera nebylo projednáno. Dr.Maisner předloží 
písemný návrh členům rady do 15.1.2006 

 
 
2) Hodnocení činnosti sekcí v r. 2005 a plán činnosti na r. 2006 (prof. Basl a vedoucí 

sekcí) 
Zprávy o činnosti teritoriálních sekcí a odborné sekce CVIS byly členům rady zaslán již 
před zasedáním rady. Žádné připomínky k těmto materiálům nebyly a prof. Basl po 
krátkém kladném vyhodnocení navrhl, aby byly radou přijaty. Prof. Voříšek připomenul 
ustanovení rady ČSSI, že harmonogram akcí musí být sestaven tak, aby mezi jednotlivými 
akcemi byl minimálně 3 týdenní interval. 
Dvě odborné sekce - LPS a CEO - nezaslaly písemnou zprávu. 
Legislativně-právní sekce (LPS) nedodala v terminu zprávu o své činnosti v minulém roce 
a plán na r. 2006. Nicméně LPS specifickou činností významně přispívá k  image ČSSI, 
aniž by měla jakékoli finanční požadavky na společné fondy. Aktivity LPS jsou zejména v 
oblasti řešení sporů. Členové právní sekce patří k nejvýznamnějším autoritám v této 
oblasti v ČR a stali se rozhodci na oblast sporu v IT Rozhodčího soudu (RS) při 
Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. RS dokonce jako jeden z prvních na 
světě akceptoval formu rozhodčího řízení on-line což znamená finální řešení sporu do 30 
dnů. Hlavní presentací sekce  - a to velmi úspěšnou - je každoročně konference SI . Tak 
tomu bude i roce 2006, dále je plánován v 1. čtvrtletí 2006 seminář na téma právní 
problematiky v IT. 
Problematickou začíná být pozice sekce CEO. Vzhledem k nepřítomnosti předsedy sekce 
Ing. Zálešáka budou otázky sekce s jejím předsedu projednány na individuální schůzce za 
účasti prof. Basla a tajemnice ČSSI. Otázky se budou týkat: členské základny (neplatící 
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členové), webovských stránek sekce (jejich neaktuálnost) a nabídky placených 
nadstandardních služeb sekce. Zpráva bude předložena na příštím zasedání rady. 

 
 

3) Návrh 3 komorového uspořádání voleb do rady ČSSI  
Tento bod byl projednáván na minulém zasedání rady a tajemnice byla pověřena , aby 
oslovila dopisem všechny členy ČSSI s dotazem, zda souhlasí se současným systémem 
voleb členů rady tj i následnou možnou kooptací , nebo zda jsou pro změnu stanov 
zajišťující již při volbách rovnoměrné zastoupení dodavatelů, zákazníků a vysokých škol 
v radě.  
Do 8.12. odpovědělo 65 členů s následujícím výsledkem: 

Firemní:  

 11 členů souhlasí se stávajícím stavem 
  30 se vyslovilo pro nový volební řád (tj. 3 komorové uspořádání) 

 
Individuální:  

  hlasování vyrovnané  - 12:12 

Závěr: rada vyčká na hlasování dalších členů a rozhodne na svém dalším zasedání v lednu 

4) Konference Systémová integrace 2006.  
Prof. Voříšek informoval o průběhu příprav konference SI 2006. Připomenul, že termín 
pro odevzdání abstraktů příspěvků na konferenci je  20.12.2006. V současné době 
probíhají jednání s partnery konference. 

 
 

Příští zasedání rady ČSSI se koná  
dne 24.1.2006 od 15:00 h v zasedací místnosti rektorky VŠE. 

 
 
   
 
zapsala:    Hůrková 

schválil:   prof. Voříšek 


