
 
Česká společnost pro systémovou integraci  
 

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 24.1.2006 
 

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

Hynek, Koubský, Pour, Řepa, Skrbek, Sodomka, Šafařík-Pštrosz, Šimon, 
Voříšek, Zálešák, Hertlová, Hůrková,  

Omluveni:, Dohnal, Hradílek, Kaplan, Maisner, Nečásek, Nettl, Tvrdíková 

Program:  
A) Diskusní část 
B) Řízení ČSSI 

 
Diskusní část :  
Jsou e-books příležitostí pro ČSSI, aby se stala elektronickým nakladatelstvím 
prodávajícím knihy, skripta a další publikace čtenářům v ČR a v SR? 
Jednou z náplní činnosti ČSSI je i podpora zvyšování úrovně vzdělání v ČR prostřednictvím 
prostředků ICT.V tomto smyslu zahájila zasedání diskuse na téma možného zavedení prodeje 
elektronických verzí učebnic on line.  
Na začátku diskuse přednesl prezentaci Mario Megela (diplomant KIT), ve které představil 
projekt a jeho cíle, důvod zahájení projektu. Dále analyzoval přínosy, možná rizika a náklady 
projektu. Zdůraznil, že úspěšnost projektu ohrožuje hlavně neexistence efektivního řešení 
ochrany proti kopírování elektronických dokumentů (hlavně pak ve studentské komunitě) - i 
vzhledem k tomuto faktu nastínil dvě možná řešení - zavedení systému s prodejem (a 
podstoupení rizik) nebo zavedení systému pouze pro poskytování volně dostupných 
dokumentů (např. diplomových prací) s případným budoucím přidáním prodeje (když to 
budou technologie dovolovat). 
Přítomní členové se shodli, že toto téma by mělo být v zájmu ČSSI, kde by společnost měla 
hrát úlohu mezičlánku mezi akademickou a podnikatelskou sférou. Dále se mnozí členové 
vyjádřili, že přechod k nové formě studijních materiálu musí být postupný - i z důvodu, že 
mnozí studenti a učitelé upřednostňují klasické nedigitalizované podoby. Úlohou ČSSI v 
tomto kontextu by mohlo být napomáhání tomuto trendu postupného přizpůsobování 
(osvětou, podporou v technologických otázkách). 
Přítomní členové se dále shodli, že na začátku bude nejrozumnější zavést pouze řešení na 
zveřejňování volných materiálu s případným dalším rozšířením k prodeji skript - a to s 
příchodem lepších způsobů ochrany proti kopírování, či strategiemi motivujícími uživatele 
spíše ke koupi digitální knihy než k jejímu získání alternativní cestou. 
 
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 15%, a bude realizována formou objednávky přes web ČSSI 
v části určené pouze pro členy ČSSI. Objednávka bude automaticky odeslána do 
distribučního centra nakladatelství Grada. Tituly budou členům zasílány na dobírku. 
Prof. Basl dodá přesné zadání inzerce pro  web ČSSI správci webu Ing. Smolíkovi. 
Termín zahájení tohoto způsobu prodeje zatím nebyl ještě potvrzen Gradou, ale 
předpokládáme 15.3.2006 
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- Pravidla pečetě kvality (Dr. Maisner) 
Vzhledem k nepřítomnosti Dr. Maisnera nebylo projednáno. Dr.Maisner předloží 
písemný návrh členům rady do 11.5.2006 

- Návrh 3 komorového uspořádání voleb do rady ČSSI  
Již na minulé radě tajemnice Hůrková informovala o předběžných výsledcích odpovědí 
členů ČSSI na otázku 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. 

Konečný výsledek je následující:  (odpovědělo celkem 69 respondentů) 
Firemní:    12 členů souhlasí se stávajícím stavem 
        33 se vyslovilo pro nový volební řád (tj. 3 komorové 
uspořádání) 
Individuální  hlasování vyrovnané  - 12:12 

  Dle stanov váha hlasů u firemních členů je 3, u individuálních zůstává 1 
  Závěr: volební řád musí byt změněn tj. volby budou probíhat do 3 částí resp. komor - 

zástupci VŠ, zástupci dodavatelské sféry a zástupci uživatelské sféry. Hůrková udělá 
analýzu složení členské základny resp. procentuální zastoupení jednotlivých sfér a 
vymezí event. nezařaditelnou kategorii. Hůrková shromáždí všechny další náměty a 
otázky členů rady k volebním změnám – do 30/4/2005. Po prodiskutování na příštím 
zasedání rady budou výsledky předány dr. Maisnerovi jako podklad pro přípravu návrhu 
volebního řádu v rámci nových stanov ČSSI. 

2) Návrh mediální strategie ČSSI (Ing. Koubský ) 
Ing. Koubský okomentoval návrh mediální strategie, který předložil radě. Vzhledem k 
rozsahu námětu a zájmu členů o danou problematiku nebylo možné v rámci zasedání 
projednat všechny aspekty návrhu. Návrh mediální strategie je přílohou tohoto zápisu a od 
25.2. bude otevřena mailová konference k tomuto tématu. Adresa bude zaslána dodatečně 
– zajistí Ing. Smolík do 28/2/05. 

3) Hodnocení činnosti sekcí a návrh změn (prof. Basl a vedoucí sekcí) 
a)  CEO bylo poslední sekcí, která dodala zprávu o činnosti v roce 2005 a plán aktivit na 

2006 - stručně uvádíme:  
Aktivity v roce 2005: Došlo ke získání 2 grantů z Evropské unie: podpora teleworkingu 
v Plzeňském kraji a podpora e-learningu v Praze. Zahrnutí CEO jako oficiálního 
partnera vedle CzechTrade do projektu GetIT Hospodářské komory. Realizace 6 
regionálních seminářů o eGovernmentu ve spolupráci s agenturou CzechTrade. 
Aktivity v roce 2006: nový web do března 2006; ·vytištění propagačních letáků, které 
budou distribuovány na seminářích; získání 15 nových individuálních členů do června 
2006 a 10 dalších do konce roku 2006 
− 8 seminářů v Praze – témata:  e-Learning jako nástroj řízení lidských zdrojů, 

Financování IT projektů z fondů Evropské unie (v rámci EU projektu) – vždy s 
logem CEO /kompletně hrazeno z fondů EU/ - únor, březen, květen, červen, září, 
říjen, 2x listopad 

− 13 seminářů po celé ČR ve spolupráci s vydavatelství Economia a HK ČR – téma: 
Evropské fondy a IT – logo CEO – březen a duben 2006 

− Zahrnutí CEO jako oficiálního partnera vedle CzechTrade do projektu GetIT 
Hospodářské komory 

Rozhodnutí sekce CEO: 
Vzhledem k tomu, že služby nabízeny speciálně sekcí CEO a nikoliv jako společné 
služby v rámci členství v ČSSI nejsou využívány ani individuálními, ani firemními 
členy (nikdy nebyla taková poptávka), tak došlo ke zrušení nabídky těchto 
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poskytovaných služeb a v souvislosti s tím i ke zrušení členského příspěvku na tyto 
služby CEO.  

b)  Jak z přehledu aktivit, členské základny či finančního hospodaření řady sekcí 
vyplývá, je nutné znovu přehodnotit a aktualizovat principy jejich "životního 
cyklu". Prof. Basl předkládá návrh otázek resp. podmínek pro existenci sekce: 

 Jaký je podle vás nutný minimální počet členů pro zachování statutu sekce ČSSI: 
 Jaký je podle vás minimální počet akcí, resp.minimální aktivita sekce vykazovaná 
účetně přes ČSSI: 

 Jaký cyklus a způsob navrhujete pro aktualizaci členů vedení sekce: 
 Za jakých podmínek podle vás lze uvažovat o zániku sekce: 
 Co je podle vás nutné zajistit po ukončení fungování sekce (uzavření webu, převedení 
členů, převedení závazků, apod.) : 

 Jaké další otázky by podle vás měly být diskutovány v souvislosti s „životním cyklem 
sekce“ a především s cílem rozšíření aktivit sekcí a růstu počtu jejich členů: 

 Otázkou je také forma členství  předsedů sekcí v radě ČSSI. Jsou předsedové sekcí 
externími členy rady ČSSI (s hlasem pouze poradním) a nebo jsou automaticky řádnými 
členy rady ČSSI? (Sekce může mít pouze 5 členů a tím majorita při volbě předsedy 
sekce může být 3 hlasy, kdežto ostatní členové rady pro své zvolení potřebují několik 
desítek hlasů.) Pokud by byli řádnými členy rady, pak při plánované změně stanov 
zajišťující při volbách rovnoměrné zastoupení dodavatelů, zákazníků a vysokých škol 
v radě, bude nutno řešit převažující zastoupení vysokých škol: 

Na tyto otázky by měli odpovědět zejména předsedové sekcí, ale samozřejmě vítány 
jsou názory i ostatních členů rady termín do 31.3.2006 – názory zaslat tajemnici. 

4) Finanční  situace za rok 2005 a rozpočet na r. 2006 (Hertlová, Hůrková) 
Hospodářka Hertlová předložila a okomentovala závěrečné výsledky hospodaření za rok 
2005. Rada vyjádřila souhlas s předloženým materiálem. Dále byl předložen rozpočet na 
rok 2006. Rada požaduje, aby rozpočet byl vyrovnaný. Vzhledem k tomu, že deficit se 
týkal některých sekcí, byly sekce požádány, aby svůj rozpočet znovu přehodnotily a 
výsledek zaslaly R.Hertlové do 28.2.2006. Přepracovaný rozpočet ČSSI bude zaslán 
mailem všem členům rady ke schválení resp. vyjádření. 
Tajemnice Hůrková informovala o 3 hlavních opatřeních celorepublikového sekretariátu 
ČSSI pro zlepšení nejen finanční situace ale i nabídky ČSSI:  
−   nárůst členské základny – zodpovídá tajemnice a vedoucí sekcí,  
−   organizace seminářů i pro širší odbornou veřejnost, na kterou se bude 

vztahovat účastnický poplatek – k návrhu témat seminářů jsou vyzýváni jak 
členové rady, tak všichni členové ČSSI,  

−   zlepšení webu ČSSI a to nejen po stránce designu ale zejména stále aktuálního 
obsahu a přehlednosti ve vyhledávání informací – zodpovídá Doc. Řepa a Ing. 
Smolík 

−    v rámci účetní agendy - snížení počtu a objemu pohledávek – zodpovídá 
hospodářka. 

5) Plán seminářů na r. 2006 (Hůrková).  
V Praze na VŠE (nová aula) budou realizovány následující odborné semináře s tím, že pro 
členy ČSSI, studenty a učitele VŠ budou zdarma. Pro ostatní účastníky činí účastnický 
poplatek 800.- Kč 

 24.3.2006  - „Business Intelligence jako zdroj konkurenčních výhod firmy" - odborný 
garant semináře doc. Pour 

 duben 2006 (datum a místo bude upřesněno) - „Nový zákon o veřejných zakázkách v 
oblasti IT“ - odborný garant semináře dr. Maisner 
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 19.5.2006 - „Procesní řízení a modelování" odborný garant semináře doc. Řepa 
 září 2006 - „Business efekty IT Governance" odborný garant semináře prof. Voříšek, 
Ing. Bruckner 

 prosinec 2006  „Vztah mezi efektivností podniku a úrovní řízení podnikové 
informatiky“. odborný garant semináře Ing. Novotný 

 

6) Různé 
− Termíny zasedání rady ČSSI: 11.5.,  5.10. a 21.12 od 15:00. 
− Byla připomenuta soutěž o nejlepší DP v ČR (viz. www.diplomovaprace.cz) 
− Nominace zástupce ČSSI do předsednictva FITPRO: nominován byl Ing. M.Zálešák - 

předseda CEO 
− Diskusní téma na příštím zasedání rady: Lze měřit přínos aplikací IS/ICT pro 

zvýšení  konkurenceschopnosti firmy? Jestliže ano, jak se tento fakt musí 
promítat do řízení projektu zavedení aplikace a do jejího provozu? Úvodní slovo 
přednese Doc. Pour. 

 
Příští zasedání rady ČSSI se koná  

dne 11.5.2006 od 15:00 h v zasedací místnosti rektorky VŠE. 
 
 
 
 

Příloha: Návrh mediální strategie ČSSI 
 

 
 

zapsala:    Hůrková 
schválil:   prof. Voříšek 

http://www.diplomovaprace.cz/

