
 
  Česká společnost pro systémovou integraci  

 
 
 

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 11.5.2006 
 

Přítomni:  Basl, Ehleman, Drnek, Nečásek, Páleník, Hynek, Koubský, Pour, Řepa, 
Sodomka, Šafařík-Pštrosz, Šimon, Tvrdíková, Voříšek, Hertlová, Hůrková,  

Omluveni:  Bednár, Maisner, Janeba 

Program: 
A) Diskusní část 
B) Řízení ČSSI 

 
A) Diskusní část :  

Efekty informatiky a konkurenceschopnost firmy 
Úvodní podklad k diskusi presentoval Doc. Pour. V referátu se zaměřil na tři hlavní otázky: 
 Jaký je aktuální stav informatiky jako zdroje efektů pro dosahování vyšší 

konkurenceschopnosti českých firem a kde jsou hlavní problémy a limity jejich 
dosahování ? 

 Jaké jsou potenciální možnosti a přístupy ke zvyšování cílových efektů podnikové 
informatiky ve smyslu posilování konkurenceschopnosti, případně získávání 
konkurenčních výhod na trhu ? 

 Jaké aktivity lze v dané oblasti rozvíjet v rámci odborných programů ČSSI ?  
 

Prof. Voříšek moderoval následnou diskusi, z níž vyplynuly následující závěry:  
 Otázka efektů informatiky není nijak nové téma, ale díky dynamice trhu a mimořádně 

rychlému rozvoji informačních a komunikačních technologií se dostává do nového 
kontextu řešení a vyžaduje hledání nových přístupů, zejména v řízení informatiky a 
řízení informačních služeb. 

 Rozvoj podnikové informatiky směrem k cílovým efektům je otázkou  přesně 
definovaných služeb v rámci SLA, charakteru a výše očekávaných a následně 
realizovaných a kontrolovaných přínosů. Je tedy zejména předmětem řízení obchodních 
a kooperačních vztahů mezi dodavateli a zákazníky informačních služeb. 

 V rámci ČSSI se v dané oblasti připravuje časově největší programový blok na 
konferenci Systémová integrace, speciální seminář věnovaný tomuto tématu plánovaný 
na listopad 2006 a řada článků v rámci časopisu společnosti.  

 Postupně budou členové Rady z řad VŠ v kooperaci se zástupci komerční sféry 
připravovat průzkumy a analýzy v české praxi  a na tomto základě pak případně 
připravovat  i metodické dokumenty, např. v rámci řady příruček informačního 
manažera. 

 Je třeba, aby univerzity do portfolia předmětů oborů zaměřených na ICT specialisty 
zařadily předmět zabývající se řízením podnikové informatiky a informatických služeb. 
Průměrné znalosti absolventů ICT oborů zatím nejsou v tomto směru uspokojující. 
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B) Řízení ČSSI 
1) Mediální strategie ČSSI (Ing. Koubský ) 

 Na minulém zasedání rady Ing. Koubský předložil návrh mediální strategie ČSSI, 
Vzhledem k rozsahu námětu a zájmu členů o danou problematiku nebylo možné v rámci 
zasedání projednat všechny aspekty návrhu.Bylo rozhodnuto, že bude otevřena mailová 
konference k tomuto tématu a samozřejmě s dalším využitím pro diskuse v mezidobí 
zasedání rady a to zejména pro přípravu podkladů k závěrečnému projednávání na 
zasedáních rady. H.Hůrková zajistila spuštení konference dnem 28.2. 2006, adresa 
konference: cssi_pr_plan@vse.cz . Změny adres účastníků konference (tj všichni 
členové rady) resp. adresy dalších účastníků nutno hlásit mailem H.Hůrkové (správce 
konference) 

 Ing. Koubský informoval o obsahu diskuse k návrhu mediální strategie 
 rada schválila tyto závěry: 

1. Ing. Koubský vypracuje na základě proběhlé diskuse do 30/9/2006 finální dokument 
strategie a zašle ji členům rady 

2. Prof. Voříšek navrhne do 31/8/2006 složení expertního týmu ČSSI, jehož členové 
budou připraveni odpovídat na otázky médií k tématům IS/ICT 

 
2) Vyhodnocení diskuse členů rady ke změně stanov ČSSI - volby členů rady, pravidla 

pro činnost sekcí 

Na minulém zasedání v rámci přehodnocení a aktualizace principů "životního cyklu sekcí" 
Prof. Basl předložil 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 měli odpovědět zejména předsedové sekcí, ale samozřejmě byly vítány i 
názory ostatních členů rady. Původně měly být názory zasílány mailem na adresu 
tajemnice ale byla velmi úspěšně využita i nově zřízená mailové konference.  

Prof. Basl přednesl závěry z diskuse, které se dotýkají 3 základních témat:  
členství v ČSSI, složení Rady a životního cyklu sekcí . Tyto závěry budou podkladem 
pro dr. Maisnera pro aktualizaci stanov ČSSI 

a. Členství v ČSSI: Rada souhlasí se zachováním 2 typů členství - kolektivní a 
individuální, s tím že v přihlášce bude uvedena  příslušnost k některé ze sekcí nebo k 
centrálnímu sekretariátu ČSSI (Praha). V případě neuvedení příslušnosti bude nový 
člen zahrnut v evidenci centrálního sekretariátu ČSSI (V současné době centrální 
sekretariát eviduje. v případě kolektivních členů více jak 61 % členů a u 
individuálních členů cca 63 %) Ve stanovách bude také uveden způsob změny v 
příslušnosti k sekci  - změnu lze provést pouze na základě písemné žádosti člena  (se 
stručným odůvodněním) adresované sekretariátu ČSSI 
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b. Rada ČSSI 
V návaznosti na diskusi na minulém zasedání rady k změnám ve volebním řádu se 
členové rady rozhodli pro následující formu voleb 

 Počet volených členů Rady bude 9. Jedná se o kandidáty, kteří obdrželi nejvyšší počet 
hlasů v rámci voleb. Kandidáti do voleb budou odstupující radou nominování tak, aby 
cca 15 osob reprezentovalo zastoupení 3 hlavních skupin (5 univerzity, 5 dodavatelé, 
5 uživatelé). Zůstává v platnosti, že členové ČSSI mhou navrhovat další kandidáty. 

 Předsedové sekcí jsou voleni svými sekcemi a stávají se automaticky členy Rady i 
s hlasovacím právem.  

 Rada může zachovat princip kooptace, ale je nutný minimálně 2/3 souhlas členů Rady 
 Zastupování v Radě je možné pouze v případě kolektivních členů a je nutné písemné 

delegování 
c. Sekce ČSSI  

Rada považuje současný statut sekcí za vyhovující tj.: regionální sekce mají své působiště 
v daném teritoriu a nabízejí činnost ze spektra aktivit společnosti a odborné sekce, které  
mají své zaměření na určité téma a působí celorepublikově. Ve stanovách budou doplněny 
pravidla Životního cyklu sekce: 
- vznik nové sekce – se uskutečňuje za předpokladu,:  

o min. 5 zakládajících členů, z toho min. 3 kolektivní 
o předložení programového plánu sekce radě ČSSI ke schválení.  
o schválení návrhu radou. Jestliže rada návrh sekce neschválí další krok se 

neprovádí 
o provedení voleb a stanovení funkcionářů sekce (min. předseda a tajemník). 

Předseda sekce se stává automaticky členem rady ČSSI 
- podmínky pro trvání sekce: 

o dodržení min. počtu členů sekce - min. 5 členů, z toho min. 3 kolektivní 
o realizace odborné akce min. 1x ročně, při které bude ČSSI hlavním 

organizátorem 
o provedení voleb funkcionářů sekce do 4 let od provedení posledních voleb 

-  „nouzový režim„ sekce 
o při nenaplnění kritérií pro trvání sekce Rada na svém zasedání projedná tento 

stav a sekce má na nápravu 6 měsíční lhůtu, po které Rada projedná příp. zánik 
sekce 

o nahlášení neplnění kritérií provádí tajemnice Společnosti na každém jednání 
Rady v souvislosti vývojem počtu členů sekce (v závislosti na zaplacení 
příspěvků) a jedenkrát za rok na prvním zasedání v kalendářním roce 
v souvislosti s realizovanými akcemi k 31.12. roku uplynulého  

- zánik sekce 
o v případě dlouhodobého (více než 6 měsíčního) neplnění kritérií pro trvání 

sekce Rada navrhne ukončení sekce a její zánik, který zahrnuje: 
 převedení členů sekce 
 uzavření závazků sekce, resp. jejich převedení na Společnost  
 provedení závěrečného finančního vyrovnání, odevzdání razítka a 

dalších oficiálních formulářů společnosti 
Předmětem diskuse na příštím zasedání bude ještě upřesnění vnějšího zastoupení ČSSI 
sekcemi např. podpisové právo předsedů sekcí . 
Rada souhlasí, aby všechna uvedená závěrečná doporučení byla promítnuta do 
připravovaných stanov. Dr Maisner zašle členům rady návrh nového znění stanov do 
20.9.2006 



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  

 

3) Semináře  (H.Hůrková) 
 24.3.2006 (VŠE Praha)  se uskutečnil seminář na téma „Business Intelligence jako 
zdroj konkurenčních výhod firmy", odborným garantem semináře byl doc. Pour, 
partnery semináře byly firmy Adastra Corporation a SAS Institute, mediálním 
partnerem "Moderní řízení. Účastnilo se cca 150 účastníků 

 19.5.2006 (VŠE Praha) - „Procesní řízení a modelování" odborný garant semináře doc. 
Řepa, partnery semináře byly firmy Sybase a IDS Scheer, mediálním partnerem 
"Moderní řízení". Vzhledem k datu, kdy je tento zápis distribuován, můžeme uvést i 
počet účastníků tj. více jak 100 

 19.9.2006 (VŠE Praha) - „Procesní řízení informatických služeb" odborný garant 
semináře prof. Voříšek, Ing. Bruckner, partnerem semináře itSMF Czech Republic (IT 
Service management Forum), mediálním partnerem "Moderní řízení". 

 říjen 2006 (VŠE Praha) - „Nový zákon o veřejných zakázkách v oblasti IT“ - odborný 
garant semináře dr. Maisner, partnerem semináře advokátní kancelář ROWAN LEGAL 

 listopad 2006 (VŠE Praha) - "Efekty informatiky a konkurenceschopnost firmy?" 
odborným garantem semináře doc. Pour, partnerem semináře Centrum ekonomických 
studií 

 prosinec 2006 (VŠE Praha) - „Vztah mezi efektivností podniku a úrovní řízení 
podnikové informatiky“. odborným garant semináře Ing. Novotný, partnerem semináře 
firma Microsoft 

4) Různé 
 Prof. Basl informoval o průběhu soutěže o nejlepší diplomovou práci pro školní rok 

2005/2006 (detailní informace jsou k dispozici na www.diplomovaprace.cz). Přes 
urgence vytipovaných škol je stále málo přihlášených DP, proto se organizátoři akce 
rozhodli pro posun konečného termínu pro přihlášení. Závěrečné vyhodnocení a 
vyhlášení vítězných DP proběhne v říjnu 2006 na VŠE. 

 Diskusní téma na příštím zasedání rady: Dr. Maisner „Nový zákon o veřejných 
zakázkách  
v oblasti IT“ – diskuse bude současně přípravou na následující seminář ČSSI pro 
členy 

 

 
 

Příští zasedání rady ČSSI se koná  
dne 5.10.2006 od 15:00 h v zasedací místnosti rektora VŠE. 

 
 
   
 
zapsala:    Hůrková 

schválil:   prof. Voříšek 


