
 
  Česká společnost pro systémovou integraci  

 
 
 

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 5.10.2006 
 

Přítomni:  Hradílek, Hynek, Klčová (zástup za Sodomku), Ministr (zástup za Tvrdíkovou), 
Nečásek, Nielsen (zástup za Maisnera), Pour, Řepa, Smolík, Šafařík-Pštrosz, 
Šimon, Voříšek, Zádová (zástup za Skrbka), Hertlová, Hůrková,  

Program: 
A) Diskusní část 
B) Řízení ČSSI 

 
A) Diskusní část :  
 
   Veřejné zakázky v IT 

Diskusní část zasedání Rady ČSSI měla v tomto případě charakter obsahové přípravy 
odborného semináře na téma Veřejné zakázky v IT připravovaného na 14.11.2006. Seminář 
bude uspořádán pod záštitou legislativní sekce ČSSI. Úvodní informaci a obsahovou 
strukturu semináře presentoval Mgr. Nielsen z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. 
Z vystoupení Mgr. Nielsena a následné diskuse vyplynuly následující závěry: 
 v úvodní části budou presentovány příspěvky zástupců státní správy, a to Ing. Jiřího 

Fridricha z Ministerstva financí a  Mgr. Davida Mlíčka z Ministerstva pro místní rozvoj, 
coby gestora právní úpravy veřejných zakázek,  

 stranu právních specialistů bude zastupovat pracovník advokátní kanceláře ROWAN 
LEGAL, Mgr. Tomáš Machurek,specialista na právo veřejných zakázek,   

 právní část semináře se zaměří primárně na aplikaci nových legislativních úprav 
zadávání veřejných zakázek v IT a seznámí i s praktickými riziky při zpracovávání a 
podávání nabídek, jakož i s možnými způsoby eliminace těchto rizik, 

 panelová diskuse bude věnována zejména jednotlivým dotazům posluchačů a zúčastní 
je jí všichni přednášející a dále Mgr. Milan Šebesta z advokátní kanceláře ROWAN 
LEGAL, rovněž specialista na právní aspekty informatiky ve veřejných zakázkách, 

 na základě připomínky Ing. Šafaříka-Pštrosze bylo potvrzeno, že presentace ze 
semináře budou k dispozici na www ČSSI vč. obsahového shrnutí. 

 
Legislativní sekce připravuje do tisku obsáhlou publikaci Softwarové právo. V publikaci 
bude uvedeno, že se jedná o iniciativu legislativní sekce ČSSI vč. loga ČSSI. V průběhu 
příštího roku dojde k reedici "Příručky pro tvorbu a hodnocení smluv na návrh a dodávku 
IS“ která již dříve vyšla v rámci ediční řady ČSSI „Příručky informačního manažera“. 
 
 
 

B) Řízení ČSSI 

1. Návrh změny stanov ČSSI dle diskuse na minulém zasedání rady - volby členů 
rady, pravidla pro činnost sekcí. Vzhledem k nepřítomnosti Dr. Maisnera byl 
pověřen jeho zástupce Mgr. Nielsen tlumočit Dr Maisnerovi požadavek , aby návrh 
nových stanov byl rozeslán všem členům rady k posouzeni do 30.11. Dále, aby v 
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rámci návrhu byly předloženy nejméně 2 varianty možností resp. podmínek zástupu 
volených členů rady. 

2. Mediální strategie ČSSI – finální verze. Vzhledem k nepřítomnosti Ing. Koubského 
byl tento bod odročen na prosincové zasedání. Součástí tohoto bodu bylo také složení 
expertního týmu ČSSI, jehož členové budou připraveni odpovídat na otázky médií 
k tématům IS/ICT - složením tohoto týmu byl na minulém zasedání pověřen prof. 
Voříšek. Prof. Voříšek předložil následující návrh: 

J.Basl – IT aplikace na podporu podnikových procesů (ERP, CRM, SCM,…) 
J.Dohnal – Řízení podnikové informatiky resp. řízení pracovní síly v IT, spolupráce 

CIO a managementu byznysu, trendy IT 
J.Hynek – programování a znalostní management 
P.Koubský – trh s IS/ICT 
M.Maisner – právo a informatika  
P.Sodomka 

- k podnikovým informačním systémům, trhům a trendům jejich vývoje 
v podnicích obecně  

- k charakteristice a vývoji nabídky a poptávky po ERP (APS/SCM, CRM, BI), 
k trendům zejména v tuzemských podnicích 

- k problematice IS pro malé a středně velké firmy 
A.Šafařík-Pštrosz - mezinárodní standardy pro elektronickou komunikaci a 

elektronický obchod  
J.Voříšek – vztah informatika byznys, řízení informatiky v podnicích, výchova 

informatiků na VŠ, pracovní trh s IT profesemi,  
M.Zálešák – webovské technologie 
Pozn. jména která nejsou uvedena "tučně" = ještě nezaslali svůj souhlas resp. náplň 
svého zaměření. 
Dále byla diskutováno zastoupení dodavatelských firem tj. HP, IBM a SAP - závěr: 
představitelé dodavatelských společností budou v této skupině zastoupeni a v těchto 
případech budou zastupovat ČSSI a nikoli mateřské firmy.  

3. Příprava programu konference Systémová integrace 2007. 
Prof. Voříšek informoval o zahájení příprav  již 15. ročníku konference SI, který se 
bude konat opět v Praze na Žofíně ve dnech 10.-12.června 2007. Doc. Pour, který byl  
pro tento ročník pověřen obsahovou přípravou, přednesl celkovou koncepci programu 
a obsahovou charakteristiku programových bloků – viz CFP pro SI07 na webu 
SI.VSE.CZ.  

4. Vyhodnocení soutěže o nejlepší diplomovou práci. Prof. Voříšek seznámil Radu 
s průběhem a závěrečným kolem soutěže o nejlepší diplomovou práci. Informoval 
rovněž o konečném pořadí zúčastněných studentů. Vítězem soutěže se stal Tomáš  
Havryluk z ČVUT Praha, který se do soutěže přihlásil s diplomovou prací na téma 
Migrace účetnictví a skladového hospodářství velkých systémů. Na druhém místě se 
umístil Martin Lucký z VŠE v Praze s tématem Metodika výběru a implementace 
informačních systémů v malých a středních podnicích a třetí byl Zdeněk Němeček 
z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s diplomovou prací na téma Návrh manuálu pro 
sestavení poptávkového dokumentu k výběru informačního systému. Prof. Basl 
domluví do příštího zasedání rady se zadavateli soutěže na základě zkušeností 
z uplynulého ročníku návrhy na úpravy pravidel a organizace pro příští rok.  

5. Semináře ČSSI do konce r. 2006 a zač. roku 2007. H.Hůrková informovala o velmi 
úspěšném semináři na téma "Procesní řízení informatických služeb", který se konal v 
září na VŠE s odbornou garancí prof. Voříška a Ing. Brucknera, partnery semináře 



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  

byly společnosti Cacio a itSMF Czech Republic. Následovala informace o 
připravovaných seminářích: 

- 14.listopadu 2006 (VŠE Praha):  "Veřejné zakázky v IT ". Seminář se koná pod 
záštitou legislativní sekce, odborným garantem je Dr. Maisner a partnerem 
ROWAN LEGAL 

- 15.prosince 2006 (VŠE Praha): „Hodnocení nákladů a efektů podnikové 
informatiky“. odborným garantem semináře je Doc. Pour, partnerem semináře je 
firma Microsoft a Centrum ekonomických studií Praha, 

- 26.ledna 2007 (VŠE Praha): seminář v rámci řády seminářů Enterprise Computing 
Dr George Feuerlichta z UTS Sydney 

- 30.ledna 2007 (VŠE Praha): seminář ve spolupráci s itSMF  na téma Finanční řízení 
podnikové informatiky (náklady, přínosy, ceny informatických služeb) 

- únor 2007 (VŠE Praha) – „Architektury informačních systémů “, odborným 
garantem je Ing. David Slánský, PhD, předpokládanými partnery jsou společnosti 
IBM a Adastra  

6. Různé 
- vzhledem k tomu, že na příštím zasedání rady se bude jednak schvalovat 

hospodaření v roce 2006 a rozpočet pro rok 2007, R.Hertlová žádá všechny sekce, 
aby ji zaslaly příslušné podklady do 30.11.2006 

- s ohledem na rozsáhlý program příštího zasedání rady (úprava stanov, mediální 
strategie, rozpočet) nebude příště mimořádně zařazen bod s odborným diskusním 
tématem 

 
 

 
Příští zasedání rady ČSSI se koná  

dne 21.12.2006 od 15:00 h v zasedací místnosti rektora VŠE. 
 
 
   
 
zapsala:    Hůrková 

schválil:   prof. Voříšek 


