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Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 21.12.2006 
 

Přítomni:  Antlová (zástup za dr. Skrbka), Basl, Dohnal, Drnek, Hradílek, Koubský, 
Maisner, Ministr, Nečásek, Nettl, Pour, Řepa, Sodomka, Smolík,  
Šafařík-Pštrosz, Tvrdíková, Voříšek, Zálešák, Hertlová, Hůrková,  

Omluveni: Bednár, Hynek, Kaplan, Šimon 

Program: 
A. Diskusní část 
B. Řízení ČSSI 

A. Diskusní část 
P.Koubský „Možné scénáře vývoje ekonomiky a IT v ČR“ – diskuse navazující na 
výsledky konference „Příležitosti a hrozby v českém IT byznysu: alternativní scénáře 
vývoje do roku 2010“, kterou 28. 11. uspořádal časopis Inside, http://konference.inside.cz 
Na konferenci se sešlo přes 60 předních osobností české informatiky z IT firem a 
akademické obce a zvanými přednášejícími byli Jan Mühlfeit, Roman Staněk a Jan Zadák, 
kteří byli také vedoucími pracovních skupin konference. 
Konference měla dva konkrétní cíle. Jednak najít nejpravděpodobnější scénář rozvoje IT  
u nás a vlivu tohoto oboru na konkurenceschopnost České republiky: bude naše země za 5 
– 10 let na špičce světového technického pokroku, nebo se začne propadat do 
bezvýznamnosti? Druhým navazujícím cílem bylo zjistit, jak pozitivnímu vývoji 
napomoci. Testované hypotézy měly formu pěti možných scénářů vývoje: 
č.1 „V čele smečky", č.2 „Splněný plán", č.3 „Pořád stejně", č.4 „Ztracená příležitost“, 
 č.5 „Jiný svět Součástí dotazování byly i podmínky, za kterých by ČR mohla směřovat 
k variantě „Splněný plán“ nebo dokonce „V čele smečky“. První místo obsadil požadavek 
na vyšší kvalitu školství, zejména VŠ.  
Účastníci konference v závěrečném hlasování vybrali jako nejpravděpodobnější scénář 
„Pořád stejně" (45 % hlasů), který znamená, že se konkurenceschopnost ČR, dnes na 
konci třetí desítky světového pořadí, do 5 až 10 let v zásadě nezmění. Před tím, než Ing. 
Koubský tyto výsledky z hlasování sdělil proběhlo hlasování členů rady, jehož výsledek 
byl v podstatě shodný s výsledkem hlasování na konferenci. 
 

B. Řízení ČSSI 
1. Hodnocení činnosti ČSSI a sekcí v r.2006  
Prof. Basl na základě podkladů od předsedů sekcí předložil souhrnnou zprávu o činnosti 
ČSSI v roce 2006. Požadovaná struktura podkladů vycházela z usnesení o sekcích na 
květnovém zasedání rady tj  (1) Stav resp. komentář k členské základně, (2) Přehled 
odborných akcí (konference a semináře), kde byla ČSSI hlavním organizátorem se 
stručným vyhodnocením akce a počtem účastníků, (3) Zajištění a výsledky voleb do 
vedení sekce v situaci, kdy od posledních voleb uběhly 4 roky, (4) Další podstatné 
informace z činnosti sekce.  
Vzhledem k tomu, že několik sekcí nesplňuje požadavek na minimální počet členů sekce 
tj. 5 členů z toho min. 3 kolektivní, byla tato podmínka opět předmětem diskuse.  
Závěr - podmínka platí a dotyčné sekce mají 6 měsíců na řešení problému. Jedním z 
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dalších témat diskuse bylo, co mezi uvedené odborné akce pod hlavičkou ČSSI patří a co 
ne - např. přednášky zvaných expertů v rámci výuky předmětu příslušné VŠ, závěr: 
nepatří - pozvání specialistů do výuky  je běžnou praxí většiny VŠ a univerzit (jejich 
image). 
Naopak některé aktivity nebyly uvedeny: Ing.Šafařík-Pštrosz upozornil, že v 
celorepublikových aktivitách chybí již dlouholetá spolupráce s Hospodářskou komorou 
resp. FITPRO a to zejména při symposiích EDI(FACT), ale i v dalších oblastech (ČSSI 
zastupuje ve FITPRO Ing. Zálešák). Prof. Basl zpracuje dle připomínek stávající 
dokument do stručné zprávy, která bude presentací činnosti ČSSI pro veřejnost a bude 
uveřejněna na webu ČSSI. Dále na webu budou uvedeni partneři ČSSI (HK, Cacio, SPIS 
….) Termín: do 15.1.2007 
 
2. Návrh na změnu orientace sekce CEO - Ing. Zálešák (předseda CEO) 
Centrum pro elektronický obchod již delší dobu nerealizuje činnosti související 
s podporou elektronického obchodu v ČR jako takového.  Na druhou stranu stávající 
sekce je partnerem v několika projektech EU a předseda sekce má v této oblasti mnoho 
praktických zkušeností spolupráce s firmami, organizacemi (včetně Hospodářské komory, 
agentury CzechTrade).  
Ing. Zálešák po dohodě s některými členy CEO navrhuje transformaci sekce – z Centra 
pro elektronický obchod na Centrum fondů Evropské unie (CFEU). Hlavní zaměření 
sekce: 
- Informovat o dostupných fondech EU na ICT 
- Zodpovídat dotazy zájemců 
- Realizovat podpůrné semináře  
- Pomáhat firmám s vypracováním žádostí 
Předpokládaná struktura členské základny CFEU 
- konkrétní zájemci o podporu (z firem resp. výrobních firem) 
- ICT firmy, pro které jsou EU fondy novým obchodním kanálem 
- jednotlivci se zájmem o tuto problematiku 
- ostatní organizace, případně obce se zájmem o fondy EU (primárně v souvislosti 

s ICT) – nikoliv celkové průřezové fondy 
Rada s transformací sekce souhlasí s tím, že o novém zaměření sekce budou informováni 
stávající členové a v případě, že odmítnou, bude jejich členství převedeno na centrálu, 
případně jinou sekci dle jejich výběru. Do konce ledna 2007 bude členství konsolidováno, 
aby mohla sekce formálně vzniknout dle stanov resp. interních podmínek ČSSI. 
Předložení finální dokumentace k vytvoření nové (transformované)sekce a její schválení 
proběhne na březnovém zasedání rady. 
 
3. Změna stanov ČSSI - volby členů rady, pravidla pro činnost sekcí  

O stavu přípravy změn stanov ČSSI informoval Dr. Maisner a formuloval hlavní otevřené 
otázky, které je nutné před finalizací dokumentu dojednat. Bylo dohodnuto, že: 
- původní návrh na vznik tříkomorového uspořádání byl odmítnut, ale příští návrh na 

volené členy musí být sestaven tak, aby v něm byly zastoupeny všechny tři skupiny 
(zákazníci, dodavatelé, VŠ), 

- předsedové sekcí mají právo hlasovat, ale počet volených členů rady musí být n + 1 
tzn. že počet volených musí převyšovat počet předsedů sekcí 

- do nových stanov bude zapracováno interní usnesení o minimálním počtu členů sekce 
tj.  
5 členů z toho min. 3 kolektivní 

- Dr. Maisner připraví finální návrh změn na základě výsledků diskuse a zašle mailem 
všem členům rady Termín: do 30.1.2007 
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4. Komunikační strategie ČSSI – finální verze  
Ing. Koubský předložil návrh finální verze, která byla oproti předchozí verzi doplněna 
zejména o další z komunikovaných témat a to "IT byznys a školství: soulad požadavků, 
možnosti vzájemné podpory, požadavky na školskou politiku apod."  
V dokumentu jsou definovány konkrétní úkoly a harmonogram na 1. pololetí 2007: 

 Zpracovat mechanismus vydávání pravidelných tiskových zpráv min. 6x do roka 
anebo podle aktuálních událostí. Odpovídá Koubský a Hůrková, termín: nastartovat 
do 20.1.2007, pak se úkol plní průběžně. 

 Propojit běžnou propagaci konference Systémová integrace se záměry této strategie, 
zvážit, co lze do obsahu konference doplnit za účelem zvýraznění tématu IT a školství. 
Odpovídá Voříšek a členové programového výboru konference, termín: podle 
harmonogramu konference. 

 Připravit neformální setkání s odbornými novináři, jehož smyslem je vysvětlit 
komunikační záměry ČSSI a navázat stabilní vztahy. Odpovídá Koubský, Voříšek, 
Hůrková, termín: 31.3.2007 

 Vyhodnotit první fázi plnění této strategie a připravit její úpravy a doplňky. Odpovídá 
Koubský, termín: 1.5. 2007. 

Celý dokument je přílohou tohoto zápisu 
 
5. Informace o postupu společného projektu CSSI-SPIS-CACIO „Analýza 

pracovního trhu v ICT a konkurenceschopnost univerzit“ - prof. Voříšek 
Společnosti ČSSI SPIS a CACIO v letošním roce zahájily spolupráci na projektu, jehož 
cílem je odpovědět na otázky spojené s hledáním optimálního množství budoucích 
absolventů informatických oborů VŠ a struktury jejich znalostí. Formou dotazníků byly 
dotázány všechny VŠ s informatickými obory a dále více jak 1000 firem – zaměstnavatelů 
IT odborníků. Výstupy projektu odpoví na následující otázky: "Kolik máme IT absolventů 
a jací jsou? Kolik potřebujeme IT absolventů a jací by měli být? Kolik je v současné době 
v ČR zaměstnáno pracovníků v IT? Učí VŠ a VOŠ školy to, co praxe potřebuje? Kolik 
bude potřeba absolventů za 3-5 let?" Ukončení první – pilotní fáze projektu je plánováno 
na únor 2007. Předpokládá se jeho pravidelné opakování v následujících letech ve 
spolupráci s MŠMT ČR. Výsledky analýz budou zaslány všem VŠ  
s oborem informatika. Uvažuje se o rozšíření projektu i na další obory mimo vlastní IT.  

Dále prof. Voříšek informoval o diskusi s náměstkem ministryně školství prof. Matějů o 
zapojení ministerstva do projektu a o potřebě vytvoření žebříčku VŠ s tím, že cílem  
projektu by  mj. bylo vytvoření žebříčku pro obor informatika. 
 

6. Spolupráce s CzechInvestem - informace přednesl doc. Pour 
ČSSI presentovala v průběhu posledních 4 let na svých webových stránkách přehled a 
hlavní charakteristiky produktů, služeb a jejich poskytovatelů na českém i zahraničním 
ICT trhu. V druhé polovině roku došlo k dohodě se společností CzechInvest o kooperaci 
v této oblasti. Bylo dohodnuto, že CzechInvest a ČSSI společně připraví inovované 
dotazníky pro dodavatelské subjekty, zejména doplněné o jejich možnosti a potenciál pro 
zapojení do projektů realizovaných v zahraničí a nebo v tuzemsku, které by byly 
realizovány se zahraniční kooperací. Tento dotazník je připraven. Dále bylo dohodnuto, 
že databázi „trhu ICT“ bude spravovat CzechInvest a bude tyto informace presentovat i 
na svých www stránkách s přímým odkazem na stránky ČSSI a s příslušnými 
informacemi o kooperaci s ČSSI. ČSSI bude s využitím studentských kapacit participovat 
i na dalších aktualizacích uvedené databáze. Propojení na web CzechInvestu zajistí 
J.Smolík. Termín: do 30.1.2007 

 
7. Soutěž o nejlepší diplomovou práci.  
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Prof. Basl informoval o jednání s firmou ABRA Software a.s. (dříve Aktis), která i pro rok 
2007 zůstává sponzorem soutěže. Další společná schůzka je plánována na 5.1.2007 (za 
ČSSI: Basl, Hůrková). Současnými hlavními úkoly jsou: sestavení komise (ta musí 
schválit pravidla soutěže), sestavení harmonogramu a rozdělení organizačních resp. 
marketingových povinností. Vzhledem k tomu, že v r. 2007 budou probíhat nezávisle 2 
soutěže o nejlepší IT DP tj. "naše" a samostatná soutěž organizovaná firmou Profinit, je 
nutné soutěži věnovat zvýšenou pozornost jak po stránce prestižní (složení komise: 
zástupce UK, ČVUT, ČSSI, Cacio, SPIS, ABRA, MŠMT), tak organizační (např. otázka 
oslovení škol …). Pravidla soutěže a složení hodnotící komise uveřejní Doc. Basl na webu 
ČSSI do 30.1.2007. 
 
8. Program seminářů ČSSI.  
H.Hůrková podala přehled připravovaných seminářů ČSSI pro první čtvrtletí roku 2007: 

- 26.ledna 2007 (VŠE Praha): seminář v rámci řády seminářů Enterprise Computing 
Dr George Feuerlichta z UTS Sydney, placený seminář - členové ČSSI mají slevu, 
omezený počet účastníku (max 60) 

- 30.ledna 2007 (VŠE Praha): seminář ve spolupráci s itSMF  na téma Úloha ITIL, 
resp. procesů v IT na úroveň zralosti organizace, odbornými garanty jsou prof. 
Voříšek a Ing. Kufner (itSMF) 

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

 
9. Návrh rozpočtu.  
Návrh rozpočtu na rok 2007 předložila R. Hertlová. Po krátké diskusi byl návrh Radou 
schválen a je samostatnou přílohou zápisu. 

Výsledky hospodaření za rok 2006 budou členům rady zaslány mailem k připomínkám 
resp. schválení do 31.1.2007 
 
10. Různé 

- Ing. Šafařík- Pštrosz informoval o plánovaném 13. Symposiu EDI(FACT), které se 
tentokrát bude konat 13-14.4.2007 

- určení diskusního téma na příštím zasedání: D.Slánský (Adastra): Business ICT 
architektury  

- termíny zasedání rady ČSSI v r.2007:  
15/03/07, 7/06/07, 20/09/07, 20/12/07 od 14,30 h 

 
Přílohy: 

1. Komunikační strategie ČSSI 
2. Rozpočet ČSSI na r. 2007 

 
 

Příští zasedání rady ČSSI se koná  
dne 15.3.2007 od 14:30 h v zasedací místnosti rektora VŠE. 

 
 
 
zapsala:    Hůrková 
schválil:   prof. Voříšek 


