
 
Česká společnost pro systémovou integraci  
 

 
 

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 27.9.2007 
 

Přítomni:  Bednár, Drnek, Hynek, Maisner, Pour, Řepa, Skrbek, Smolík, Sodomka,  
Šafařík-Pštrosz, Tvrdíková, Voříšek, Zálešák, Hůrková,  

Omluveni: Basl, Dohnal, Hradílek, Kaplan, Koubský, Nečásek, Nettl, Šimon, Hertlová 

Program: 
 

1. Změny stanov ČSSI  
Prof. Voříšek prezentoval finální verzi nových stanov s uvedenými posledními 
připomínkami řady členů rady. Jednotlivé připomínky byly znovu diskutovány s těmito 
závěry: 
- změněné stanovy ČSSI budou platné od 1.10.2007. Tajemnice Hůrková zajistí jejich 

registraci na Ministerstvu vnitra, 
- v souvislosti s přijímáním nových členů ČSSI bylo usneseno, že členství nabývá 

účinnosti od data zaplacení prvního členského příspěvku, 
- rada Společnosti nebude schvalovat přijetí nových členů, pouze bere na vědomí 

informaci, kterou bude v tomto smyslu předkládat radě tajemnice společnosti, 
- při volbách do Rady Společnosti bude kandidátka obsahovat 4 návrhy členů nad 

stanovený počet členů Rady, 
- nové stanovy byly jednohlasně schváleny všemi přítomnými členy rady a jsou 

přílohou tohoto zápisu. 
Na závěr jednání ke změnám stanov poděkoval Prof. Voříšek Dr. Maisnerovi a jeho 
kolegům za práci, kterou přípravě stanov věnovali. 
 
2. Soutěž o nejlepší diplomovou práci.  
Souhrnnou informaci o stavu a průběhu soutěže o nejlepší diplomovou práci roku podal za 
nepřítomného Prof. Basla Prof. Voříšek. Konstatoval, že výraznými pozitivy tohoto 
ročníku soutěže byla účast 39 prací z většiny VŠ s informatickými obory.  
 
Pro příští ročníky zůstávají otevřené tyto otázky: 
- rozdělit DP do minimálně dvou kategorií tj. aplikační a teoretické, které by měly i 

vlastní hodnotitelskou komisi, 
- výlučná orientace na jednoho sponzora z praxe, v současné době je jím společnost 

ABRA. Rada doporučuje jednat se společností ABRA o další spolupráci, ale současně 
také doporučuje zapojení dalších firem do sponzorování soutěže. Rozdělení DP do 
kategorií dle zaměření také nabízí rozdělené sponzorování. 
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3. Semináře ČSSI 
Byl projednán návrh témat dalších odborných seminářů ČSSI pořádaných ve čtvrtém 
čtvrtletí roku 2007. Bylo dohodnuto, že bude uspořádán seminář na téma Příprava a řešení 
projektů zajišťovaných z EU fondů. Seminář se bude konat v termínu do 15.12.2007 a 
budou se na něm podílet VŠE, CzechTrade a Hospodářská komora. Odborným garantem 
bude Ing. Zálešák. 
 
V průběhu diskuse byla posuzována i další témata seminářů (právní otázky, datová 
kvalita, architektury IS apod.). Na závěr však bylo přijato usnesení, že se vytvoří prostor 
pro presentaci vlastních zájmů členů Společnosti, kteří se budou moci prostřednictvím 
ankety na www ČSSI vyjádřit, které z aktuálních informatických problémů pokládají za 
prioritní. Informaci o probíhající anketě zašle mailem členům ČSSI tajemnice.Podle 
výsledků této ankety Rada navrhne další semináře.  

 
4. EU projekty a fondy v informatice  
Vstupní referát na dané téma přednesl Ing. Zálešák. Charakterizoval jednotlivé programy 
a typy projektů, zejména těch, které jsou orientované na podporu informatiky v malých a 
středních podnicích. Konstatoval, že jedním z podstatných předpokladů pro přijetí 
projektu je jasné vymezení očekávaných efektů, které projekt danému podniku přinese. 
V diskusi pak byly posouzeny organizační aspekty projektů tohoto typu. Prezentace z 
vystoupení je v příloze. 
 
Na závěr diskuse bylo dohodnuto, že Ing. Zálešák zorganizuje a připraví na téma EU 
projektů a fondů dva semináře ČSSI – první v Praze (viz bod 3) a druhý ve Zlíně. 
Podrobnosti semináře ve Zlíně dohodne Ing. Zálešák s Dr. Sodomkou.  
 
5. Různé 

- Prof. Voříšek informoval o jednání a aktuální nabídce na spolupráci s IDG: 
- IDG umožní publikovat informace o připravovaných seminářích ČSSI i jejich 

výsledcích (v příspěvcích v rozsahu cca 3500 znaků), 
- bude možné publikovat články z nejlepších diplomových a seminárních prací, 
- IDG bude zdarma členům Rady poskytovat časopisy Business World a Computer 

World – zájemci nahlásí kontaktní údaje H. Hůrkové,  
- Rada ČSSI projedná s Ing. Zálešákem jeho zapojení do práce FITPRO a případně bude 

hledat za Ing. Zálešáka náhradu.  
 

 
 

Příští zasedání rady ČSSI se koná  
dne 20.12.2007 od 14:30 h v zasedací místnosti FIS VŠE. 

 
 
 
zapsala:    Hůrková 
schválil:   prof. Voříšek 


