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Česká společnost pro systémovou integraci  
 

 
 

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 6.3.2008 
 

Přítomni:  Basl, Bednár, Dohnal, Hynek, Koudela, Maisner, Nečásek, Nettl, Pour, Řepa, 
Skrbek, Sodomka, Šafařík-Pštrosz, Tvrdíková, Voříšek,  Hůrková,  

Omluveni: Hradílek, Kaplan, Šimon, Zálešák 

Program: 
1) Finanční uzávěrka roku 2007 a rozpočet ČSSI na 2008 
2) Aktualizace služeb ČSSI členům  
3) Finální plán 3.ročníku soutěže Diplomová práce roku 
4) Stav příprav aktivit ČSSI v SSME (Basl) 
5) Změny webu ČSSI a plán jeho dalšího rozvoje (Pour) 
6) Invex a ČSSI 

 
1. Finanční uzávěrka roku 2007 a rozpočet ČSSI na 2008   
Výsledky finanční uzávěrky za rok 2007 presentoval Ing. Nečásek. Rada schválila jak 
výsledky hospodaření, tak návrh rozpočtu na rok 2008 – viz příloha 1. 
Vystavení faktury na nového člena po převzetí přihlášky bude zkráceno z původního 
jednoho měsíce na 14 dní.  
 
2. Aktualizace služeb ČSSI členům 
Prof. Voříšek předložil dokument zaměřený na přehled stávajících služeb ČSSI a na jejich 
další rozvoj. Dokument byl s menšími úpravami přijat – viz příloha 2. 
V diskusi byly projednány následující otázky: 
- Stávající služby zachovat a rozvoj služeb zajistit dle schváleného dokumentu.  
- Zlepšit informovanost členů o nabízených službách. Jednotlivé sekce zašlou přehled 

svých poskytovaných služeb H.Hůrkové do 20/3. Tyto informace spolu se službami 
centrály budou následně vystaveny i na www stránkách ČSSI. Placené služby budou 
speciálně označeny 

- Časopis Systémová integrace bude směřovat k uznání jako indexovaný časopis. Doc. 
Pour a H. Hůrková projedná s Doc. Žižkou (TU Liberec) možný postup a jeho 
zkušenosti v této oblasti. 

- Plánuje se rozšíření kooperace s MV a s organizací e-Stát v oblasti řízení outsourcingu 
ve státní správě. Výstupem bude návrh metodiky pro státní správu a dále aktualizace 
stávající příručky informačního manažera věnované řízení outsourcingu.   

- Pro 2. polovinu roku bylo navrženo uspořádání následujících seminářů (workshopů): 
- Outsourcing ve státní správě (garant Dr. Maisner). 
- Řešení sporů v ICT a rozhodčí řízení (garant Dr. Maisner) 

- Bylo projednáno i výrazné posílení mediální podpory ČSSI. Náměty pro články a 
aktuality pro Business World a ICT Revue zašlou sekce na sekretariát katedry do 20/3. 
Podstatně větší mediální podporu je nutné zajistit pro konference a semináře pořádané 
ČSSI. 
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3. Finální plán 3.ročníku soutěže Diplomová práce roku  

Prof. Basl informoval o nově vyhlášeném 3. ročníku Nejlepší diplomové práce v IT, jejíž 
je ČSSI spoluvyhlašovatelem. Letošní ročník má několik novinek. Jednak jej finančně 
podporuje více firem. Kromě ABRA, jsou to letos nově i Oracle, SUN Microsystems, 
NESS Czech, CISCO a HP. Studenti budou tak obhajovat práce v 6 kategoriích resp.u 6  
komisí. Vítěz v každé kategorii obdrží 50 tis. Kč, druhý pak 10 tis. a třetí 5 tis. Kč. V 
každé ze šesti odborných komisích  bude mít ČSSI svého zástupce. Další novinkou 
letošního roku je ustanovení garanta – kontaktního pedagoga na každé oslovené škole v 
ČR.   

Poslední kolo soutěže a slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat na Univerzitě Hradec 
Králové nebo na UK v Praze. Rada ČSSI doporučuje uspořádat akci na UHK. 

Kompletní informace o soutěži jsou na adrese: www.diplomovaprace.cz 

Prof. Basl je pověřen zajištěním dalších příprav Soutěže za ČSSI 
 

4. Stav příprav aktivit ČSSI v SSME  

Na základě vystoupení Ing. Zeleného (IBM) na posledním jednání Rady v prosinci 
minulého roku, kdy seznámil členy Rady s konceptem a možností spolupráce v oblasti 
SSME (Service Science Management and Engineering) se v lednu uskutečnila přípravná 
schůzka prof. Basla a Ing. Zeleného. V rámci ní došlo k upřesnění společných cílů, byl 
vytvořen rámec pro ustanovení pracovní skupiny zaměřené na oblast SSME a byl 
dohodnut termín schůzky, na kterou budou pozváni zástupci všech škol v ČR, pro které by 
tato tématika mohla být přínosná. Schůzka se uskuteční 18. března 2008 od 13.00 v 
zasedací místnosti Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze.  
 
5. Změny webu ČSSI a plán jeho dalšího rozvoje 

Návrh úprav v obsahovém zaměření www ČSSI prezentoval Doc. Pour. Bylo dohodnuto, 
že: 
- Web ČSSI bude zahrnovat 3 základní obsahové bloky zaměřené na interní informace 
ČSSI, aktuality a články a externí komunikaci ČSSI s veřejností, 

- seznam členů ČSSI bude kromě jejich adresy URL obsahovat také sekci, kde jsou 
registrováni, 

- Detailnější návrh jednotlivých okruhů informací na www ČSSI je součástí přílohy 3. 

 
 

Přílohy: 
1. Finanční uzávěrka roku 2007 a rozpočet na 2008 
2. Rozvoj služeb ČSSI 
3. Návrh obsahového zaměření www ČSSI 

 
 

Příští zasedání rady ČSSI se koná  
dne 22.5.2007 od 14:30 h v zasedací místnosti FIS VŠE. 

 
 
 
zapsala:    Hůrková 
schválil:   prof. Voříšek 


