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Česká společnost pro systémovou integraci 

 
 
 

 
Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 16.9.2008 

 
Přítomni:  Basl, Čapek (vz. doc. Hynka), Dohnal,Donát (vz. dr. Maisnera), Melichar, 

Nettl, Pour, Řepa, Skrbek, Sodomka, Šafařík-Pštrosz, Tvrdíková, Voříšek, 
Hůrková,  

Omluveni: Bednár, Kotrba, Kaplan, Koubský, Hradílek, Nečásek, Šimon, Zálešák, 
Hertlová  

Program: 
1. Informace o průběhu soutěže "IT diplomová práce roku" (Prof. Basl) 
2. Informace o stavu sekce Service Science Management and Engineering – SSME (Prof. 

Basl, Ing. Melichar).  
3. Návrh témat pro semináře v r. 2009 (Prof. Voříšek) 
4. Příprava výroční zprávy  ČSSI 
5. Příprava voleb Rady ČSSI (Prof. Voříšek) 
6. Návrh témat pro konferenci SI09 (Prof. Voříšek) 

 
1. Informace o průběhu soutěže "IT diplomová práce roku" (Prof. Basl) 
Informaci k průběhu současného ročníku Soutěže o nejlepší diplomovou práci presentoval 
Prof. Basl. Závěrečné vyhodnocení prací za jednotlivé sekce bude probíhat 25/9 na MFF 
UK.   
Rada ČSSI hodnotí letošní ročník jako velmi úspěšný a počítá s pokračováním soutěže i 
v dalších letech. Jeví se jí jako vhodné, aby závěrečné kolo soutěže v příštím roce 
proběhlo na nepražné VŠ – např. na UHK. Bylo doporučeno, aby Prof. Basl projednal tuto 
možnost s rektorem Univerzity Hradec Králové, doc. Hynkem a s dalšími organizátory 
soutěže. 
 
2. Informace o stavu sekce Service Science Management and Engineering – SSME 

(Prof. Basl, Ing. Melichar).  
Úvodní informaci k založení odborné skupiny SSME podal Prof. Basl a současně 
představil Ing. Melichara z firmy CORTIS Consulting, který je administrátorem skupiny. 
Prof. Basl informoval o ustavující schůzce k založení skupiny, které se zúčastnili Prof. 
Basl, Doc. Skrbek, Doc. Tvrdíková, Ing. Melichar a Dr. Staníček. Ing. Melichar pak 
přednesl detailní informace o zaměření a cílech odborné skupiny. Skupina se bude 
orientoval nejen na informatické služby, ale na řízení služeb v širším kontextu, zejména na 
měření objemu a kvality služeb. Ze schůzky rovněž vyplynulo, že Ing. Melichar bude 
administrátorem skupiny a tudíž se stane i členem Rady ČSSI. 
 
3. Návrh témat pro semináře v r. 2009 (Prof. Voříšek) 
V návaznosti na předchozí bod byl projednán návrh na uspořádání dvou odborných 
seminářů ČSSI s orientací na řízení služeb. První se bude konat v lednu 2009 a bude 
pokrývat obecné otázky řízení služeb s konkrétním zaměřením na komerční sféru. Druhý 
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seminář se bude konat v březnu 2009 a bude zaměřen na služby ve veřejné správě. Oba 
semináře zorganizuje odborná skupina SSME. 
 
Prof. Voříšek předložil návrh na další okruh seminářů orientovaných na středoškolské 
studenty a pedagogy s cílem získat na informatické obory VŠ kvalitní studenty. Na 
semináři by měli vystoupit zástupci zaměstnavatelů, absolventi a zástupci vysokých škol. 
Prof. Voříšek připraví do 15/10/2008 koncept seminářů. První seminář se bude konat v 
Praze, v listopadu/prosinci 2008 a druhý, dle návrhu Rady, by se měl konat v prosinci v 
Brně, nejlépe na VUT. Doc. Tvrdíková projedná tuto možnost se zástupci VUT.  

 
4. Příprava výroční zprávy (Prof. Voříšek) 
Prof. Voříšek seznámil Radu s návrhem struktury výroční zprávy ČSSI a způsobem její 
přípravy. Struktura zprávy je uvedena v následujících bodech: 

• celkové hodnocení života společnosti za r. 2005-2008 (Voříšek) - aktivity 
společnosti, struktura orgánů společnosti (semináře, nové stanovy, spolupráce s 
Cacio, SPIS, ISACA, soutěže, projekty, spolupráce s SSSI) 

• služby členům (Voříšek) 
• vývoj členské základny (Hůrková) 
• vývoj finanční situace, financování sekcí a aktivit společnosti (Hertlová, Hůrková) 
• teritoriální a odborné sekce, odborné skupiny – celkové hodnocení (Basl) 
• časopis SI (Pour, Hůrková) 
• ediční řada Management v informační společnosti (Basl) 
• konference SI (Voříšek) 
• web SI (Pour) 

Bylo dohodnuto, že všechny sekce a odborné skupiny připraví své dílčí zprávy. 
Standardní strukturu zprávy připravil Prof. Basl, která je přílohou tohoto zápisu. 
Předsedové sekcí a odborných skupin zašlou vyplněný formulář H. Hůrkové do 
31/10/2008. Souhrnnou zprávu o činnosti sekcí vypracuje na tomto základě Prof. Basl. 
Zodpovědní pracovníci za jednotlivé části výroční zprávy zašlou svoje texty H.Hůrkové 
do 15/11/2008. Na radě 18/12/2008 bude zpráva prodiskutována a odsouhlasena a 
následně publikována na webu ČSSI a v časopise SI. 
 
 
5. Příprava voleb Rady ČSSI (Prof. Voříšek) 
Rada projednala základní body stanov související s volbami členů Rady: 

1. Radu Společnosti tvoří funkcionáři Společnosti (president a dva vicepresidenti),  předsedové 
sekcí, čtyři volení a případně další kooptovaní členové Společnosti. (členové budou volit 7 
členů rady) 

2. Členové Rady vyjma předsedů sekcí, tajemníka a hospodáře jsou voleni každé čtyři roky 
hlasováním členů Společnosti. (poslední volby proběhly v prosinci 2004) 

3. Pro účel volby ustanoví Rada pětičlenný Nominační výbor, určí a zveřejní termín voleb. 

4. Nejpozději dva měsíce před plánovaným datem voleb navrhne Nominační výbor jednoho 
nebo více kandidátů na každého člena Rady a seznámí s těmito nominacemi členskou 
základnu. 

5. Tajemník přijímá dodatečné nominace peticí od alespoň pěti členů v tom případě, obdrží-li je 
nejpozději měsíc před plánovaným datem voleb. 

6. Nejpozději tři týdny před termínem voleb pošle tajemník každému členovi hlasovací lístek 
obsahující jména kandidátů nominovaných Nominačním výborem a peticemi. 

7. Hlasovací lístky sčítají minimálně tři skrutátoři jmenovaní radou. 
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8. Na prvním zasedání nově zvolené Rady zvolí členové Rady ze svého středu prezidenta a dva 
viceprezidenty. Prezident poté předloží návrh na obsazení funkcí tajemníka a hospodáře. 
Návrh podléhá schválení Rady. 

Rada jmenovala nominační výbor ve složení Prof. Basl, Ing. Nettl, Ing. Šafařík, Doc. 
Skrbek a H.Hůrková. 
Skrutátory byli jmenováni Doc. Pour, Ing. Šafařík a H. Hůrková. 
 
Byl schválen harmonogram voleb, a to: 

TERMÍN KDO AKCE 
16. 09 rada ČSSI ustanovení Nominačního výboru  (viz zápis), návrh  první 

verze kandidátky 
29.09. tajemnice zveřejnění návrhu kandidátů na členy Rady ČSSI a 

harmonogram voleb 
Do 20.10. tajemnice konec příjmu dalších návrhů na kandidáty od členů 

společnosti. Nominace peticí od alespoň 5 členů  ČSSI 
Do 30.10. nominační 

výbor 
kompletace konečné verze kandidátky  

Do 18. 11.  tajemnice 
 

rozeslaní hlasovacích lístků se všemi navrženými kandidáty 
všem členům společnosti, zveřejnění na www 

10. 12.  tajemnice konečný termín přijetí hlasovacích lístků,  
15. 12 skrutátoři sčítání hlasů 
18. 12. původní rada výroční zasedání staré Rady –skrutátoři: vyhlášení výsledků 

voleb     
leden 2009 nová rada 1. zasedání nové rady - volba prezidenta a 2 viceprezidentů, 

jmenování tajemníka a hospodáře, kooptace šéfredaktora 
časopisu SI a dalších členů rady 

 
Nominační výbor navrhl kandidáty do Rady ČSSI v tomto složení: 
1. Ing.Aleš Bartůněk (IBM) 
2. Prof.Ing. Josef Basl (VŠE) 
3. Ing. Martin Bednár (nezávislý konzultant) 
4. Prof. Ing. Jan Dohnal (Gartner) 
5. Ing. Vladimír Drnek (Logica) 
6. Ing Václav Grepl (KB)  
7. Ing. Pavel Hrabě (SAP) 
8. Ing. Jan Kameníček (HP) 
9. Ing. Petr Karásek (Microsoft) 
10. Dr. Martin Maisner (ROWAN LEGAL) 
11. Ing. Michal Nettl (Škoda-Auto) 
12. Ing. Milan Sameš (Oracle) 
13. Doc.Ing. Otakar Smolík (Ness) 
14. Prof.Ing. Jiří Voříšek (VŠE) 
 
Dle stanov má Rada možnost kooptovat, kromě volených členů, další členy Rady Pro další 
funkční období Rada doporučuje následující kooptace: 
1. Ing. Jan Fišer (ČSU) 
2. Ing. Miloslav Hübner (CACIO) 
3. Ing. Petr Hujňák (ISACA) 
4. Ing. Jiří Polák (SPIS) 
5. Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz (Hospodářská komora) 
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6. Návrh témat pro konferenci SI09 (Prof. Voříšek) 
Prof. Voříšek podal informaci o výchozím návrhu témat pro konferenci Systémová 
integrace 2009. Po diskusi byl přijat následující seznam témat konference.: 

− Corporate Performance Management (řízení výkonnosti organizace s podporou IT) 
− Service management (zaměřeno i na ne IT služby, ale podporované IT – např. 

konfigurátor automobilu) 
− Řízení, modelování a optimalizace podnikových procesů (metody, nástroje, 

zkušenosti) 
− Řízení změn v organizaci za podpory IT (zadávání, řízení projektů a koordinace 

projektů) 
− IT Performance Management 
− Řízení podnikové informatiky v podmínkách interně a externě zajišťovaných 

služeb 
− E-služby ve veřejné správě a jejich vliv na obyvatelstvo, firmy a úřady veřejné 

správy  
− SaaS, Web 2.0, Mashup, komoditizace SW a jejich dopad na byznys  
− Lidské zdroje v IT 
− Controling IT 
− Business inteligence  a kvalita dat 
− Konsolidace a virtualizace IT 
− Enterprise Content Management 
− Internetové informační zdroje a jejich vliv na podnikání 
− Mobilní internet a jeho aplikace 
− právo a IT 
− aspekty bezpečnosti, ochrany a důvěry v informačních systémech 
− architektury  v IT (podniková architektura, architektura ICT služeb, aplikační 

architektura, SOA, technologická architektura a jejich vazby) 
− výzvy pro ČR (přechod na Euro, Green IT, prevence proti kybernetickému 

zločinu) 
Z uvedených témat, případně z dalších návrhů, bude proveden finální výběr do programu 
konference. 
 
 

 
Příští zasedání rady ČSSI se koná  

dne 18.12.2008 od 14:30 hod. v Akademickém klubu VŠE. 
 
 
 
zapsala:    Hůrková 
schválil:   prof. Voříšek 


