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Česká společnost pro systémovou integraci 

 
 
 

 
Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 12.2.2009 

 
Přítomni:  Bartůněk, Basl, Bednár, Čapek, Dohnal, Maisner, Melichar, Nečásek, Nettl, 

Pour,  Skrbek, Sodomka, Šafařík-Pštrosz, Šimon, Tvrdíková, Voříšek, Hůrková,  

Omluveni: Zálešák, Hertlová  

Program: 
1) Volba presidenta a vicepresidentů  
2) Volba funkcionářů  
3) Kooptace členů rady  
4) Analýza finanční situace za r. 2008 a návrh rozpočtu na r. 2009  
5) Určení diskusních témat rady a referujících na r. 2009   
6) Příprava plán ostatních aktivit  
7) Stav příprav konference SI09  
8) Různé 

 
Prof. Voříšek jako bývalý prezident zahájil zasedaní, uvítal přítomné a seznámil s programem. 
H.Hůrková dosavadní tajemnice představila členy nové rady.  
 

1) Volba presidenta a vicepresidentů  
Volby řídila volební komise ve složení Ing. Šafařík-Pštrosz a H.Hůrková. 
- Voliči tj. všichni zvolení do rady + přítomní předsedové sekcí navrhli jediného 

kandidáta na presidenta a to prof. Ing. Jiřího Voříška, CSc. Prof. Voříšek byl zvolen 
všemi hlasy. 

- President navrhl dva kandidáty na vicepresidenty a to prof. Ing. Josefa Basla, CSc. do 
funkce vicepresidenta pro interní záležitosti společnosti a JUDr. Martina Maisnera pro 
externí záležitosti. Oba kandidáti byli schváleni a všemi hlasy zvoleni. 
 

2) Volba funkcionářů  
President prof. Voříšek předložil návrh na jmenování na šéfredaktora časopisu SI a 
současně správce webu ČSSI - Doc.Ing. Jana Poura, CSc. - návrh byl jednohlasně 
schválen. Dále prof. Voříšek předložil návrh na jmenování do funkce tajemnice ČSSI 
Hanu Hůrkovou a  do funkce hospodářky ČSSI Renatu Hertlovou. Návrh na obsazení 
obou funkcí byl také všemi hlasy schválen. 
 
Tajemnice H. Hůrková připravila zápis z voleb, který všichni voliči podepsali. 
 
3) Kooptace členů rady  
Dle platných stanov ČSSI Rada společnosti může kooptovat další členy Rady Společnosti, 
je-li to v zájmu Společnosti. Ze stanov dále vyplývá, že složení rady musí mít poměrné 
zastoupení všech tří kategorií členské základny. Členové jsou rozlišování do tří kategorií 
podle svého profesního původu na členy pocházející z oblasti dodavatelské, uživatelské  a 
vědecko-akademické. Výsledkem voleb bylo zvolení tří zástupců z kategorie vědecko-
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akademické, tři z kategorie uživatelské a jednoho z kategorie dodavatelské. Dále jsou 
členy rady předsedové regionálních a odborných sekcí v tomto složení: 4 zástupci z 
kategorie vědecko-akademické, 2 z kategorie uživatelské a žádný z kategorie 
dodavatelské. 
 
Rada se proto rozhodla pro kooptaci 2 členů z řad uživatelů a 3 členů z řad dodavatelů a to 
tak, aby v radě byly zastoupeny organizace, které budou přínosem při realizaci cílů a 
projektů společnosti. 
 
Za kategorii uživatelů byli do rady společnosti kooptováni: 

• Ing. Alexander Šafařík-Pšstrosz, jako nositel již tradiční spolupráce ČSSI s 
Hospodářskou komorou, 

• Ing. Jan Fischer, CSc. - předseda Českého statistického úřadu. Jan Fischer bude 
koordinovat průzkumy ČSSI a ČSU zaměřené na lidské zdroje v ICT a na využití 
ICT v českých podnicích. 

 
Za kategorii dodavatelů byli do rady společnosti kooptováni zástupci společností, které 
aktivně přispívají k akcím ČSSI: 

• Ing. Jan Kameníček, GŘ Hewlett-Packard,  
• Ing. Vladimír Drnek, komerční ředitel firmy Logica, 
• Doc.Ing.Otakar Smolík, CSc., MBA, Senior Vice President Business Development 

Europe, Ness Technologies.  
 
Prof. Voříšek byl pověřen projednáním kooptace s uvedenými kandidáty.  
 
Prof. Voříšek dále předložil k diskusi, zda do rady kooptovat zástupce spolupracujících 
společnosti tj. SPIS, CACIO a ISACA. Tento návrh byl zamítnut s odůvodněním:  
1) členové rady ČSSI také nezasedají ve vrcholových orgánech těchto organizací,  
2) personální propojení všech těchto organizací by mohlo vést ke konfliktu zájmů.  

Na druhé straně si rada ČSSI uvědomuje, že všechny tři organizace v minulosti úspěšně 
spolupracovaly s ČSSI na řadě akcí a projektů. V této tradici chce ČSSI pokračovat i 
v budoucnu, a proto budou zástupci SPIS, CACIO a ISACA zváni na ta zasedání rady 
ČSSI, na kterých se budou společné akce plánovat. 

Program zasedání rady bude stanoven vždy 1 měsíc před datem zasedání rady a členové 
rady se vysloví jak k bodům programu, tak k navrhovaným účastníkům z řad 
spolupracujících organizací. 

 
4) Výsledky hospodaření ČSSI v r. 2008 a návrh rozpočtu na r. 2009  
Hospodářka ČSSI Hertlová zaslala k posouzení resp. schválení výsledky hospodaření 
ČSSI za rok 2008 a rozpočet na rok 2009, který je plánován jako vyrovnaný. Tajemnice 
Hůrková byla pověřena, aby okomentovala jednotlivé položky resp. zdůvodnila jednotlivé 
položky. Ing. Nečásek za účetní firmu analyzoval výsledek hospodaření z hlediska 
daňového. 
Rada předložené dokumenty odsouhlasila a pověřila prof. Basla návrhem opatření pro 
zvýšení členské základny ČSSI (návrh bude zaslán členům rady před příštím zasedáním). 

 
5) Určení diskusních témat rady a referujících na r. 2009   
Rada souhlasí s návrhem prof. Voříška, aby i nadále zasedání rady měla dvě části a to  
(1) diskusní část o aktuálních problémech ICT a (2) část týkající se řízení ČSSI. Členové 
rady byli vyzváni, aby průběžně předkládali návrhy témat pro diskusní část.  
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Pro příští radu bylo schváleno téma Lidské zdroje v ICT a stav ICT v českých podnicích. 
Jedná se o druhé kolo průzkumu ve spolupráci ČSSI, SPIS, CACIO a ČSU - s cílem 
analyzovat situaci na trhu práce v oblasti ICT a posoudit kvantitu a kvalitu IT absolventů 
českých vysokých škol. 
Úvodní slovo k tématu pronesou: 

• Ing. Novotný – průzkum lidských zdrojů v oblasti ICT 
• Doc. Pour – průzkum stavu ICT v českých podnicích 

K diskusi budou přizváni zástupci SPIS, CACIO a ISACA. 
 
6) Plánu ostatních aktivit  

Byl sestaven harmonogram akcí ČSSI - všechny sekce byly vyzvány k průběžné 
aktualizaci plánu (web ČSSI). 
• konference  

20-21/4/2009 -  Svět informačních systémů  (Zlín)  
8-9/6/2009 -  Systémová integrace (Praha) 
20-22/5/2009 Tvorba software, (Ostrava) 
září 2009 - Kognice 2009 (Hradec Králové) 
září 2009 - Veřejná správa 2009 (Seč u Chrudimi) 
1-2/10/2009 - Informační technologie pro praxi (Ostrava) 
 říjen 2009 -  Liberecké ekonomické fórum (Liberec) 
12/11/2009 - Databázový svět (Zlín) 
listopad 2009 - 9. ročník semináře a soutěže eLearning 2009 (Hradec Králové) 

• semináře  
13/2/2009 - Competitive Intelligence (Praha) 
září 2009 - Procesní řízení (Praha)  
listopad 2009 - Lidské zdroje v ICT (Praha) 
prosinec 2009 - Inovace informačních systémů (Praha) 

• průzkumy  
Lidské zdroje v ICT - spolupráce s CACIO, SPIS , ISACA a ČSÚ (Praha) 
Stav ICT v českých podnicích  - spolupráce s CACIO, SPIS , ISACA a ČSÚ 
(Praha) 

• soutěže  
TOP 10 - na příštím zasedání podá informace Ing. Hujňák 
nejlepší DP roku - informace mailem zašle prof. Basl 
ediční řada - informace pro příští zasedání rady připraví prof. Basl 

• přednášky 
prof. Scheer:  Process management of organization and process management of IT, 
VŠE, 6/4/2009, 14:30-16:00 

 
7) Stav příprav konference SI09  

Prof. Voříšek informoval o přípravách konference - připomenul, že se blíží termín 
odevzdání příspěvků na základě CFP. V průběhu března bude sestaven program 
konference. Ing. Melichar projevil zájem o zařazení přednášky s tématikou jejich 
odborné skupiny SSME resp. i o případnou účast v odpovídajícím workshopu. O tuto 
tématiku projevila zájem také firma IBM. 
 

8) Různé 
Byl stanoven harmonogram zasedání rady: 7.5. (vyjímečně od 14,00),  10.9. a 17.12 
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Příští zasedání rady ČSSI se koná  

dne 7.5.2009 od 14:00 hod. v zasedací místnosti rektora  VŠE. 
 
 
 
zapsala:    Hůrková 
schválil:   prof. Voříšek 


