
Česká společnost pro systémovou 
integraci

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 4.4.2012

Přítomni: Bednár, Čapek, Heider, Nečásek, Nettl, Pour, Skrbek, Sodomka, Šafařík-Pštrosz,  
Šimon, Tvrdíková, Voříšek, Hůrková, 

Omluveni: Basl, Dohnal, Drnek, Kameníček, Maisner Melichar 

Program:

1) Projednání a schválení výsledků hospodaření společnosti za r. 2011 
2) Projednání a schválení rozpočtu na r. 2012 
3) Vyhodnocení semináře „Přístupy k řízení IT architektur a center sdílených služeb ve 

veřejné správě“ 
4) Plán dalších akcí v r. 2012
5) Spolupráce s RVKIS
6) Různé

Prof. Voříšek zahájil zasedaní, uvítal přítomné členy Rady ČSSI a seznámil s programem zasedání.

1) Projednání a schválení výsledků hospodaření společnosti za r. 2011
Hospodářka R. Hertlová zaslala v průběhu března členům rady podklady s  výsledky hospodaření  v r. 
2011 k jejich vyjádření. Ing. Šafařík-Pštrosz požádal o komentář k „mínusu“ ve výsledku hospodaření 
v r. 2011. 

Hospodářka Hertlová s tajemnicí Hůrkovou předložily následující vysvětlení:
 v roce 2011 byla doposud největší stagnace nárůstu členské základy  (ve všech sekcích),  a 

naopak úbytek členů byl značný. Důvody - zánik firem, sloučení firem, úsporná opatření na 
straně firem ...

 špatná platební morálka umocněná špatně fungujícím vymáháním plateb ze strany účetní firmy. 
Tato situace byla vyřešena tak, že účetní firma nebude již nadále vystavovat faktury. Tuto 
agendu vč. upomínkového řízení bude zajišťovat hospodářka ČSSI. Tato změna je platná od 
1.4.2012.

 v roce 2011 se nekonaly žádné akce, které by přinesly ČSSI zisk - centrála "s vypětím všech sil" 
uspořádala naposledy konferenci Systémová integrace na Žofíně, a to s vyrovnaným rozpočtem; 
sekce CVIS nepořádala svoji tradiční konferenci Svět informačních systémů. 
Jak bylo řečeno již na minulé radě a i z předloženého rozpočtu pro 2012 vyplývá, náhradou za 
Systémovou integraci budou monotématicky zaměřené semináře, které se budou konat cca 4krát 
v roce. Jak se ukázalo, tak o tuto formu prezentace je zájem jak ze strany odborné veřejnosti, tak 
ze strany potenciálních firemních partnerů (nízkonákladové akce jak pro účastníky akce,  tak pro 
sponzory). Samozřejmě bude dodržováno min. 50% platební zvýhodnění pro členy ČSSI,

 v neposlední řadě stojí i předpoklad, že tato forma seminářů a její  medializace přivede i nové 
členy.

Další vysvětlení k hospodaření v r. 2011 poskytl doc. Sodomka za sekci CVIS

H.Hůrková také upozornila na kritický stav členské základny v ně kterých sekcích. 

Po diskusi rada ČSSI přijala vysvětlení a vyslovila souhlas s výsledky hospodaření ze r. 2011.

Současně rada ČSSI doporučila, aby hlavním bodem příštího zasedání bylo projednání restrukturalizace 
členské základny v regionech, řízení sekcí resp. odborných akcí v sekcích. Podklady pro jednání 
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připraví tajemnice Hůrková ve spolupráci s předsedy sekcí. Doc. Sodomka informoval, že sekce CVIS 
již hledá řešení situace,  mj. připravuje nový web odpovídající současným nárokům na zpravodajskou 
funkci webu.

2) Projednání a schválení rozpočtu na r. 2012 
Také návrh rozpočtu na 2012 byl předem zaslán členům rady. Doc. Pour vysvětlil částku 269 000 Kč 
získanou na základě smlouvy s Centrem pro business intelligence. Dle smlouvy budou prostředky 
použity na realizaci dvou seminářů zaměřených na Business Intelligence (v roce 2011 a 2012) a na 
vydání dvou čísel časopisu SI zaměřených na BI.  Při příležitosti uvedených seminářů bude oceněno 5 
nejlepších diplomových prací z vysokých škol, které jsou členy ČSSI. Tyto školy budou vyzvány, aby 
zaslaly jednu vybranou diplomovou práci obhájenou v roce 2011 a 2012 spolu s posudkem vedoucího na 
adresu sekretariátu ČSSI nebo na emailovou adresu pour@vse.cz. Z doručených prací vybere komise 
složená  z členů připravujících seminář 5 nejlepších prací, které budou finančně oceněny. Výzvu školám 
zašle H.Hůrková do konce dubna t.r.

Rada ČSSI schválila předložený návrh rozpočtu.

3) Vyhodnocení semináře „Přístupy k řízení IT architektur a center sdílených služeb ve 
veřejné správě“, který se konal  9.2.2012
Na semináři bylo zaregistrováno 240 účastníků a byl jak účastníky, tak partnery vysoce hodnocen. 
Kladné hodnocení zdůraznil i přítomný Ing. Heider z IBM, který byl také účastníkem semináře. 
Zdůraznil perfektně sestavený program a jeho vyváženost. Náměstek Zajíček (MF ČR) – jeden z aktérů 
semináře doporučil opakování semináře v Brně. Prof. Voříšek v tomto smyslu oslovil rektora VUT Brno 
– prof. Raise, který nabídku uvítal a realizací semináře pověřil děkana Fakulty informačních technologií. 

4) Plán dalších akcí v r. 2012

H. Hůrková a předsedové sekcí podali přehled připravovaných seminářů na rok 2012:

 Seminář na téma „Competitive Intelligence – soubor nástrojů a metod na zvyšování 
konkurenceschopnosti“ se bude konat 26.4. na VŠE v Praze a garantem semináře je prof. Molnár 
(KIT VŠE)

 Konference „Tvorba softwaru 2012“  se bude konat v Ostravě ve dnech 23.-25.5. 2012

 „BI fórum 2012“  - seminář zaměřený na business intelligence  - se bude konat 1.6.2012. Garanty 
semináře jsou doc. Pour  a doc. Novotný (KIT VŠE). Na semináři budou oceněni studenti za nejlepší 
diplomové práce v minulém roce z VŠ, které jsou členy ČSSI (viz bod 2)

 Seminář „IT pro praxi“ se bude konat v Ostravě ve dnech 4.-5.10. 2012

 Liberecké fórum se bude konat v listopadu 2012

Dne 19/4/2012 se uskuteční v hotelu Olympic 18. symposium EDIFACT, které pořádá FITPRO a ČSSI 
je spoluorganizátorem.

5) Spolupráce s RVKIS

Prof. Voříšek informoval o plánované spolupráci VŠE a dalších akademických pracovišť ČSSI na 
projektu ekonomického hodnocení služeb veřejné správy. Zadavatelem projektu je Rada vlády pro 
konkurenceschopnost a informační společnost (náměstek Z.Zajíček). Projekt předpokládá vytvoření 
kompletní metodiky pro sledování nákladů veřejné správy a jejich alokaci na jednotlivé služby a 
následně i jejich analýzy podle stanovených hledisek. V současné době se na přípravě projektu podílí 
katedry IT VŠE a katedra manažerského účetnictví VŠE. 

Předpokládá se návaznost na funkcionalitu aplikací Státní pokladny ČR a s tím i úzká kooperace 
s týmem IBM, který projekt Státní poklady řeší. Kontaktní osobou ze strany IBM bude Ing. Petr Heider. 

6) Různé
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 Doc. Šimon upozornil na potřebu přesnějšího pravidel pro náklady a příjmy odborných akcí. 
Rada se dohodla, že řešení tohoto problému projedná v souvislosti s diskusí k řízení sekcí (viz 
bod 1), 

 červnové zasedání Rady ČSSI se ruší 

 hlavními body zasedání v září budou (1) restrukturalizace členské základny v regionech , řízení 
sekcí a odborných akcí a (2) příprava voleb členů Rady (současný mandát končí radě 
31.12.2012). Materiály k oběma bodům připraví tajemnice Hůrková

Příští zasedání rady ČSSI se koná 
dne 20.9.2012 od 13:00 hod. v zasedací místnosti FIS VŠE,

4. poschodí NB č.dv. 403

zapsala:    H.Hůrková

schválil:   prof. Voříšek
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