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- sdružení uživatelů, dodavatelů a škol  
v oblasti informačních systémů a technologií  

 
Česká společnost pro systémovou integraci byla založena v roce 1994 s cílem poskytovat, rozvíjet a 
sdílet znalosti a zkušenosti v řešení, provozování a řízení informatiky podniků a institucí soukromé i 
státní sféry.  
V rámci svých hlavních aktivit proto ČSSI sleduje a analyzuje aktuální trendy v řízení ekonomických 
subjektů a jejich dopady a nároky na služby informatiky. Analyzuje stav a trendy na trhu informačních 
a komunikačních technologií v tuzemsku i zahraničí. Vytváří svými odbornými akcemi a publikacemi 
platformu pro výměnu informací, zkušeností a názorů mezi specialisty nejrůznějších typů organizací i 
sektorů ekonomiky. 
Prostředkem naplnění uvedených záměrů a aktivit ČSSI je zejména celá škála konferencí a odborných 
seminářů, z nichž nejvýznamnější je mezinárodní konference Systémová integrace, časopis 
Systémová integrace, publikační řady knižních publikací i specializovaných manažerských příruček a 
www stránky Společnosti. Členem ČSSI se může stát organizace, ale i jednotlivá osoba na základě 
přihlášky a uhrazení členského poplatku. Detailní a aktuální informace o České společnosti pro 
systémovou integraci jsou na adrese: 
 
 
 

www.cssi.cz 
 
 
 
 
 



AAKKTTIIVVIITTYY  ČČSSSSII::  
  

 ČSSI pořádá pro své členy odborné semináře na aktuální témata zaměřená např. na 
ekonomické, organizační a právní otázky informatiky, nové typy aplikací a technologií, přístupy 
k řízení a řešení informatických projektů, outsourcingu apod. Členové jsou zváni i na semináře, 
na kterých ČSSI pouze spolupracuje  

 ČSSI je pořadatelem nebo spolupořadatelem významných akcí celostátního významu, 
především mezinárodní konference Systémová integrace,  Symposia „EDI(FACT) a elektronický 
obchod“ ve spolupráci Hospodářskou komorou ČR, série seminářů ve spolupráci s Institute for 
International Research a dalších.  

 ČSSI vydává odborný časopis Systémová integrace, který je obsahově zaměřen na témata 
odpovídající prvnímu bodu. Časopis má přiděleno ISSN a mohou do něj přispívat jak členové, 
tak nečlenové ČSSI, pracovníci dodavatelů i zákazníků IS/ICT, škol a dalších organizací,  

 ČSSI vydává samostatnou ediční řadu "Příručka informačního manažera" zaměřenou na 
řešení problémů spojených s řízením podnikových IS/ICT, jako např. "Příručka pro tvorbu a 
hodnocení smluv na návrh a dodávku IS", „Tvorba a hodnocení smluv v oblasti outsourcingu 
IS/ICT“,  

 ČSSI zprostředkuje členské základně prostřednictvím svých www stránek aktuální informace 
o aktivitách partnerů a členů ČSSI a současně možnost presentovat své produkty a služby, 

 ČSSI na základě smlouvy s nakladatelstvím GRADA Publishing a v kooperaci se 
Slovenskou společností pro SI vydává společnou ediční řadu "Management v informační 
společnosti". Aktuální přehled a anotace vydaných titulů v rámci této řady je k dispozici na 
www.cssi.cz. Členové ČSSI mají slevu na všechny tituly této řady 

 ČSSI se podílí na organizaci soutěže TOP 10 systémových integrátorů ČR a TOP 
Professionals. 

 

SSPPOOLLEEČČNNOOSSTT  SSVVÝÝMM  ČČLLEENNŮŮMM  PPOOSSKKYYTTUUJJEE  NNÁÁSSLLEEDDUUJJÍÍCCÍÍ  SSLLUUŽŽBBYY::    
  

 zdarma časopis Systémová integrace (pro firemního člena 3 výtisky), 
 zdarma tituly řady „Příručka informačního manažera“ (pro firemního člena 3 výtisky), 
 zdarma účast na seminářích pořádaných ČSSI a jejími sekcemi pouze pro členy,  
 min 10% sleva na akcích ČSSI pořádaných pro veřejnost, 
 slevu při nákupu knih z publikační řady "Management v informační společnosti”, kterou ČSSI 

vydává ve spolupráci s nakladatelstvím Grada, 
 pozvání a sleva na akcích pořádaných jinými subjekty, na jejichž realizaci se  ČSSI podílí jako 

organizační  nebo odborný garant, 
 odborné konzultace k problémům řízení IS/ICT a SI, 
 možnost publikace názorů členů v časopisu SI, na webu ČSSI a na akcích ČSSI, 
 možnost vyjadřovat se k návrhům dokumentů, o jejichž oponenturu byla ČSSI požádána v 

rámci své spolupráce se státními orgány, příp. dalšími institucemi,  
 možnost aktivního zapojení do činnosti teritoriálních a odborných sekcí ČSSI, 
 organizační pomoc při založení a provozu odborné sekce zaměřené na specifickou 

problematiku IS/IT,  
 prioritní nabídka partnerství na akcích pořádaných ČSSI - např. partnerství na  konferenci 

Systémová integrace 
 uložení vlastních informací do adresáře členů a správa těchto informací na www ČSSI, 
 umístění vlastních informací do kalendáře www ČSSI, 
 možnost presentovat aktuální nabídku formou reklam na www ČSSI, 

  služby poskytované odbornými sekcemi (viz.www.cssi.cz)  

http://si.vse.cz/
http://www.cssi.cz/publ_pim_seznamcisel.asp
http://www.cssi.cz/publ_edice_seznamcisel.asp
http://www.cssi.cz/publ_edice_seznamcisel.asp


ČSSI 
má své sídlo v Praze a je dále organizačně členěna na sekce regionální a odborné. Jejich 
kontaktní údaje a profilové zaměření je uvedeno v dalším přehledu: 
 
 

Název:  
Typ regionální/odborná
Předseda: jméno, e_mail, telefon
Tajemnice: jméno, e_mail, telefon
Sídlo: adresa, telefon
Profil: semináře, publikace, průzkumy, 

 
 
 



RRAADDAA  ČČSSSSII::  
 

President společnosti: 
  prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. 
  katedra informačních technologií VŠE Praha 
Vicepresident pro řízení regionálních a odborných sekcí ČSSI 
  doc.Ing. Josef Basl, CSc. 
  Západočeská universita, Plzeň 
Vicepresident pro řízení vztahů společnosti s externími partnery 
  RNDr. Jan Frolík, CSc. 

nezávislý konzultant 
Členové rady: 
 Ing. Martin Bednár, SAP ČR, s.r.o. 
  RNDr. Pavel Kalášek, CSc., Hewlett-Packard spol. s r.o. 
  Ing. Michal Nettl, Škoda Auto, a.s. 

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  
Šéfredaktor časopisu Systémová integrace 
 doc. Ing. Jan Pour, CSc., katedra informačních technologií VŠE Praha 
Redaktor časopisu SI 
 doc. Ing. Václav Řepa, CSc., katedra informačních technologií VŠE Praha 
Tajemnice společnosti 
 Hana Hůrková, katedra informačních technologií VŠE Praha 
 
 
Sekretariát společnosti 

Hana Hůrková 
Vysoká škola ekonomická 
Katedra informačních technologií 
nám.W.Churchilla 4, Praha 3, 130 67 
telefon 224222101 
fax: 224095426 
e-mail:  hurkova@vse.cz 

    info@cssi.cz 
 
 
 


