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1. Východiska strategie (hodnocení aktuálního stavu) 

1.1 Produkty / aktivity  
Základními produkty/aktivitami ČSSI jsou: 

 Informace –pro členy, partnery, odbornou veřejnost a nejširší veřejnost 
 Odborné analýzy a průzkumy  
 Odborné publikace 

knihy v publikační řadě Management v informační společnosti • 
• 
• 
• 

časopis Systémová integrace 
příručky pro manažery 
sborníky z konferencí 

 Organizování seminářů a soutěží 
 Zprostředkování kontaktu ICT komunity s obdobnými komunitami v zahraničí 

Hodnocení: 
 všechny typy aktivit se osvědčily, ale dosud málo oslovují byznys manažery 
 některé z aktivit je vhodné zkvalitnit (pozice časopisu, soutěže – zmenšit počet soutěží pro ICT 
dodavatele, zvýšit jejich váhu, dělat v kooperaci s dalšími společnostmi zejména CACIO a 
ISACA).  

 je možné/žádoucí dodat nové aktivity (např. vliv ČSSI na standardy, akce pro TOP manažery) 

1.2 Služby členům 
Stávající služby ČSSI kolektivním a individuálním členům: 

 zdarma 4x ročně časopis SI (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 
 zdarma přístup do neveřejné části webu ČSSI 
 zdarma 3 nabídky zaměstnání uveřejněné na webu ČSSI (pouze pro firemní členy) 
 min 10% sleva na akcích ČSSI pořádaných pro veřejnost 
 sleva při nákupu knih z publikační řady "Management v informační společnosti“, kterou ČSSI 
vydává ve spolupráci s nakladatelství Grada 

 pozvání a sleva na akcích, kde se ČSSI podílí na organizaci s jinými subjekty 
 zprostředkování odborných konzultací k problémům 
 možnost publikace názorů člena v časopisu SI, na webu ČSSI a na akcích ČSSI 
 možnost prezentace produktů a služeb v bulletinech a na webu ČSSI (pouze pro firemní členy) 
 možnost vyjadřovat se k návrhům dokumentům, 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 
 prioritní nabídka partnerství na akcích pořádaných ČSSI - např. partner konference SI (pouze pro 
firemní členy) 

Kromě výše uvedených služeb mohou členové sekcí ČSSI čerpat specifické služby (placené i 
neplacené) sekce, jejíž jsou členem – viz informace na webech sekcí. 
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Hodnocení: 
 struktura i rozsah služeb odpovídá kapacitním a finančním možnostem ČSSI, 
 zkvalitnění stávajících, resp. přidání dalších služeb poskytovaných za roční členský poplatek 
bude vyžadovat další finance (ty ČSSI může získat buď zvětšením počtu členů nebo zvýšením 
členského poplatku). 

1.3 Počet a struktura členů společnosti 
Hlavními zákazníky ČSSI jsou její firemní a kolektivní členové. Počet členů společnosti 
v posledních pěti letech osciluje kolem stejných hodnot (130 – 150 kolektivních členů 130-150 
individuálních členů). 
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Hodnocení: 
V porovnání s podobně orientovanými společnostmi (CACIO, SPIS, ISACA, SPŘ) je sice ČSSI co do 
počtu členů největší společností v ČR, ale potenciál členů je značně vyšší. Zvýšení počtu členů by 
umožnilo: 

 lépe naplňovat poslání, 
 zvýšit vliv ČSSI v informatické komunitě v ČR, 
 zvýšit objem finančních prostředků, které má společnost na realizaci svého poslání. 

Zejména je žádoucí zvýšit počet firemních členů. 

1.4 Organizace a řízení společnosti 
Společnost řídí rada společnosti složená ze 7 volených členů, ze 7 předsedů sekcí a členů, které 
v daném volebním období rada kooptovala. Na prvním zasedání rady byl kooptován do rady Doc. 
Pour na pozici šéfredaktora. Rada má v současné době 14 členů (vícepresident pro externí vztahy je 
současně předsedou jedné ze sekcí). 
President společnosti navíc jmenuje dvě výkonné funkce – tajemnici a hospodářku. Společnost má 
v současné době 4 regionální sekce: 

• Západočeská se sídlem v Plzni při Západočeské univerzitě, 
• Východočeská – při Univerzitě Hradec Králové, 
• Severočeská  - při Technické univerzitě v Liberci, 
• Moravskoslezská při Vysoké škole báňské –TU v Ostravě. 

a tři odborné sekce: 
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• Centrum pro elektronický obchod (CEO) –se sídlem v Praze, 
• Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS)  –se sídlem ve Zlíně při univerzitě Tomáše 

Bati, 
• Legislativně - právní sekce – zaměřená na právní aspekty dodávek a provozu IS/ICT a služeb IT 

se sídlem v Praze. 
Ze 14 členů rady je 7 členů z univerzit, 3 z dodavatelských organizací a 4 z uživatelských organizací. 
Základním dokumentem určujícím pravidla fungování společnosti jsou stanovy, které existují ve 
stejném znění od založení společnosti v r. 1994. 
Hodnocení: 

 stanovy vyhovovaly v počátcích činnosti společnosti, ale v současné době jsou již zastaralé a 
nepostihují adekvátně všechny významné aspekty života společnosti (např. práva a povinnosti 
sekcí, vyvážené zastoupení univerzit, dodavatelů a uživatelů v radě), 

 v radě není žádný člen z řad CIO ani ze státní správy, 
 dodavatelské organizace mají nejslabší zastoupení. 

1.5 Ekonomika ČSSI 
ČSSI je od svého založení neziskovou společností, jejíž příjmy se skládají zejména z členských 
příspěvků a předplatného časopisu placeného nečleny ČSSI. 

Poplatky dle typu členství Kč/rok 
od 2003 

Individuální členství 990,-
Individuální členství – studenti, důchodci 390,-
Kolektivní členství 7 300,-
Kolektivní členství – školství 3 650,-
Roční předplatné časopisu pro nečleny 700,-

 
Služby členům představují hlavní položku výdajů společnosti (vydávání časopisu, pořádání 
bezplatných seminářů, informační portál společnosti atd.). Společnost má pouze dva placené 
funkcionáře – tajemnici a hospodářku. Příjmy z organizovaných akcí (konference, semináře) pokrývají  
náklady těchto akcí.  
Hodnocení: 

 společnost má vyrovnané hospodaření (viz graf), 
 nedisponuje však žádnými volnými prostředky, které by se daly okamžitě využít pro zvýšení 
rozsahu (neplacených) služeb pro členy, 
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 možným opatřením pro zvýšení příjmů je diferenciace firemních členských poplatků dle objemu 
odebíraných služeb. 
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2. Cíle společnosti pro období 2005 – 2008 

♦ Poslání ČSSI 
Být platformou pro diskusi a rychlý přenos znalostí a zkušeností mezi dodavateli ICT, uživateli ICT a 
univerzitními informatickými pracovišti s cílem podpořit efektivní využití ICT v podnikatelské sféře a 
ve veřejné správě. Ovlivňovat legislativní, normotvorné a terminologické standardy týkající se využití 
ICT v ČR. 

♦ Vize pro období 2005-2008 
Stát se nejvýznamnějším odborným sdružením v ČR zaměřeným na využití ICT v podnikatelské sféře 
a ve veřejné správě, s širokou členskou základnou a s významným vlivem na legislativní, normotvorné 
a terminologické standardy v ČR a s vazbou na obdobná zahraniční sdružení. 
 
Poslání ČSSI a její vize na období 2005-2008 budou naplněny dosažením následujících cílů: 

2.1 Produkty / aktivity  
ID 
cíle 

Popis Termín Cesty dosažení cíle Zodpovídá 

 Časopis SI    
C1 Zařadit časopis mezi renomované 

časopisy a tím zvýšit jeho 
atraktivitu mezi autory/čtenáři z 
univerzit 

9/2005 dopis na příslušnou komisi 
MŠMT podpořený 
stanovisky co největšího 
počtu univerzitních 
pracovišť 

president, 
tajemnice 

C2 Rozšířit spektrum 
přispěvovatelů/autorů 

průběžně • pedagogové a PhD 
studenti na univerzitách 

• řešitelé úspěšných ICT 
projektů z praxe 

šéfredaktor 

C3 Uveřejňovat recenze kvalitních 
knižních titulů 

2-4x 
ročně 

• ve spolupráci s Gradou a 
s univerzitními 
pracovišti v ČR 

šéfredaktor 

 Semináře/konference    
C4 Eliminovat nežádoucí tématické i 

časové překryvy akcí ČSSI - 
koordinovat odborné zaměření a 
harmonogram aktivit ČSSI  

průběžně • cíle a hlavní témata 
semináře/konference 
projednat v radě 

odborný garant 
akce a rada ČSSI 

C5 Oslovit vybranými akcemi byznys 
manažery (pořádat akce pro VIP 
zákazníky) 

6/2006 • na SI06 uspořádat jednu 
ze sekcí speciálně pro 
VIP - obdoba 
každoročního setkání 
manažerů v hotelu Sen, 
ale v tomto případě na 
téma „Business a IT“.  

president, rada 
ČSSI 
 
 

 Analýzy trhu, web ČSSI    
C6 na webu dát k dispozici čtenářům 

přehledný popis situace na trhu 
od 

6/2005 
• pravidelně aktualizovat 

popis trhu IS/ICT 
šéfredaktor 
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s produkty a službami ICT 
Poznámka: tento cíl nezískal 
podporu členů rady zastupující 
velké ICT dodavatele. Stávající 
aktivity v tomto směru budou 
pokračovat na univerzitách s tím, 
že po roce budou vyhodnoceny 
přínosy aktivity a učiněno finální 
rozhodnutí. 

průběžně s využitím studentů VŠ  
• spolupracující studenty 

finančně zainteresovat 

C7 webem se prezentovat i mimo ČR 6/2005 přeložit web do angličtiny šéfredaktor 
 Výpisková služba     
C8 dle zvoleného zájmového profilu 

informovat členy a předplatitele o 
novinkách z dané oblasti 

1/2006 • vytvořit ve spolupráci se 
studenty několika 
univerzit obdobu 
výpiskové služby IT 
Business Edge 

• získat pro spolupráci 
IDG ? 

(nová role) a 
vedoucí sekcí 
Organizování 
této aktivity 
zajistí CVIS. 

 Normy a standardy    
C9 Sjednotit výklad/chápání 

informatických pojmů na českých 
VŠ, případně též v odborných 
publikacích 

6/2005 – 
první 
verze 

• vytvořit a průběžně 
aktualizovat výkladový 
terminologický slovník 

• vytvořit redakční radu 
slovníku 

šéfredaktor a 
vedoucí sekcí 

C10 Vyjadřovat se k připravované 
legislativě v oblasti IS/ICT 

od 2006  vicepresident pro 
externo 

 Participace v rozhodčích 
řízeních 

   

 Aktivně se zapojit do činnosti 
rozhodčího soudu v oblasti IS/ICT 

od 2006  vicepresident pro 
externo 

 Soutěž nejúspěšnějších ICT 
projektů 

   

C11 Soutěží napomoci k šíření best 
practicies v různých typech ICT 
projektů 

1x ročně ve spolupráci s ISACA, 
CACIO a SPŘ uspořádat 
společnou soutěž 

vicepresident pro 
externo 

 Soutěž TOP SI v ČR     
C12 Vyjasnit cíl a propozice soutěže, 

aby byla přitažlivá pro dodavatele 
a informačně zajímavá pro 
uživatele. V případě, že se toto 
nepodaří, účast ČSSI při 
organizování soutěže ukončit. 

9/2005  vicepresident pro 
externo 

 Soutěže studentských týmů 
různých univerzit – soutěžemi 
motivovat univerzity k řešení 
v praxi palčivých problémů, 
zviditelnit ČSSI mezi studenty 

   

C13 Soutěž o nejlepší řešení zadaného 1x ročně ve spolupráci s ISACA, vicepresident pro 
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projektu  od r. 
2006 

CACIO, SPŘ,… 
• firmy sdružené v ČSSI a 

partnerských 
organizacích vypíší 
témata, pravidla soutěže 
a určí ceny 

• komise sestavená 
z organizátorů určí 
vítěze (na základě 
prezentace díla před 
komisí) 

interno 

C14 Vytvořit společný pool témat 
diplomních prací zadávaných 
praxí o jejichž řešení by se mohly 
ucházet studenti všech 
informatických kateder 

průběžně 
od 

9/2005 

 vícepresident pro 
interno 

 

2.2 Služby členům 
Nové služby členům – váží na nové aktivity: 

 výpisková služba dle zájmového profilu (nečlenové za poplatek), 
 možnost vypisování témat diplomových a seminárních prací, 
 možnost zařazení vlastního tématu do soutěže univerzitních týmů. 

 

2.3 Počet a struktura členů společnosti 
ID 
cíle 

Popis Termín Cesty dosažení cíle Zodpovídá 

C15 zvýšit počet firemních členů na 
200 – zejména členů 
z uživatelských organizací 
(postupně v jednotlivých letech) 
při zachování současné úrovně 
členských poplatků  

2008 • při velkých seminářích 
jako jednu variantu 
vstupného nabídnout 
současně výhodné (75%) 
zaplacení členského 
poplatku 

• nábor individuálních 
členů z řad studentů 

všichni členové 
rady ČSSI 

C16 zvýšit počet členů informatické 
komunity oslovený akcemi ČSSI 

průběžně • více kvalitních služeb 
ČSSI– viz výše 

 

C17  průběžně • rozšířit aktivity sekcí předsedové sekcí 
C18  5/2005 • komunikační strategie 

ČSSI  
Koubský 

C19  průběžně • více info o akcích ČSSI v 
médiích 

Koubský, 
předsedové sekcí 

C20  průběžně • vést a vyhodnocovat 
statistiku oslovené 
komunity (předplatitelé 

šéfredaktor-web 
tajemnice-
ostatní, 
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časopisu, přístupy na 
web, účastníci akcí,….) 

 

2.4 Organizace a řízení společnosti 

♦ Zvýšit vliv klíčových dodavatelů a uživatelů ICT na aktivity společnosti a vyrovnat 
tak vliv všech tří skupin členů na činnost ČSSI 

Přitáhnout klíčové uživatele a ICT dodavatele do aktivit společnosti a umožnit jim ovlivňovat aktivity 
společnosti, a to za předpokladu, že tento vliv bude v souladu s posláním ČSSI.  
Jedním z možných řešení je tříkomorové uspořádání rady ČSSI, tj. stejný počet volených členů rady 
z každé komory (dodavatelé ICT, uživatelé ICT, univerzity). 
Aby se vyřešily nejvýraznější disproporce, je vhodné kooptovat zástupce 1 dodavatele ICT a 4 
uživatelů ICT. 

♦ Zefektivnit a zatraktivnit jednání rady ČSSI 
Aby zasedání rady bylo efektivní pro všechny zúčastněné a současně přispělo k naplňování poslání 
společnosti budou pravidelná zasedání rady ČSSI řešit pouze klíčové problémy života společnosti, 
operativa bude v kompetenci výkonných orgánů společnosti (tajemník, hospodářka, předsedové sekcí 
a šéfredaktor). 
První částí zasedání bude projednání odborného programu a úkolů ČSSI na další čtvrtletí (semináře, 
obsahové zaměření časopisu, webu, diskusí, ..). 
Druhou částí zasedání rady bude přednáška a diskuse na jedno zvolené aktuální téma. Témata 
budou primárně orientovaná na analýzu podstaty nových trendů v ICT a jejich vlivů na dodavatelskou,  
uživatelskou a univerzitní sféru. Výsledky diskuse budou publikovány na webu a v časopisu 
společnosti. 
 
ID 
cíle 

Popis Termín Cesty dosažení cíle Zodpovídá 

C21 vyvážit zastoupení uživatelů, 
dodavatelů a univerzit v radě 
společnosti 

6/2005 kooptace zástupců 1 
dodavatele ICT a 4 
uživatelů ICT 

president 

C22 úprava stanov společnosti, aby 
lépe odrážely potřeby řízení a 
života společnosti  

6/2006 • „komorové“ uspořádání 
rady ČSSI (3 komory: 
dodavatelé, uživatelé, 
univerzity) 

• práva a povinnosti sekcí 

vicepresident pro 
externo 

C23 využít účasti předních 
informatických osobností v radě 
společnosti k analýze klíčových 
trendů v aplikacích IS/ICT 

kvartálně organizovat diskuse na 
radách ČSSI k aktuálním 
trendům IS/ICT a ve 
spolupráci s médii 
publikovat závěry  

president, 
tajemnice 

2.5 Ekonomika ČSSI 
ID 
cíle 

Popis Termín Cesty dosažení cíle Zodpovídá 

C24 Zvýšit příjmy společnosti tak, aby 
odpovídaly nákladům na dosažení 

30/5/05 Ohodnotit náklady na 
dosažení cílů společnosti, 
vytipovat akce vhodné pro 

hospodářka, 
tajemnice, 
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cílů ČSSI sponsoring účetní 
C25  30/5/05 Analyzovat možnosti 

diferenciace firemních 
členských poplatků dle 
objemu odebíraných služeb 

hospodářka, 
tajemnice, 
účetní 

C26   Zvýšit počet členů 
společnosti  - viz C15 

 

C27 Udržovat vyrovnané hospodaření 
společnosti 

průběžně  hospodářka 
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