
Pravidla pro zakládání, fungování a financování sekcí 
v rámci ČSSI 

 

1. Strategie zakládání sekcí  
V rámci České společnosti pro systémovou integraci (ČSSI) lze zakládat sekce regionální a 
odborné. Zakládání sekcí v rámci ČSSI je prostředkem naplnění ideji „Systémové integrace 
v informační společnosti“. Sekce sdružují skupiny členů ČSSI soustředěné v určitém regionu 
a nebo zaměřené na určitou zájmovou oblast s cílem vzájemné diskuse mezi členy sekce, dále 
sdílení názorů a zkušeností s ostatními členy ČSSI i v rámci odborné veřejnosti a odborných 
sdružení. Formou této výměny názorů mohou být webové stránky, elek. konference, semináře 
a pracovní setkání. Dále pak odborné analýzy, články, příručky a knihy. 
Protože základní komunikace se členem probíhá po regionální linii, musí být člen registrován 
u jedné regionální sekce (pražské, západočeské, severočeské, východočeské, severomoravské, 
jihomoravské). O příslušnosti k regionální sekci rozhoduje sám člen a to bez ohledu na adresu 
svého sídla. Člen může být dále registrován u žádné až několika odborných sekcí. 
 

2. Pravidla zakládání sekcí 
Založení nové sekce vzniká na základě projednání a schválení „Zápisu z ustavující schůze 
sekce“ Radou ČSSI.  
Tento dokument musí obsahovat: 

 datum a místo konání ustavující schůzky 
 seznam zakládajících členů (pro založení je nutný souhlas alespoň pěti členů ČSSI) 
 název, event. logo sekce, které vyjadřuje skutečnost, že se jedná o sekci ČSSI  
 oblast odborného zaměření sekce 
 vymezení poslání sekce vůči poslání ČSSI, k existujícím sekcím v rámci ČSSI a dále i 

k dalším odborným subjektům v rámci ČR 
 strategické cíle zakládané sekce v horizontu následujících 3 let 
 plán činnosti na následující rok, vč. event. požadované finanční podpory ČSSI 

 
Radě ČSSI zástupci nové sekce rovněž předají jména zvolených představitelů sekce: 

 předsedy sekce – bude zástupcem v Radě ČSSI  
 tajemníka sekce – kontaktní osoba pro styk s tajemnicí a správcem webu Společnosti 
 pokladníka sekce – kontaktní osoba pro styk s hospodářkou Společnosti 

 
Fungování nové sekce se řídí schválenými pravidly financování a řízení sekce. 
 

3. Pravidla fungování sekcí 

Organizace a řízení práce sekcí 
Činnost fungování sekcí vychází z „Plánu činnosti sekce“ na kalendářní rok předloženého a 
schváleného Radou ČSSI. Rada má v této oblasti koordinační a metodickou úlohu. 
Sekce prostřednictvím webových stránek a časopisu ČSSI informuje o konání akcí, zveřejňuje 
důležité dokumenty týkající se odborné práce sekce, včetně novinek a aktualit. Sekce 
průběžně aktualizují informace uložené na  webu ČSSI týkající se profilu sekce a kontaktních 
osob. Členy sekce mohou být pouze členové ČSSI. 
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Finanční fungování sekcí 
Financování sekce vychází ze schváleného „Plánu činnosti sekce“ a navazujícího „Finančního 
plánu sekce“, který musí obsahovat předpokládané příjmy a výdaje sekce a specifikaci 
režijních nákladů. 
Příjem sekce tvoří podíl z členských příspěvků členů sekce, který stanovuje Rada ČSSI. S 
platností od 1.1.2002 byl stanoven ve výši 80%.  
Sekce může poskytovat placené služby, a to jak  svým členům tak rovněž i nečlenům 
společnosti. Zásada je, že poplatek za tyto služby zvýhodňuje členství v ČSSI. Tento poplatek 
je na rozdíl od členského příspěvku pro plátce daňové uznatelným nákladem a pro ČSSI 
představuje dani podléhající příjem. 
 
 
Zpracoval: Doc. Basl 
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