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Vyhlášení voleb funkcionářů Rady ČSSI 
 
Vážení členové ČSSI, 

podle platných stanov společnosti nastává období voleb členů Rady České společnosti pro 
systémovou integraci. Rada ČSSI proto na svém zasedání 16.9.2004 jmenovala pětičlenný 
nominační výbor a uložila mu, aby do 1.10.2004 připravil kandidátku s alespoň sedmi kandidáty a 
zveřejnil ji na webové stránce společnosti.  
Spolu s časovým plánem voleb Vám zasíláme i návrh kandidátů, který Vám předkládá tento 
nominační výbor.  
Současně si Vám dovolujeme předložit nabídku na dodatečnou nominaci k návrhu předběžné 
kandidátky – viz dále.  
Podle stanov je člen ČSSI zařazen na kandidátku tehdy, navrhne-li jej aspoň pět členů ČSSI a člen 
s nominací souhlasí. Dodatečné nominace je třeba sdělit písemně do 10.11.2004 tajemnici ČSSI.  
 
Pravidla voleb dle stanov společnosti: 

(1) Ve volbách bude zvoleno 7 členů Rady. 
(2) Dle stanov společnosti jsou automaticky členy Rady předsedové regionálních a odborných  

sekcí společnosti. 
(3) Zvolená Rada ze svého středu zvolí prezidenta a dva viceprezidenty. 
(4) Prezident navrhne obsazení míst tajemníka a hospodáře. Návrh je platný po schválení 

Radou. 
(5) Do Rady bude kooptován šéfredaktor časopisu Systémová integrace. 
(6) President může předložit Radě návrh na kooptaci dalších členů do Rady. 
 

Volby proběhnou dle následujícího harmonogramu:  

TERMÍN KDO AKCE 
16.09 Rada ČSSI ustanovení Nominačního výboru  (viz zápis), návrh  první verze 

kandidátky 
Do 10.11 tajemnice příjem dodatečných nominací peticí od alespoň 5 členů  ČSSI 
Do 15.11. tajemnice, 

nominační 
výbor 

kompletace konečné verze kandidátky,  

Do 20.11.  tajemnice 
 

rozeslaní hlasovacích lístků se všemi navrženými kandidáty všem 
členům společnosti, zveřejnění na www,  

Do 10. 12.  tajemnice konečných termín přijetí hlasovacích lístků 
15.12. současná 

Rada 
Výroční zasedání staré Rady –skrutátoři: vyhlášení výsledků 
voleb – ustanovení nové rady ČSSI,     

leden 2005 nová Rada 1. zasedání nové Rady - volba prezidenta a 2 viceprezidentů , 
jmenování tajemníka a hospodáře, kooptace 
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Kandidáti do Rady společnosti navržení stávající Radou: 
 

Jméno Kolektivní / 
individuální člen 

Firma Kategorie  
(S - školství, 

IT - dodavatel IT,
U - uživatel IT) 

Doc.Ing. Josef Basl, CSc. K KIT, VŠE Praha S 
Ing. Martin Bednár  K SAP IT 
Ing. Petr Hujňák I Per Partes IT 
Ing  Radim Hradílek K IBM IT 
RNDr. Pavel Kalášek, CSc.  K HP IT 
Ing. Petr Koubský I Softwarové noviny IT 
Ing. Michal Nettl I ŠKODA, a.s. U 
Ing.  Alexander Šafařík-
Pštrosz   

K Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví, 

Národní orgán ČR pro 
usnadňování procedur 

mezinárodního obchodu 
(FITPRO) při HK ČR 

U 

prof.Ing. Jiří Voříšek, CSc. K KIT, VŠE Praha S 
 
 

Vaše návrhy na dodatečnou nominaci členů rady společnosti zašlete na adresu sekretariátu 
ČSSI nejpozději do 10. listopadu 2004! 

 
      
S pozdravem 
  
      

                                                                                                                RNDr. Jan Frolík, CSc. v.r 
                                                                                                                         za nominační výbor 
 
V Praze dne 30.9.2004 
 
 
Za správnost: Hana Hůrková, tajemnice ČSSI 
 

 

Přílohy: 

  formulář na dodatečnou nominaci                     
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Návrhy na dodatečnou nominaci členů Rady ČSSI: 
(navrhovaný kandidát musí být členem společnosti) 

 
 

Jméno kandidáta 
Kolektivní / 
individuální 

člen 

Firma a  

funkce ve firmě 

Kategorie  
(S - školství, 

IT - dodavatel IT,
U - uživatel IT) 

 
Jméno navrhovatele 

 
Firma 

Člen 

K/ I 

 
Podpis 

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 

………………………………………… 
           podpis  nominovaného 

(souhlas s nominací) 
 


