
Hlasovací lístek

pro volbu členů rady české společnosti pro systémovou integraci

v na funkční období 2009-2012

Poznámky: 
(1) Kandidáti na členy rady (viz následující tabulka) byli jednak navrženi stávající radou společnosti a jednak

nominačními lístky zaslanými členy společnosti.
(2) Ve volbách bude zvoleno 7 členů rady.
(3) Hlasovací lístek je považován za platný, jsou-li splněny současně následující podmínky:

• je označeno symbolem „X“ v posledním sloupci tabulky maximálně 7 kandidátů z patnácti nominovaných
(ostatní políčka proškrtněte „----“),

• hlasovací lístek je podepsán členem společnosti (u kolektivních členů zástupcem kolektivního člena),
• hlasovací lístek musí být odeslán na adresu: ČSSI, katedra informačních technologií VŠE, W. Churchilla 4,

130 67 Praha 3,  nejpozději do 10.12.2008 (rozhodující je datum poštovního razítka).
 Dle stanov společnosti jsou automaticky členy rady společnosti předsedové regionálních a odborných sekcí,

dále administrátoři odborných skupin ale s hlasem pouze poradním
(4) Zvolená rada si ze svého středu zvolí prezidenta a dva viceprezidenty.
(5) Prezident navrhne obsazení míst tajemníka a hospodáře. Návrh je platný po schválení radou.
(6) Do Rady bude kooptován šéfredaktor časopisu Systémová integrace.
(7) President může předložit Radě návrh na kooptaci dalších členů Rady.
(8) S kandidáty se můžete seznámit na adrese http://www.cssi.cz

Jméno Kolektivní /
individuální

člen

Firma Kategorie
 (VA - vědecko-

akademická,
D - dodavatelská,
Z - zákaznická)

Hlasuji pro:

(označte „X“,
ostatní

proškrtněte)

Ing.Aleš Bartůněk K IBM D
Prof.Ing. Josef Basl, CSc. K KIT VŠE Praha A
Ing. Martin Bednár I nezávislý konzultant Z
Prof. Ing. Jan Dohnal, CSc. K Gartner Z
Ing. Vladimír Drnek K Logica D
Ing Václav Grepl I Komerční banka Z
Ing. Pavel Hrabě K SAP D
Ing. Jan Kameníček K Hewlett-Packard D
Ing. Petr Karásek K Microsoft D
JUDr. Martin Maisner K ROWAN LEGAL Z
Ing. Stanislav Michalík K CONSULTING

České spořitelny
D

Ing. Michal Nettl K ŠkodaAuto Z
Ing. Milan Sameš K Oracle Czech D
Doc.Ing. Otakar Smolík K NESS Czech D
Prof.Ing. Jiří Voříšek, CSc. K KIT, VŠE Praha A

Při volbách má hlas individuálního člena váhu 1 hlasu
 a hlas firemního člena resp. firmy má váhu 3 hlasů!

     kolektivní člen      .

     individuální člen       

Datum ............................

................................................
                      jméno člena, firma

………………………………
                   podpis

http://www.cssi.cz/



