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Z jednání VV ČSSF
Výkonný výbor ČSSF se sešel ke svému pravidelnému jarnímu zasedání 14. dubna 2008 v Praze na katedře
radioelektroniky ČVUT. Zabýval se kontrolou plnění
usnesení minulé schůze dne 29. 11. 2007 a kontrolou plnění usnesení této porady, plněním záměru činnosti společnosti, jejím hospodařením v r. 2007 a projednal a
schválil návrh záměru činnosti v r. 2008. Dále vyslechl
stručnou informaci o stavu příprav pořádání symposia
IMEKO TC 2 Photonics in Measurements a konference
Photonics Prague 2008 a tradiční konference Optické
komunikace 2008. Připravil návrh kandidátní listiny pro
volbu členů statutárních orgánů společnosti, která bude
součástí valné hromady společnosti v srpnu 2008 a program této valné hromady.
Zpráva dozorčí rady o činnosti a hospodaření České a
Slovenské společnosti pro fotoniku za rok 2007
Dozorčí rada provedla celkovou kontrolu činnosti České
a Slovenské společnosti pro fotoniku za rok 2007.
Soustředila se zejména na:
A.
Naplňování poslání České a Slovenské společnosti pro fotoniku v roce 2007
B.
Revizi hospodaření a schválení Přílohy
k daňovému přiznání za rok 2007.
Ad A. Plánovaná činnost České a Slovenské společnosti
pro fotoniku v roce 2007 podle usnesení 27*3 zahrnovala:
Příprava uspořádání konference Optické
komunikace ´07 v dnech 25. - 26. 10. 2007 v Praze
• Příprava uspořádání symposia IMEKO TC 2
Photonics in Measurement v Praze 2008
• Průběžné aktualizování webových stránek
společnosti
• Spolupráce s ČK IMEKO, s ČK ICO, s AKI
ČVTS a s EOS
• Vydávání bulletinů FOTONIKA
Všechny záměry činnosti byly splněny. Konference proběhly tradičně úspěšně a byly významným přínosem pro
další rozvoj fotonických a optoelektronických aplikací.
Ad B. Podkladem pro revizi byly:
a)
Peněžní deník
b)
Výpis z peněžního deníku
c)
Příloha k daňovému přiznání za rok 2007
Závěr
Dozorčí rada nezjistila kontrolou nedostatky, a to
jak v obsahové náplni činnosti České a Slovenské společnosti pro fotoniku, tak i v hospodaření. Dozorčí rada konstatuje, že oproti plánu dosáhla společnost hospodářského
výsledku Kč 13 060, který bude v souladu s § 20, odst. 7,
zák. o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. v platném znění, použit ke krytí výdajů vzdělávací činnosti v dalším zdaňovacím období. Společnost neměla žádné neuznatelné výdaje a veškeré výdaje jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření.

Dozorčí rada schvaluje činnosti České a Slovenské společnosti pro fotoniku i výsledky hospodaření bez výhrad.
V Praze 10.4.2008
Doc.Ing. Ivan Hüttel, DrSc.
předseda dozorčí rady
Záměr činnosti ČSSF v roce 2008
• Příprava a uspořádání konferencí Photonics Prague ´08, Optické komunikace ´08 a symposium
IMEKO TC 2 Photonics in Measurement
• Valná hromada ČSSF a volby do statutárních orgánů společnosti
• Průběžné aktualizování webových stránek společnosti
• Spolupráce s ČK IMEKO, s ČK ICO, s AKI
ČVTS a s EOS
• Vydávání bulletinů FOTONIKA
Valná hromada ČSSF
Podle čl 4 stanov ČSSF svolává výkonný výbor řádnou
valnou hromadu společnosti, která se bude konat v úterý
26. srpna 2008 od 17. hod v hotelu Olympik po ukončení
symposia IMEKO TC 2.
1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele, 2 skrutátorů, tříčlenné volební komise a dvoučlenné návrhové
komise
3. Zpráva o činnosti a hospodaření ČSSF v období
2004-2007
4. Diskuse k předneseným zprávám
5. Návrh na záměr činnosti v r. 2009 a zvýšení
členských příspěvků a výhled do r. 2010
6. Odvolání dosavadních členů statutárních orgánů
společnosti
7. Volba členů statutárních orgánů společnosti
8. Usnesení valné hromady
9. Závěr
Návrh kandidátů do statutárních orgánů pro funkční
období 2009 až 2011
JMÉNO
Balling Petr, Ing.
Fliegel Karel, Ing.
Jedlička Miroslav, Ing.
CSc.
Klíma Miloš, Prof. Ing.
CSc
Košťál Emil, Doc. Ing.
CSc
Kucharski Maciej, Mgr.
CSc
Miler Miroslav, Doc.
RNDr,. DrSc

NAVRHOVÁN DO
FUNKCE
Člen VV
Člen VV
Předseda ČSSF
Člen VV
Člen VV
Člen VV
Člen VV

Páta Petr, PhD
Senderáková Dagmar,
Doc. RNDr. CSc
Tománek Pavel, Prof.
RNDr. CSc
Uherek František, Prof.
Ing. CSc
Volner Rudolf, Doc. Ing.
CSc
Návrh z plena
Návrh z plena
Bartl Ján, Ing. RNDr.
CSc
Burian Zdeněk, Doc.
Ing. CSc
Hüttel Ivan, Doc. Ing.
DrSc

Gen. sekretář ČSSF
Místopředsedkyně
ČSSF
Člen VV

Optické komunikace 2007
Tradiční konference o optických komunikacích se bude konat v Praze ve dnech 29. a 30. října. Další informace
hledejte na http://www.action-m.com/

Člen VV

Seminář aplikovaná optika a mikroskopie 2008
Česká společnost pro vědeckou kinematografii a
OLYPUS C&S, s.r.o. Praha pořádají tento seminář dne 4.
9. 2008 v budově Akademie věd ČR v sále č. 206 na Národní třídě .č. 3, v Praze 1. Zahájení bude v 8 hod. prezentací účastníků. Účastnický poplatek včetně sborníku je
100 Kč. Seminář bude věnován problematice současné
aplikované optiky, laserům a jejich aplikacím, moderním
diagnostickým a vyšetřovacím metodám v medicíně, zobrazení v mikroskopii, klasickým a moderním mikroskopickým technikám, metodám obrazové analýzy a digitální
fotografii v různých oblastech biomedicíny, přírodních
věd, chemie, kriminalistiky a průmyslu.
Organizační výbor: Prof. RNDr. A. Mikš, CSc., FMV
ČVUT Praha, Doc. Ing. J.Novák, PhD., FSv ČVUT Praha, Ing. P.Novák, PhD., FSv ČVUT Praha, Ing. I..Lukeš,
CSc., OLYMPUS C&S, s.r.o. Praha.
Přihlášky do 30. 6. 2008 na info@cspvk.cz nebo na
miks@fsv.cvut.cz

Člen VV
Člen VV
Člen VV
Člen DR
Člen DR
Předseda DR

Článek 4, bod 2 stanov ČSSF: .
Valná hromada volí a odvolává předsedu a místopředsedu ČSSF, generálního sekretáře ČSSF, členy výkonného
výboru ČSSF a dozorčí rady ČSSF. Předsedu dozorčí
rady volí dozorčí rada ze svých členů. Do volených funkcí
může být zvolen kterýkoliv člen společnosti, který je starší
než 18 let.
Výkonný výbor projednal návrh kandidátů po obsáhlé
diskusi na svém 33. zasedání a doporučil, aby na dvě místa členů výkonného výboru byly uplatněny návrhy z plena
valné hromady, případně návrhy, které dojdou výkonnému výboru písemně do 20. srpna 2008.
Informace z EOS
Výroční valné shromáždění EOS bude nejdůležitější
události této organizace v r. 2008. Bude se konat v Paříži
od 29. 9. do 2. 10. jako doprovodná akce výstavy OPTO
2008. Očekává se účast více než 600 expertů z optiky a
fotoniky z 32 zemí světa, kteří přihlásili přednášky
z těchto oborů: 1: Biophotonics, 2: Terahertz - Science
and Technology, 3: Nanophotonics, Photonic Crystals
and Metamaterials, 4: Micro- and Nanoscale Photonic
Systems, 5: Organic Photonics, 6: Nonlinear Optics: Materials, Devices and Spatio-Temporal Effects, 7: Dynamical Optics, Workshop: Masters and PhD Education in
Photonics.
Podrobnosti: www.myeos.org
18. symposium IMEKO TC 2 Photonics in Mesurements.
Toto symposium pořádá naše společnost ve dnech 25. a
26. srpna 2008 v Praze v hotelu Olympik. V padesátileté
historii technické komise TC 2 mezinárodní organizace
pro měření IMEKO je to po letech 1969 a 1978 již třetí
symposium pořádané v Praze. Zatím je přihlášeno 40
přednášek, které naplní toto dvoudenní setkání.
Podrobnosti: http://imekotc2.photon-czsk.org/
Mezinárodní konference Photonics Prague 08
Tuto konferenci pořádáme v těsné návaznosti na symposium IMEKO TC 2 ve dnech 27. 8 až 29. 8. 2008, také
v hotelu Olympik. Na konferenci je zatím přihlášeno kolem 150 přednášek. Další podrobnosti o této akci najdete
na http://prague2008.photon-czsk.org/

Změna čísla běžného účtu ČSSF
Tlak zvyšující se inflace a značné zvýšení příspěvků do
EOS donutil výkonný výbor ČSSF ke zvýšení ročních
členských příspěvků na 200 Kč na rok 2008 s výhledem
na 300 Kč od r. 2009. Předpokládáme, že sice členové
společnosti přijali toto rozhodnutí s pochopením, přesto
však jich mnoho ještě rok 2008 nezaplatilo. Členský příspěvek je možné platit v pobočkách ČSOB na účet č.
128201856/0300 nebo na nový účet č. 221 748 207 / 300,
který preferujeme. Při každé platbě je nutno jako variabilní symbol uvést kódové číslo člena (PIN) doplněné rokem například 0392008.

•
•
•

•
•
•
•

Kalendář akcí
21st Congress of ICO: 7.-11.7.08: Sydney (AUS),
jdl124@rsphysse.anu.edu.au
Optical fibre measurements and communication:
What is the current strate of play? :17.7.08: Teddington (UK): gill.roe@npl.co.uk, www.npl.co.uk
IMEKO-TC2 Symposium on Photonics in Measurements: Praha (CZE): 25.-26.8.2008,
www.imekotc2.photon-czsk.org , milena@actionm.com
PHOTONICS PRAGUE-08: 27.-29.8.08: Praha
(CZE), www.prague2008.photon-czsk.org,
ph2008@photon-czsk.org
EOS Annual Meeting 2008, 29th Sep - 2nd Oct 2008,
Paris (FRA), www.myeos.org
Optické komunikace: 29 .- 30.10.2008: Praha (CZE)
www.photon-czsk.org, http://www.action-m.com/
ECAL 2009 - European Conference on the Application of Light, 14th - 19th Jun 2009, Mnichov
(GER), www.myeos.org.
* * *
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