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PODKLADY  PRO  KORESPONDENČNÍ  VALNOU HROMADU ČSSF 

  
Stručná zpráva o činnosti společnosti za období 1998 
až 2000 
 
1998 
 
• Podpora mezinárodních kulturních styků: společný 

koncert amatérského Komorního orchestru Akademie 
věd ČR a církevního sboru Ember-Hampton Choral 
Society. 

• Příprava konference Photonics 99 
• Příprava publikace Kdo je kdo v české a slovenské 

fotonice 
• Informování členů ČSSF o možnosti získání titulu 

EUR ING 
• Spolupráce s ČSNK IMEKO 
• Spolupráce s ČKO 
• Uspořádání konference Optické komunikace 98 
• Vydání 3 bulletinů 
 
 
1999 
 
• Vypracování stanoviska ČSSF k situaci v EOS 
• Soutěž na  oficiální logo ČSSF 
• Uspořádání mezinárodní konference PHOTONICS 

PRAGUE 99 
• Uspořádání konference Optické komunikace 99 
• Vydání publikace Kdo je kdo v české a slovenské 

fotonice 
• Zahájení nové evidence členů ČSSF zaměřené na 

zjištění odbornosti a možnosti emailového spojení 
• Spolupráce s ČKO 
• Spolupráce s ČNK IMEKO 
• Vydání 2 bulletinů 
 
2000 
 
• Vypracování stanoviska ČSSF k problematice 

zvýšení příspěvků EOS a profesionalizaci aparátu 
EOS 

• Pokračování v nové evidenci členů ČSSF 
• Spolupráce ČKO - návrh kandidátů ČSSF do ČKO 
• Spolupráce s ČNK IMEKO 
• Jmenování organizačního výboru mezinárodní 

konference PHOTONICS PRAGUE 2002 
• Uspořádání konference Optické komunikace 2000 
• Svolání korespondenční valné hromady ČSSF 

Hospodaření ČSSF v roce 2000 
(k 30.9.2000) 

 
Příjmy ( Kč) 
 
Příspěvky   4433,70 
(Velká část členů zaplatila již v 
12/1999) 
Tržby              24500,00 
(Vratka daní 1999, dotace od ČVTS,  
vyúčtování konference PHOTONICS 
PRAGUE 99) 
Úroky z vkladů   6281,40 
_________________________________ 
Celkem              35215,10 
 
Výdaje ( Kč) 
 
EOS    8627,22 
(Náklady na účast v jednáních) 
Bankovní poplatky    962,00 
Režie       575,00 
_________________________________ 
Celkem               10164,22 
 
Příjem - Výdaje = Kč 25050,88 
 
Poznámka 1: 
Výdaje se do konce r. 2000 zvětší o příspěvek do KAKI, 
celoroční náklady s výrobou a rozesíláním bulletinu a 
zvýšenou režii (poštovné a pod), související s touto 
valnou hromadou.  
Tyto výdaje budou dostatečně kryty dosavadním příjmem. 
Příjem se zvýší o tříměsíční úroky z vkladů. 
 
Poznámka 2: 
Přehled hospodaření společnosti v r. 1999 je uveden 
v Bul. č.25, v r. 1998 v Bul. č. 23. 
 
Návrh činnosti ČSSF v r. 2001 
 
• Pokračování v přípravě mezinárodní konference 

PHOTONICS PRAGUE 2002 



• Druhé doplněné vydání publikace "Kdo je kdo v české 
a slovenské fotonice" 

• Uspořádání konference "Optické komunikace 2002" 
• Vydání nejméně 3 bulletinů 
• Spolupráce s EOS, ČKO, ČNK IMEKO 
 
Zpráva dozorčí rady 
 
Členové dozorčí rady kol. doc. Ing. Ivan Hüttel,DrSc a 
doc. Ing. Karel Novotný, CSc provedli postupně revizi 
účetnictví a hospodaření ČSSF kontrolou peněžního 
deníku, vystavených faktur, objednávek a výdajových 
dokladů. 
Závěr: Dozorčí rada konstatuje, že v hospodaření 
společnosti v letech 1998, 1999 a 2000 (k 30.9.2000) a ve 
vedení nezbytné dokumentace nebyly nalezeny žádné 
závady. 
 
Složení volební komise 
 
Volební komisi pro volby orgánů ČSSF pro další funkční 
období tvoří tito členové ČSSF: 
Doc.Ing.Vladimír Myslík, CSc 
Ing. Pavel Peterka 
Doc.Ing.Josef Schröfel, DrSc 
 
Kandidátní listina pro volby do orgánů ČSSF pro 
funkční období 2000 - 2003 
 
Návrh na členy Výkonného výboru ČSSF: 
 
*Balling Petr, RNDr, Český metrologický institut, Praha 
*Bouchal Zdeněk, Doc.,RNDr, Přírodověd. fak. UP,      
    Olomouc 
Jedlička Miroslav, Ing, CSc, konsultant, Praha (na 
    funkci předsedy ČSSF) 
Klíma Miloš, Prof.,Ing.,CSc, FEL ČVUT,Praha (na funkci 
 gen. sekretáře) 
Král Jiří, Ing. TECH-MARKET, Praha (na funkci 
 ekonoma) 
Kucharski Maciej, Mgr. CSc, Mikrokom,s.r.o, Praha 
Miler Miroslav, DrSc, RNDr., ÚRE AV ČR, Praha 
*Pantoflíček Jaroslav, Doc.,RNDr.,CSc.,MFF UK Praha 
Senderáková Dagmar, RNDr.,CSc, KO MFF UK,  
  Bratislava (na funkci    
  místopředsedkyně ČSSF)  
Tománek Pavel, Doc.,RNDr,CSc, Ústav fyziky FEI,  
      VUT, Brno 
*Uherek František, Doc, Ing., CSc, FEI STU a MLC, 
 Bratislava 
*Volner Rudolf, Doc, Ing, PhD, kat.telekomunikací, 
    Žilinská univerzita, Žilina 
 
 
Návrh na členy Dozorčí rady ČSSF: 
 
 
Bartl Ján, RNDr,Ing,CSc, Bratislava 
Hüttel Ivan, Doc, Ing., CSc, VŠCHT Praha 
Novotný Karel, Doc,Ing,CSc, FEL ČVUT, Praha 
Pištora Jaromír, Prof. Ing. CSc, VŠB -TU Ostrava 
 
 

 
 
 
Poznámka 1: 
Návrh jednacího a volebního řádu této valné hromady 
byl publikován v Bul. č.26 a k návrhu nedošla žádná 
připomínka 
 
Poznámka 2: 
Návrh na složení orgánů ČSSF byl zaslán dopisem 
č.53/00 ze dne 23.10.2000 všem řádným členům poštou 
nebo emailem. V termínu k němu nedošly další návrhy 
na změny nebo jiné připomínky. 
 
Poznámka 3:  
Kandidáti označení hvězdičkou * jsou navrhováni do 
orgánů poprvé. Charakteristiky většiny kandidátů je 
možné vyhledat v publikaci "Kdo je kdo v české a 
slovenské fotonice". 
 
 

* * 
Pokyny volební komise pro volbu 
 
V přiloženém volebním listě zaškrtněte u každého 
kandidáta jednu ze 3 možností: pro, proti, zdržuji se. 
 
Pokud chcete navrhnout jiného kandidáta, o němž jste si 
zcela jisti, že je v r. 2000 řádným členem ČSSF (má 
zaplaceny členské příspěvky), napište jeho jméno do 
volného řádku na konci kandidátky a škrtněte jedno 
jméno z kandidátky. 
 
Volební list nepodepisujte ani jinak neoznačujte, vložte 
do přiložené obálky a zašlete nejlépe obratem vyplaceně 
na adresu společnosti. Uzavírka příjmu volebních lístků 
bude dne xx xx 2000 v 17.00 hod. 

Volební komise 
 

* * * 
 
Výsledky voleb budou oznámeny v dalším bulletinu 
 
 
 
Příloha: Volební lístek, zpáteční obálka 
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