
ZÁPIS 
z valné hromady ČSSF, konané 26. srpna 2008 v hotelu Olympik – 
Kongresové centrum Artemis, U Sluncové 14, Praha 8 od 17 hod. 

 
Přítomni: podle presenční listiny 

PROGRAM 
1. Zahájení 
2. Schválení jednacího řádu 
3. Volba pracovního předsednictva, zapisovatele, 2 skrutátorů, tříčlenné volební komise a dvoučlenné 

návrhové komise 
4. Zpráva o činnosti ČSSF a jejím hospodaření v uplynulém funkčním období 
5. Zpráva dozorčí rady 
6. Diskuse k předneseným zprávám a návrhy pro další činnost 
7. Odvolání dosavadních členů statutárních orgánů společnosti 
8. Volba členů statutárních orgánů společnosti 
9. Usnesení valné hromady 
10.  Ukončení valné hromady 
 

1 
Vzhledem k okolnosti, že v 17. hod. nebyl přítomen nadpoloviční počet členů, byla zahájena podle jednacího 
řádu náhradní valná hromada v 17,15 hod. Jednání zahájil předseda společnosti M. Jedlička. 
 

2 
Pro jednání této valné hromady byl schválen jednací řád, platný pro předcházející valné hromady. 
 

3 
Valná hromada změnila bod 3 programu tak, že byl zvolen předseda valné hromady, zapisovatel a řídící voleb. 
Zvoleni byli všemi hlasy: předsedou valné hromady Miroslav Jedlička, zapisovatelem Petr Páta a řídícím voleb 
Anton Kuchár. 

4 
Předseda společnosti přednesl valné hromadě zprávu o činnosti ČSSF a zprávu o jejím hospodaření v uplynulém 
funkčním období. Texty zpráv jsou v příloze zápisu. 
 

5 
Za omluveného předsedu dozorčí rady ČSSF Ivana Hüttela přečetl zprávu dozorčí rady o činnosti a hospodaření 
České a Slovenské společnosti pro fotoniku za léta 2004 – 2007. V uvedených letech 2004-2007 nezjistila 
dozorčí rada kontrolou žádné nedostatky, a to jak v obsahové náplni činnosti ČSSF, ta i v hospodaření a 
schválila činnost ČSSF  a hospodaření bez výhrad. 
 

6 
Během diskuse k předneseným zprávám byly schváleny přednesené zprávy, schválen návrh na spoluúčast na 
konferenci SPIE o fotonice v dubnu 2009 v Praze v Kongresovém centru,  návrh na přeložení konference 
Optické komunikace z října 2008 na říjen 2009 a návrh na zvýšení členského poplatku od 1.6.2009 na 300,- Kč 
ročně, který byl schválen většinou hlasů. 

7 
Valná hromada odvolala z funkce předsedu, místopředsedu a generálního sekretáře společnosti, dále všechny 
dosavadní členy výkonného výboru a dozorčí rady společnosti všemi hlasy. 
 

8 
Zvolený řídící voleb Anton Kuchar nechal hlasovat o navrženém způsobu voleb: Volby členů statutárních 
orgánů společnosti budou veřejným hlasováním, a to zvlášť do funkce předsedy, místopředsedy a generálního 
sekretáře společnosti, zvlášť o členech výkonného výboru a zvlášť o členech dozorčí rady. Návrh na způsob 
voleb byl přijat všemi hlasy. Všichni přítomní členové společnosti dostali kandidátní listinu pro volby členů 



statutárních orgánů ČSSF na období 2008 - 2010, která byla v dubnu 2008 zveřejněna pro všechny členy 
v bulletinu společnosti a k níž ve stanoveném termínu nedošly žádné připomínky nebo protinávrhy. 
Zvoleni byli: 

a) předsedou společnosti Ing. Miroslav Jedlička, CSc většinou hlasů, místopředsedkyní společnosti RNDr. 
Dagmar Senderáková, CSc většinou hlasů, a generálním sekretářem společnosti Mgr. Petr Páta, PhD 
většinou hlasů,. 

b) členy výkonného výboru společnosti byli zvoleni Ing. Petr  Balling,  Ing. Karel Fliegel, Prof. Ing. Miloš 
Klíma, CSc,  doc. Ing. Emil Košťál, CSc,  Mgr. Maciej Kucharski, CSc,  doc. RNDr. Miroslav Miler, 
DrSc,  Prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc,  Prof. Ing. František Uherek, CSc a doc. Ing. Rudolf Volner, 
CSc většinou hlasů,. 

c) členy dozorčí rady společnosti byli zvoleni  Ing. RNDr.Ján Bartl CSc,  doc.Ing. Zdeněk Burián, CSc a 
doc. Ing. Ivan Hüttel, DrSc většinou hlasů,. 

 

9 
Valná hromada ČSSF přijala toto usnesení: 

1. Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti ČSSF a zprávu o jejím hospodaření v uplynulém funkčním 
období, které přednesl předseda společnosti. 

2. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o činnosti a hospodaření České a Slovenské 
společnosti pro fotoniku za léta 2004 – 2007, předloženou předsedou dozorčí rady a její výrok, že. v 
letech 2004-2007 nezjistila dozorčí rada kontrolou žádné nedostatky, a to jak v obsahové náplni činnosti 
ČSSF, tak i v hospodaření a schválila činnost ČSSF  a hospodaření bez výhrad. 

3. Valná hromada odvolává všechny dosavadní členy statutárních orgánů společnosti. 
4. Valná hromada volí předsedou společnosti Ing. Miroslava Jedličku, CSc, místopředsedkyní společnosti 

doc. RNDr. Dagmar Senderákovou, CSc a generálním sekretářem společnosti mgr. Petra Pátu, PhD. 
5. Valná hromada volí za členy výkonného výboru společnosti Ing. Petra  Ballinga,  Ing. Karla Fliegla, 

Prof. Ing. Miloše Klímu, CSc,  doc. Ing. Emila Košťála, CSc,  Mgr. Macieje Kucharského, CSc,  doc. 
RNDr. Miroslava Milera, DrSc,  Prof. RNDr. Pavla Tománka, CSc,  Prof. Ing. Františka Uherka, CSc a 
doc. Ing. Rudolfa Volnera, CSc. 

6. Valná hromada volí za členy dozorčí rady společnosti Ing. RNDr.Jána Bartla CSc,  doc.Ing. Zdenka 
Buriána, CSc a doc. Ing. Ivana Hüttela, DrSc. 

7. Valná hromada stanovuje členský poplatek ve výši 300 Kč od 1. 1. 2009. 
 

10 
Valná hromada byla ukončena v 19 hod. 
 
 
 
zapsal: Petr Páta  
 
přílohy:  

1. Zpráva o činnosti ČSSF v období 2005 – 2007 
2. Zpráva o hospodaření ČSSF v letech 2004 – 2007 
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti a hospodaření České a Slovenské společnosti pro fotoniku za léta 2004 – 

2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zpráva o činnosti ČSSF v období 2005 až 2007 
 
 
     Na jaře 2004 byla uspořádána korespondenční valná hromada společnosti a proběhly volby 
do orgánů ČSSF na funkční období 2005 až 2007. Volební komise konstatovala, že těchto 
voleb se účastnilo 39 % členů společnosti oprávněných volit. Zvolené orgány společnosti 
přicházejí dnes na tuto valnou hromadu se zprávou o činnosti společnosti v uplynulém 
funkčním období. 

       Nejvýznamnější událostí v životě společnosti v r. 2005 bylo uspořádání konference Photonics 
Prague ´05, která se konala ve dnech 8. až 11. června 2005. Konference byla podporována 
institucemi: EOS, SPIE, Akademií věd České republiky, Slovenskou akadémií vied a  ČVUT 
Praha. Podpora těchto organizací měla nefinanční charakter. Finanční podporu poskytly ICO a 
European Office of Aerospace Research and Development of  the USA Forces". 
          Vlastní uspořádání konference bylo svěřeno pražské agentuře ACTION M, která pro 
její dějiště zvolila hotel OLYMPIC v Praze. Na konferenci byl přítomen delegát ICO prof. 
Theo Tschudi . 

 Obecným námětem konference byly přístroje, zařízení a systémy ve fotonice a jednání 
bylo rozděleno do těchto sekcí: (1) lasery a fotodetektory v průmyslu, zobrazování a 
senzorech (12 přednášek),  (2) fyzika a simulace fotonických zařízení (4 přednášky), (3) 
vlnovodná fotonické zařízení (9 přednášek),  (4) fotonické krystaly a struktury (5 přednášek),  
(5) organické fotonické materiály a součástky (1 přednáška),  (6) difraktivní a holografické 
technologie pro fotonické systémy (11 přednášek),  (7) nelineární materiály, zařízení a 
aplikace (9 přednášek),  (8) nanooptika a nanofotonika (5 přednášek), (9) vzdělávání ve 
fotonice  (1 přednáška), (10) organické fotonické materiály ( 2 přednášky) a  (11) multimedia 
a fotonika (4 přednášky). Celkem 107 prezentací - z toho 8 pozvaných úvodních přednášek a 
36 posterů námětově spadajících do různých sekcí 
     Na konferenci  bylo celkem 105 účastníků z těchto 22 zemí: Holandska, Itálie, Ruska, 
Polska, Španělska, Francie, Belgie, Běloruska, Velké Británie, Německa,  Japonska, 
Austrálie, Rumunska, Litvy,  Slovenska, USA, Lotyšska, Kanady, Indie, Rakouska, 
Uzbekistánu a Česka. 
     Všechny prezentace z konference byly publikovány ve sborníku, který vydalo 
vydavatelství SPIE v USA. Pro účastníky byl připraven společenský večer, který se konal 
v příjemném prostředí Michnova paláce v zadním traktu Tyršova domu na Malé straně. 
    Konference byla obohacena o výstavu obrazů paní Jitky Brůnové – Lachmannové, která 
účastníkům připomínala tehdejší Světový rok fyziky, jehož logo bylo také na všech 
konferenčních materiálech. 

   Při této konferenci pokračovala společnost v akci, zahájené 
při této konferenci v r. 2002, totiž soutěží pro mladé členy 
společnosti o nejlepší konferenční příspěvek. Hlavní cena 
byla rozdělena mezi tyto dva mladé autory: Tomáše Čižmára, 
pracovníka Ústavu přístrojové techniky AV ČR  a Boleslava 
Vraného z Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR. 

Na podzim 2005 uspořádala ČSSF další tradiční 
konferenci Optické komunikace 05, která se konala ve dnech 
20. a 21.října v Masarykových kolejích ČVUT v Praze 6. 
Cílem této již osmnácté stejnojmenné konference (první byla 
před 27 lety v roce 1978) bylo -  stejně jako u těch předešlých 
- soustředit  co nejvíce těch, kteří se o optické komunikace 



zajímají, aby zde společně hovořili o současném stavu tohoto oboru, aby diskutovali o jeho 
budoucnosti a aby se případně dověděli, co je v oboru nového.  

Tématem konference byla aktuální problematika současného přenosu audio, video a 
datových informací „Trojhra v optice“. Bylo předneseno celkem 21 příspěvků, z toho 6 
zvaných referátů. Všechny přednášky byly publikovány ve sborníku, vydaném agenturou 
Action M (actionm@action-m.com). Účastníci mohli na výstavce vidět  výrobky 9 firem, 
zaměřených na součástky pro optické komunikace. Diskuse pokračovaly i na přátelském  „ 
setkání účastníků u číše vína“, které již k této akci tradičně patří. Konference se účastnilo 101 
zájemců.  

 
Hlavní akcí ČSSF v r. 2006 bylo uspořádání tradiční trojstranné optické konference nazvané 
XV. česko-polsko-slovenská konference o optice. Konala se ve dnech 11. až 15. září 2006 
s názvem „Vlnové a kvantové aspekty současné optiky“ na Technické univerzitě v Liberci 
(TUL). Tyto konference, které tři spolu sousedící země pořádají v dvouletých intervalech  
(s jednou čtyřletou výjimkou) již mají svou tradici – kdysi to bývaly konference 
československo-polské. V Česku je dříve pořádala olomoucká Palackého univerzita. 
Předcházející konference v r. 2004 se konala na Slovensku v Nitře.  
    Na konferenci v r. 2006 se přihlásilo celkem 92 účastníků a k presentaci se jich dostavilo 
90. Z České republiky jich bylo 60, z Polska 19 a ze Slovenska 13.  
   Celkem bylo předneseno 44 přednášek ( z toho 9 pozvaných) a vyvěšeno 29 posterů.  
    Konferenci sponzoroval užitečnými věcnými dárky generální ředitel akciové společnosti 
MEOPTA Přerov.  
     Závěrečné hodnocení konference delegacemi optických komunit z jednotlivých 
účastněných zemí vyznělo velmi příznivě. Také vlastní organizace konference byla zdařilá, i 
když tehdejší stavební aktivity v areálu liberecké univerzity donutily účastníky k poměrně 
značnému prodloužení cesty z místa ubytování ve studentských kolejích na Harcově do 
přednáškové posluchárny. Protože po celou dobu konference bylo pěkné počasí, považovali to 
mnozí za příjemnou procházku.  

            Do programu konference byl zařazen výlet na zámek Sychrov, prohlídka památné liberecké 
radnice a večeře, konaná v  hotelu na vrcholku Ještědu s pohledem na osvětlený Liberec i 
krajinu příhraničních  Čech, Německa a Polska okny restaurace. 
     Také v r. 2006 pořádala společnost  spolu s katedrou radioelektroniky FEL ČVUT a 
agenturou Action-M uspořádala v Praze v hotelu Olympik 19. konferenci Optické 
komunikace.  
     Tentokrát byla motivem této konference byla pomyslná otázka:  high speed or broadband -  
vysoká rychlost nebo šířka pásma  - a na to navazovala  i snaha po srovnání přenosových 
vlastností optických vláken, drátových vodičů a bezdrátového spojení. S tím i nároky služeb 
na šířku pásma. Na programu byly i typy optických infrastruktur pro FTTx. 
     Bylo předneseno celkem 23 přednášek, z toho dvě byly vzdělávací. Konference měla totiž 
zvláštní vzdělávací sekci, určenou pro seznámení zainteresovaných účastníků s obecnou 
problematiku oboru. 
První den konference O.K. 2006 byl doprovázen výstavou.  

Také v tomto roce pokračovaly diskuse na přátelském „setkání účastníků u číše vína“, 
které již k této akci tradičně patří. Konference se účastnilo kolem stovky zájemců.  
 
   V t. 2006 bylo jako zvláštní sekce společnosti  bylo založeno FTTx forum s plánovanou 
činností, zahrnující : 

• osvětovou a vzdělávací činnost 
• shromažďování a šíření informací o nasazování optiky v přístupových sítích v ČR, SR 

a v dalších zemích 



• výměnu zkušeností na pracovních setkáních i elektronickými prostředky 
• koordinační činnost s cílem napomoci zavádění optiky do přístupových sítích v ČR a 

SR 
• propagace cílů Fóra na veřejnosti i při jednáních s různými institucemi. 

 
V roce 2007 společnost ve dnech  25. a 26. 10. 2007 opět organizovala tradiční konferenci 
Optické komunikace 07 a to společně s katedrou radioelektroniky FEL ČVUT, organizací The 
Institution of Engineering and Technology a agenturou Action-M. Byla to  v pořadí již 20. 
konference Optické komunikace, přišlo na ni 119 účastníků. Vedoucím motivem této 
konference byl vliv optických komunikací na rozvoj technologie přístupových sítí, 
problematika celooptických sítí a také satelitní optické komunikace. Několik přednášek se 
týkalo problematiky FTTx.. Na programu byla i panelová diskuse, vedená předsedou odborné 
sekce ČSSF FTTx Forum, která byla zaměřena na překážky, bránící optice v jejím přístupu ke 
koncovému uživateli. Do programu konference byla zařazena také oblíbená vzdělávací sekce, 
a výstava výrobků a služeb 14ti významných firem. Bylo předneseno 27 přednášek, z toho 5 
pozvaných. Mezi pozvanými byl také generální ředitel FTTH Council Europe H.Tauber, který 
hovořil o současném stavu a nejbližších krocích v FTTH v Evropě. Sborník příspěvků vyšel 
ve formě CD a pavděpodobně je ještě k mání u agentury Action-M (milena@action-m.cz 

V r. 2007 byly  zahájeny přípravy na pořádání 19. symposia IMEKO TC 2 Photonic 
Meauserements, které právě skončilo a na mezinárodní konferenci PHOTONICS PRAGUE 
´08, která začne zítra.  

V období 2005 až do dnes byly pravidelně vydávány dvakrát ročně informační bulletiny 
a udržovány webové stánky společnosti. Až na několik málo případů je styk s členy 
společnosti realizován prostřednictvím elektronické pošty. Soustavná spolupráce trvala 
s organizacemi ČNK IMEKO, kde společnost funguje jako jeho subkomise TC 2 „Měření ve 
fotonice“, dále s národním komitétem ICO, kde má společnost několikačlenné zastoupení 
v jeho výkonném výboru a samozřejmě také s EOS, v níž je od r. 1995 kolektivním členem a 
prostřednictvím kolegy Tománka , který je v současné době předsedou EOS Advisory 
Committee. 

V současné době má společnost 125 členů.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČSSF V LETECH 2004 – 2007 
 
Rok 2004:    
 
Příjmy: Kč  34.327,47    Vydání  Kč 27.438,70  
                          
 

Hospodářský výsledek r. 2004:   Kč 6.888,77 
 
Rok 2005 
 
Příjmy:           Kč 185.193,18               Vydání:  Kč 134.663,99 
 

Hospodářský výsledek r. 2005:   Kč 50.529,19 
 
Rok 2006 
 
Příjmy:  Kč 53.472,31    Vydání:  Kč 37.007,45 
 
Hospodářský výsledek r. 2006:   Kč 16.464,86 
 
Rok 2007 
 
Příjmy: Kč 35.461,-     Vydání:  Kč 22.401,00   
 
Hospodářský výsledek r. 2007:   Kč 13.060,00   
 

V Praze, 15. srpna 2008 
      Ing. Miroslav Jedlička, CSc 
      předseda ČSSF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpráva dozorčí rady o činnosti a hospodaření České a Slovenské společnosti pro fotoniku za léta 2004 - 2007 
 

Dozorčí rada se při kontrole činnosti České a Slovenské společnosti pro fotoniku 
(ČSSF) soustřeďovala zejména na: naplňování poslání ČSSF  a revizi hospodaření. Jednotlivé 
roční zprávy dozorčí rady za léta 2004 – 2007 jsou uloženy u předsedy ČSSF. 

V uvedených letech byly splněny všechny záměry činnosti. Byla uspořádána řada 
konferenci, tj. Optické komunikace 04 v Praze,  Photonics Prague 05,  Optické komunikace 
05 v Praze, 15. Česko-Slovenská konference v Liberci, Optické komunikace 06 v Praze, 
Optické komunikace 07 v Praze a připraveno sympozium IMECO TC 2. Všechny tyto akce 
proběhly tradičně úspěšně a byly významným přínosem pro další rozvoj fotonických a 
optoelektronických aplikací. Od roku 2006 pracuje odborná sekce FTTx forum, která získala 
pro společnost řadu nových členů.  

ČSSF  spolupracovala s dalšími vědeckými, technickými, vzdělávacími a humanitními 
institucemi a spolky v oblastech společného zájmu. Byla a je  kolektivním členem European 
Optical Society (EOS),  spolupracuje s International Committee for Optics (ICO), Society of 
Photooptical and Instrumentation Engineers (SPIE) a v Českém národním komitétu IMEKO 
je zastoupena jako jeho technická komise TC-2 "Měření ve fotonice". Prostřednictvím 
bulletinu  FOTONIKA jsou  členové ČSSF průběžně informování o všech akcích a novinkách 
ze sledované oblasti a průběžně jsou také aktualizovány webové stránky společnosti. 

Jako podklad pro revizi hospodaření byly použity:  

- Peněžní deníky 
- Výpis z peněžních deníků 
- Výpisy z účtů u KB a ČSOB 
- Daňová přiznání 
- Přílohy k daňovým přiznáním. 

Lze konstatovat, že hospodaření společnosti bylo  úspěšné. Společnost neměla žádné 
neuznatelné výdaje a veškeré výdaje byly zahrnuty ve výsledku hospodaření.  Kladný 
hospodářský výsledek ve sledovaných letech byl použit v souladu se zákonem 586/1992 o 
dani z příjmu v platném znění ke  krytí výdajů  vzdělávací činnosti. Stejně tak bude použit 
hospodářský výsledek roku 2007 ve výši 50 629 Kč..  

V uvedených letech 2004-2007 nezjistila dozorčí rada kontrolou žádné nedostatky, a to jak 
v obsahové náplni činnosti ČSSF, ta i v hospodaření a schválila činnost ČSSF  a hospodaření 
bez výhrad. 
 
V Praze  11.8.2008 
 
 
        Doc.Ing. Ivan Hüttel, DrSc. 
        předseda dozorčí rady  
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