
Stanovy byly registrovány ministerstvem vnitra dne 23. 5. 1990 pod č. j. VSP/1-694/90-R. 
Poslední změnu stanov vzalo ministerstvo vnitra na vědomí dne 22. 7. 1996 

 
STANOVY ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO FOTONIKU 

 
Článek 1 

Základní ustanoveni 
 

1. Česká a Slovenská společnost pro fotoniku je samostatná, zájmová, dobrovolná, nezávislá a  
nepolitická  spolková  organizace s právní subjektivitou. 

2. Česká a Slovenská společnost pro fotoniku (dále jen ČSSF) vyvíjí svou činnost na základě 
těchto stanov, platných zákonů a na demokratických zásadách. 

3. Sídlem ČSSF a jejího generálního sekretariátu je Praha. 
 

Článek 2 
Poslání a programové cíle 

 
1. Posláním ČSSF je 

 
- sdružovat zájemce (občany, společnosti, svazy, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i jiné
 právnické osoby, (dále jen "členy") o všechny druhy vědecké, technické, hospodářské 
  i jiné činnosti, spojené s projevem fyzikální částice foton a souhrnně nazvané fotonikou, 
 
- podporovat a umožňovat výměnu vědeckých, technických a obchodních a jiných 

 informací vztahujících se k fotonice a jejím oborům, 
 

- pořádat konference, symposia semináře, letní školy, kurzy a jiné odborné akce, zaměřené na 
rozvoj oboru a zvětšování odborné úrovně členů, 

 
- spolupracovat s jinými vědeckými, technickými, vzdělávacími a humanitními institucemi a

 spolky v oblastech společného zájmu, 
 

- vydávat odborné publikace včetně časopisů, 
 

   - vyvíjet za vhodných podmínek a v rámci platných zákonů a předpisů hospodářskou  
 činnost ve formě služeb jako jsou např. expertizy, poradenství, měřicí střediska apod. 
 

2.  Cíle  ČSSF  jsou podrobněji určovány v jejích programech. 
 

Článek 3 
Členství v ČSSF 

 
1. Členem ČSSF se může stát každý zájemce bez ohledu na věk, národnost, vzdělání a 

vyznání, který o to požádá a souhlasí s těmito stanovami. 
       
      2.  Členem může být fyzická i právnická osoba. 
 
      3.  Členství v ČSSF zaniká vystoupením, které musí být oznámeno písemně nejpozději 3
 měsíce před datem výstupu, nebo pro neplacení členských příspěvků. 
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Článek 4 

Orgány ČSSF 
 

1.   Vrcholným orgánem  ČSSF je valná hromada, složená z členů nebo delegátů skupin členů. 
 

2.   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. 
 
     3.    Předseda ČSSF  je statutárním zástupcem společnosti a předsedá výkonnému výboru. V
 jeho nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda. Jménem společnosti jedná předseda a další
 člen výkonného výboru. 
 
     4.   Valná hromada má zejména tato další práva: 
           - upravovat, měnit a doplňovat stanovy, 
           - schvalovat rozpočet a výsledky hospodaření, 
           - hodnotit a schvalovat činnost výkonného výboru, 
           - rozhodnout o zrušení ČSSF včetně stanovení zásad o vypořádání s majetkem. 
 
     5.   Valn  hromada i výkonný výbor mohou na základě potřeb nebo požadavku členů vytvářet 
 odborné pracovní skupiny nebo komise a různé sekce podle jednotlivých oborů  fotoniky. 
 
     6.    Způsob jednání valné hromady, výkonného výboru, dozorčí rady a dalších orgánů stanoví
 jednací řád. 
 
     7.    Vedoucí funkcionáři ČSSF, výkonný výbor a dozorčí rada ČSSF se volí zpravidla na dobu 3
  let, nestanoví-li valná hromada jinak. 
 
     8.    Výkonný výbor svolává valnou hromadu nejméně jednou za rok. 
 

Článek 5 
Hospodaření 

 
     1.    Základní příjmy ČSSF  jsou tvořeny členskými příspěvky. Výši příspěvků pro členy určuje
  valná hromada na návrh výkonného výboru. 
 

2.    Další příjmy tvoří příspěvky na činnost od jiných organizací, dary jakož i výtěžky 
 z hospodářské činnosti. 

 
     3.   ČSSF hospodaří na základě schváleného rozpočtu na kalendářní rok. Zásady hospodaření
 upravuje zvláštní předpis schválený výkonným výborem 
 

Článek 6 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

 
     1.   ČSSF  může vstupovat jako celek do jiných společností včetně zahraničních, pokud tímto
 vstupem nejsou dotčeny tyto stanovy. Takový vstup musí schválit valná hromada. 
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    2.    Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením valnou hromadou ČSSF a platnosti dnem 
 registrace u příslušných státních orgánů. 
     
    3.    Jakékoliv změny a doplňky stanov spadají do výlučné pravomoci valné hromady ČSSF a
 nabývají platnosti dnem registrace u příslušných státních orgánů. 
 

* * * 
 


