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PODKLADY PRO KORESPONDENČNÍ VALNOU HROMADU ČSSF V ROCE 2004
Stručná zpráva o činnosti společnosti
v létech 2001 až 2003

•

2001

•

•

•

•
•
•
•
•

Zavedení samostatné webové stránky společnosti:
www.photon-czsk.org
Příprava mezinárodní konference Photonics
Prague ´02
Uspořádání konference Optické komunikace OK
´01 v Praze
Zahájení prací na druhém vydání publikace Kdo je
kdo v české a slovenské fotonice
Spolupráce s ČK IMEKO, s ČK ICO, s AKI ČVTS a
s EOS
Vydávání bulletinů FOTONIKA

2002
•
•
•
•
•
•
•
•

Průběžná aktualizace webových stránek společnosti
Vyhlášení soutěže o Cenu společnosti
Uspořádání mezinárodní konference Photonics
Prague ´02
Uspořádání konference Optické komunikace OK
´02 v Praze
Jednání o možnosti druhého vydání publikace Kdo
je kdo v české a slovenské fotonice s majitelem
registrované značky ® Kdo je kdo
Účast na výroční členské schůzi EOS
Spolupráce s ČK IMEKO, s ČK ICO, s AKI ČVTS a
s EOS
Vydávání bulletinů FOTONIKA

•
•

Předběžný výkaz hospodaření ČSSF v r. 2003
PŘÍJMY
Příspěvky.
Dotace AKI:
Tržby:
Úroky z vkladů:
Celkem

Kč 4600,10000,10306,4075,Kč 28981

VYDÁNÍ
Platby:
Režie:
Bankovní poplatky:
Daňové přiznání:
Celkem

Kč 3250
10280,1862,3000,Kč 18392,-

Předběžný kladný výsledek hospodaření v r. 2003:
Kč 10589,Poznámka: Přehled hospodaření v r. 2001 je v bulletinu
č. 31 a v r. 2002 v bulletinu č. 33

2003
•
•
•

Průběžné aktualizování webových stránek
společnosti
Předání diplomů a vyplacení finančních odměn
dvěma vítězům soutěže o Cenu společnosti v r.
2002
Zrušení záměru vydat druhé vydání publikace Kdo
je kdo v české a slovenské fotonice vzhledem
k vysokým finančním nárokům majitele registrované
značky ® Kdo je kdo

Uspořádání konference Optické komunikace OK
´02 v Praze v říjnu 2003 ve spolupráci s agenturou
Action-M
Průzkum výhodnějšího zhodnocení finančních
prostředků společnosti
Zrušení členství 9 členům společnosti pro neplacení
členských příspěvků
Spolupráce s ČK IMEKO, s ČK ICO, s AKI ČVTS a
s EOS
Vydávání bulletinů FOTONIKA

Návrh činnosti ČSSF v r. 2004
•
•
•
•
•

Korespondenční valná hromada společnosti spojená
s volbou orgánů společnosti
Zahájení příprav konference Photonics Prague ´05
Uspořádání konference Optické komunikace ´03
v Praze
Průběžné aktualizování webových stránek
společnosti
Zahájení prací na vydání CD-ROM o činnosti
společnosti

•
•
•

Spolupráce s ČK IMEKO, s ČK ICO, s AKI ČVTS a
s EOS
Spolupráci při organizaci XIV. česko-slovenskopolské optické konferenci v Nitře, SR, 13.-17.9.2004
Vydávání bulletinů FOTONIKA

Zpráva dozorčí rady
Členové dozorčí rady kol. doc. Ing. Ivan Hüttel, DrSc. a
Ing. RNDr Ján Bartl,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 2001, 2002 a 2003 (k 31.3.2004) 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
Kandidátní listina pro volby orgánů ČSSF pro další
funkční období 2004-2007
Výkonný výbor ČSSF
Balling Petr, RNDr. Český metrologický institut, Praha

Čtyroký Jiří, doc.Ing., DrSc., ÚRE AVČR
Jedlička Miroslav, Ing, CSc., konsultant, Praha (na
funkci předsedy ČSSF)
Klíma Miloš, Prof.,Ing.CSc. FEL ČVUT,Praha (na funkci
gen. sekretáře)

Poznámka 1:
Návrh jednacího a volebního řádu této valné hromady
byl publikován v Bul. č.26, který je k dispozici na
webových stránkách společnosti www.photon.cz-sk.org
Poznámka 2:
Návrh na složení orgánů ČSSF byl zaslán dopisem č
103/04 ze dne 20.dubna 2004 všem řádným členům
(tj.těm, kteří mají zaplaceny členské příspěvky za
všechna dřívější léta a pro r.2004) poštou nebo
emailem. V termínu k němu nedošly další návrhy na
změny nebo jiné připomínky.
**
Pokyny volební komise pro volbu
V přiloženém volebním listě, označeném razítkem
společnosti, 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. 2004 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 31.5.2004 v 17.00 hod.
Pokud pošlete volební list faxem (235 353 180) nebo emailem, bude uznán ale bude tím porušena zásada vaší
tajné volby.
Volební komise

Košťál Emil, doc.Ing.,CSc.konsultant, Praha
Král Jiří, Ing. konsultant, Praha (na funkci ekonoma)
Kucharski Maciej, Mgr. CSc. Konsultant, Praha
Miler Miroslav, DrSc. RNDr. ÚRE AV ČR, Praha

Páta Petr, mgr., PhD. FEL ČVUT, Praha

***
Výsledky voleb budou oznámeny v dalším bulletinu

Senderáková Dagmar, RNDr.CSc. KO MFF UK,
Bratislava (na funkci místopředsedkyně ČSSF)
Tománek Pavel, Prof.,RNDr.,CSc. Ústav fyziky FEI,
VUT, Brno
Uherek František, Prof, Ing., CSc. FEI STU a MLC,
Bratislava
Volner Rudolf, Doc, Ing, PhD., kat. telekomunikací,
ČVUT Praha

***
Příloha, kterou mohou využít jen
řádní členové společnosti, kteří mají
zaplaceny příspěvky na 2004:
Volební lístek, zpáteční obálka

Dozorčí rada ČSSF
Bartl Ján, Ing. RNDr. CSc,
Burian Zdeněk, doc.Ing.CSc.
Hüttel Ivan, doc.Ing.CSc.
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