
Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 
 
 
Den konání: 27.3.2007 
 
Přítomni: 
Prof. Ing. V. Táborský, CSc.; Prof. Ing. A. Lebeda, DrSc.; Doc. Ing. J. Polák, DrSc.; 
Ing. V. Mokrá, CSc.; Ing. P. Komínek, Ph.D. 
 
Omluveni: 
Ing. H. Klenová; Ing. J. Nedělník, Ph.D. 
__________________________________________________________________________ 
 
Program: 

1) Kontrola usnesení a zápis z VČS ČFS konané 15.3.07 
      Usnesení a zápis ověřili Prof. Lebeda a Ing. Mokrá. 
2) Projednání úkolů, které vyplývají z VČS 
   a)   Výbor projednal podmínky „Soutěže“ pro mladé vědecké pracovníky do 35 let o  
         finanční příspěvek na podporu účasti 9 světového kongresu ISPP v Turínu 2008 a    
         navrhl znění soutěžních podmínek a způsoby přihlašování členů ČFS do soutěže,  
         která bude uzavřena 31.5.2007 a výbor ČFS vyhlásí výsledky na www stránkách  
         ČFS. 

b) Prof. Táborský do příštího zasedání výboru předloží postup přeregistrace ČFS o.s. 
(angl. zkr. CSPP c.a.; podle nového znění zákona o sdružování občanů do 
občanského sdružení tj. získání Osvědčení o registraci, Žádost o přidělení 
identifikačního čísla, Stanovy ČFS o.s., Logo na hlavičkovém tiskopise, Jednací řád 
valné hromady ČFS o.s., nové razítko a nová smlouva o vedení účtu v České 
spořitelně. 

c) Vyvěsit na www stránku ČFS o.s. zprávu Doc. Poláka o konferenci EFFP v Dánsku  
       a výsledcích Agendy EFPP pro další období činnosti (2010 a 2012) Polák/Komínek. 
d) Otázku dalšího členství v naší společnosti Ing. Pekárové projedná Ing. Komínek. 
e) Výbor projednal odměnu za více jak 10-letou funkci pokladníka pro paní Ing. Věru 

Mokrou, CSc. odměnu, která byla navržena na plénu společnosti ve výši 3000,- Kč. 
f) Výbor na základě reference předsedy společnosti, že navržený statut RVS, tak jak 

byl navržen Výkonným výborem RVS České republiky není třeba doplňovat či 
pozměňovat. Výbor vyjádřil s ním souhlas. 

g) Uspořádání semináře a s ním i připravit projekt do Rady vědeckých společností na 
rok 2008 bude projednáván na červnovém výboru společnosti. 

h) Prof. Táborský zajistí rozeslání publikace „Protozoa a Chromista“ podle 
připraveného adresáře.  

i) Ministerstvo financí ČR ve věci žádostí ze dne 10.10. 2006 o prominutí odvodu a 
penále, rozhodlo: žádosti se vyhovuje promíjí se 1) odvod 10 726,- Kč 

                                                                                     2) penále 10 726,- Kč 
      a podle ustanovení § 55a odst. 4 zákona o správě daní nejsou proti tomu rozhodnutí      
      opravné prostředky připuštěny. 

 
 
Praze 27.3.2007                                                                        Doc. Ing. J. Polák, Dr.Sc. 
Zapsal: V. Táborský (předseda)                                               vědecký tajemník ČFS o.s. 
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