
Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 
 
 
Den konání: 16.10.2007 
Přítomni: Prof. Ing. A. Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. V. Táborský, CSc.; Doc. Ing. J. Polák,  

DrSc.; Ing. V. Mokrá, CSc.; RNDr. J. Nedělník, Ph.D.; Ing. P. Komínek, 
Ph.D.; Ing. H. Jiráková 

__________________________________________________________________________ 
 
Program: 
 
Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání výboru, konaného dne 4.6.2007 

 Bod 2c zápisu – zveřejnění informací o EFPP konaném v Dánsku v srpnu 2006 na 
webových stránkách ČFS – úkol stále trvá, bude splněn v nejbližším možném termínu 
(Doc. Polák). 

 Bod 2e zápisu – odměna Ing. Mokré, CSc. – úkol v řešení, bude splněno do 31.10. 
2007. Podrobnosti uvedeny níže v zápisu. 

  Bod 2h zápisu stále v řešení, předpoklad ukončení 31.10.2007 (Prof. V. Táborský) 
 Ostatní úkoly byly splněny. 

 
Projednání stavu přeregistrace ČFS (Prof. Táborský) 

 Původní žádost na přeregistraci ČFS na o.s. byla Ministerstvem vnitra vrácena 
kvůli nedoložení stanov. Stanovy jsou po dodatečných úpravách některých 
formálních a terminologických nepřesností připraveny k předložení. Prof. 
Táborský osobně zahájí v záležitosti přeregistrace ČFS nová jednání na 
Ministerstvu vnitra. 

 
Posouzení projektu ČFS, který připravil Doc. Navrátil 

 Byl stanoven název projektu: „Fytoplasmy, významní patogeni rostlin“. 
 Cena projektu je 20 000,- Kč, požadovaná podpora 10 000,- Kč. Žádost o podporu 

bude podána 17.10.2007 (Prof. Táborský).  
 Seminář bude uskutečněn v rámci výroční členské schůze ČFS v prvním kvartále 

roku 2008. 
 

Projednání formy převodu finančních podpor pro mladé členy ČFS na Světovém 
kongresu rostlinné patologie, ICPP, Turin 2008 (Ing. Mokrá) 

 Na jednání výboru ČFS 4.6.2007 bylo rozhodnuto o přidělení 3 podpor, a to Ing. 
Mazákové (ČZU), Ing. Kochanové (ČZU) a RNDr. Sedlářové (PřF UP). 

 ČZU a PřF UP zašlou Ing. Mokré název bankovního ústavu a číslo účtu, na který 
budou podpory zaslány (Prof. Táborský, Prof. Lebeda). 

 Pro identifikaci platby bude u zaslané částky uvedeno info pro příjemce: ICPP 
2008 + jméno podporovaného člena ČFS. 

 
Projednání převodu schválené odměny pro Ing. V. Mokrou, CSc. za dlouholetou činnost 
pokladníka společnosti (Prof. Táborský, Ing. Mokrá) 

 S Ing. Mokrou bude sepsána Dohoda o provedení práce („mimořádné účetní práce 
pro ČFS“, v rozsahu 30 hodin, vykonávané 1.4. – 15.10.2007, za stanovenou sazbu 
100,- Kč/hod). 



Stav financí ČFS k 30.9.2007, příjmy a vydání v roce 2007 a plán příjmů a vydání 
v r. 2008 (Ing. Mokrá) 

 Finanční prostředky ČFS činí celkem 111 312,- Kč, z toho na účtu je 105 293,- Kč, 
v pokladně 6019,- Kč. 

 Z uvedeného obnosu budou do konce kalendářního roku vyplaceny podpory 
mladým členům ČFS na účast na ICPP (Turín, 2008) v celkové výši 46 000,- Kč a 
dále 3000,- Kč Ing. Mokré na základě sjednané Dohody o provedení práce. 

 
Účast zástupce ČFS na Radě vědeckých společností 

 RVS proběhne 29.11.2007 v budově Akademie věd. 
 Za ČFS přislíbil účast Prof. Táborský. 

 
Projednání plánu činnosti ČFS v roce 2008 

 Nejdůležitějšími pořádanými akcemi ČFS budou seminář o fytoplasmách + 
výroční členská schůze, konané v r. 2008 v Olomouci (Prof. Lebeda, Doc. 
Navrátil). 

 Doc. Polák navrhl zaslat společně s pozvánkou výzvu k účasti všech členů. 
 

Projednání účasti předsedy na jednání delegátů EFPP, které se pravidelně koná při 
příležitosti Světového kongresu rostlinné patologie 

 V rámci běžné agendy sekretariátu EFPP je zde očekávána iniciace schůze 
delegátů EFPP, kde bude projednána další činnost společnosti. 

 Za ČFS se zúčastní Prof. Lebeda a Doc. Polák. 
 
Různé 
Projednání nutnosti zavedení podvojného účetnictví (Ing. Mokrá) 

 Z informací obdržených z RVS vyplynulo, že ČFS jakožto společnost s malým 
finančním obratem nemusí ještě příští rok podvojné účetnictví zavádět. RVS 
přislíbila včas informovat o případných změnách v této záležitosti. 

 
Projednání přihlášky Ing. Hauptmanové k členství v  ČFS 

 Výbor jednomyslně schválil přijetí Ing. Hauptmanové do ČFS. Přijetí nového 
člena musí ještě schválit výroční členská schůze. 

 
Projednání stavu webových stránek ČFS 

 Je potřeba aktualizovat obsah webových stránek ČFS a také je graficky vylepšit. 
 Je plánováno zveřejnění (Ing. Komínek): 

o přidělení podpor mladým členům ČFS,  
o zápisy jednání výboru ČFS,  
o zápisy z výroční členské schůze ČFS,  
o projekty, 
o produkty společnosti + uvedení informace, kde je lze získat. 

 Zveřejnění seznamu členů bude navrženo ke schválení na výroční členské schůzi. 
 
Úprava razítka ČFS  

 „o.s.“ bude do razítka přidáno až po schválení žádosti Ministerstvem vnitra. 
 

Úkoly 
 Neprodleně napsat pokladníkovi EFPP, aby zaslal rozpis, kolik se platí za členství – 

Prof. Táborský následně předloží na RVS. 



 Prodiskutovat termín výroční členské schůze ČFS a semináře s Doc. Navrátilem – 
Prof. Lebeda do konce listopadu (výbor předběžně navrhuje termín po 6.3.2008). 

 
 
 
 
Praze 16.10. 2007       Doc. Ing. J. Polák, DrSc. 
Zapsala: Ing. Hana Jiráková     vědecký tajemník ČFS o.s. 
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