
Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti (ČFS) 
 
Den konání:  
20.2.2008 od 9:30 
 
Místo konání: 
Katedra ochrany rostlin, budova FAPPZ ČZU v Praze-Suchdole, přízemí dveře č. 2. 
 
Přítomni: 
Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; 
Ing. Petr Komínek, Ph.D. 
 
Omluveni: 
Ing. Hana Jiráková; RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.; Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc. 
 
Zapisovatel:  
Ing. Petr Komínek, Ph.D. 
 
Zasedání řídil: 
Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Program 
 
1. Kontrola usnesení a plnění úkolů projednaných na zasedání předsednictva ČFS dne 16.10. 
2007 (Lebeda) 
a) Stav přeregistrace (Táborský) 
 Společnost přeregistrována na o.s., na novém razítku je název, nikoliv ale zkratka. 
b) Schválení projektu (předběžná zpráva – Táborský) 
 Projekt je žádost na podporu vydání sborníku ze semináře, který se bude konat 9. 
dubna spolu s výroční schůzí ČFS. Žádost se podává na Radu vědeckých společností (dále 
RVS). Projekt byl RVS schválen, peníze ale přijdou patrně až v květnu, sborník tedy budou 
muset organizátoři semináře zaplatit zálohově z vlastních zdrojů, náklady budu po obdržení 
příspěvku refundovány. Faktura od tiskárny musí být vystavena na částku 20.000 Kč, RVS z 
toho zaplatí 10.000 Kč, tedy 50%. Předsednictvo ČFS se dohodlo, že na sborníku bude 
uvedeno ISBN ČFS. 
c) Stav převodu finančních částek na podporu účasti na 9. Kongresu ISPP (Mokrá). 
 Podpory na účast na 9. kongresu ISPP byly vyplaceny na konci roku 2007: 
  23.000 Kč vyplaceno UP Olomouc na účast dr. Sedlářové 
  23.000 Kč vyplaceno ČZU Praha na účast ing. Kochanové a ing. Mazákové 
d) Realizace odměny pro pokladníka společnosti (Táborský, Mokrá). 
 Odměna pro pokladníka ve výši 3.000 Kč hrubého byla vyplacena, z toho 2.550 byla 
čistá odměna na účet ing. Mokré, 450 Kč byla daň ve prospěch finančního úřadu. 
e) Stav financí ČFS ke dni 31.12. 2007 (Mokrá). 
 Na běžném účtu ČFS je v současnosti 57.354 Kč, v pokladně 5.669 Kč. 
f) Účast delegáta ČFS na zasedání RVS (Táborský). 
 RVS doporučuje společnostem s velmi nízkou výší členských příspěvků její zvýšení. 
Týká se to i naší Společnosti, kde je v současnosti členský příspěvek 200 Kč, RVS doporučuje 
členský příspěvek ve výši okolo 400 Kč. Společnosti by takto získaly více prostředků na 



projekty (semináře, konference) a podporu publikací. Tuto podporu realizuje RVS, její výše 
se však postupně snižuje s narůstajícím počtem členských společností. Dříve tato podpora od 
RVS dosahovala 70% požadovaných nákladů na projekty, nyní dosahuje 50%. 
Předsednictvo ČFS považuje zvýšení členského příspěvku v naší Společnosti na 400 Kč za 
zbytečně drastické. Celá záležitost bude projednána na členské schůzi, předsednictvo zde 
doporučí postupné navyšování členského příspěvku v krocích po 50 Kč v tříletých 
intervalech. 
g) Stav přípravy semináře ČFS „Fytoplasmy“ (Lebeda, Navrátil). 
 Seminář se připravuje již od podzimu. Termín konání bylo nutno v průběhu příprav 
posunout o týden, současný a platný termín je 9. dubna 2008. Registraci bude zajišťovat ing. 
Mokrá, Prof. Lebeda jí dodá k ruce další pomocníky. Oběd mezi seminářem a výroční 
členskou schůzí bude formou bagety, drobné občerstvení bude v celém průběhu semináře k 
dispozici. 
h) Úkol pro předsedu ČFS na jednání agendy EFPP v Turínu (Lebeda). 
 Není specifikováno, lze navrhovat témata, která by mohl předseda ČFS na Kongresu 
prezentovat. 
i) Odeslání mailu pokladníkovi EFPP (Táborský). 
 Splněno. 
j) Stav rozeslání publikace (Táborský) 
 Rozeslání povinných výtisků zajistil Prof. Táborský - splněno. 
k) Zavádění podvojného účetnictví 
 Povinné zavedení podvojného účetnictví legislativou bylo opět odloženo, naší 
Společnosti se to tedy i nadále netýká. 
 
 
Nová agenda 
2) Předání nových razítek společnosti pro předsedu, pokladníka a vědeckého tajemníka 
(Táborský). 
 Máme tři nová razítka, obdrželi je Prof. Lebeda (předseda), ing. Mokrá (pokladník) a 
ing. Komínek (pro sekretariát Společnosti sídlící ve VÚRV). 
3) Protokolární likvidace starých razítek společnosti 
 Stará razítka přinesli Prof. Táborský, ing. Mokrá a ing. Komínek, v průběhu zasedání 
výboru byla tato stará razítka znehodnocena a přítomní členové podepsali protokol, který 
připravil Prof. Táborský. Tento protokol bude založen ve spisech Společnosti. 
4) Informace o zpracování a předání písemné zprávy ČFS za činnost v r. 2007 a jejím obsahu 
(Lebeda, Táborský) 
 Zpráva byla předána na RVS a radou přijata bez připomínek. 
5) Příprava programu výroční schůze (Lebeda): místo a doba konání, nábor nových členů a 
jejich přijímání (projednat výši členského příspěvku dle názoru RVS Táborský). 
 Vložné na seminář bylo odsouhlaseno ve výši 150 Kč pro členy ČFS a 300 Kč pro 
nečleny. Vložné se bude vybírat pouze v hotovosti při registraci, nebude se zasílat na účet 
Společnosti. Rozeslání pozvánek na seminář a výroční členskou schůzi zajistí Komínek. Prof. 
Lebeda mu dodá mapku Olomouce a jízdní řády autobusů a doplní do programu semináře 
stránku s přihláškou. Rozeslání pozvánek na seminář pro nečleny Společnosti zajistí 
pořadatelé semináře (doc. Navrátil, prof. Lebeda). 
6) Webové stránky společnosti 
 Prof. Lebeda konstatoval neutěšený stav webových stránek společnosti, ukládá se ing. 
Komínkovi zajistit aktualizaci informací na stránkách. 
 
 



7) Různé 
 Předsednictvo ČFS děkuje pracovníkům katedry ochrany rostlin ČZU Praha - Suchdol 
za skvělé zajištění zázemí pro dnešní jednání předsednictva. 
 
 
 
 
 
 
V Praze 20. 2. 2008 
 
Zapsal: P. Komínek 
 
 
 
 
Schválil: A. Lebeda 
předseda ČFS 
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