
Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti (ČFS) 
 
Den konání:  
19.3.2008 od 11:30 
 
Místo konání: 
ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek 
 
Přítomni: 
Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Doc. Ing. Jaroslav Polák, 
DrSc., Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D. 
 
Omluveni: 
Ing. Hana Jiráková; RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.; 
 
Zapisovatel:  
Ing. Petr Komínek, Ph.D. 
 
Zasedání řídil: 
Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Program 
 
1. Aktuální informace z Rady vědeckých společností (dále RVS) - dopis z 7.3.2008 
- nutnost včasného oznámení jakýchkoliv změn v souvislosti s projekty a správné vyúčtování 
projektů - vždy do konce kalendářního roku 
  naše Společnost s tím nemá problém 
- informace o vydávání neimpaktovaných periodik 
  naše Společnost nevydává periodika v pravém slova smyslu 
- zákon 348 / 2007 Sb., kterým se mění zákon o účetnictví: občanská sdružení s obratem do 3 
milionů Kč mohou i nadále vést jednoduché účetnictví 
  což je i případ naší Společnosti 
- paní Kalistová z RVS žádá o urychlené sdělení čísla účtu naší Společnosti - zajistí ing. 
Mokrá 
- dotazník pro Masarykův ústav a Archiv AV ČR: obdrželi jsme obšírný dotazník o 
archivování písemností naší Společnosti který je zapotřebí odeslat do 29.3.; tento dotazník byl 
podrobně prodiskutován předsednictvem ČFS, jeho vyplnění a odeslání zajistí Prof. Lebeda 
 
2. Příprava semináře 
 Sborník je již v tisku 
 
3. Odchod ing. Hany Jirákové z funkce zapisovatelky ČFS 
 Ing. Jiráková podala písemnou žádost o dostoupení z funkce zapisovatelky z důvodu 
změny zaměstnání a velké pracovní vytíženosti. Její žádosti se vyhovuje, prozatímně je 
pověřen zapisováním ing. Komínek, člen výboru ČFS (hospodář) 
 Doc. Polák vytipuje vhodnou osobu jako náhradu ing. Jirákové 
 



 
4. Zpráva předsedy o činnosti ČFS za rok 2007 
 Připravuje předseda ČFS Prof. Lebeda. Předsednictvo prodiskutovalo některé body 
(počet členů, noví členové, příští konference ochrany rostlin, příprava volební schůze v roce 
2009 - předseda by měl být možná volen přímo členskou základnou - prvek demokracie) 
 
 
 
 
 
V Praze 19. 3. 2008 
 
Zapsal: P. Komínek 
 
 
 
 
Schválil: A. Lebeda 
předseda ČFS 
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