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Zápis č. 3/2008 

 
Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Doc. Ing. Jaroslav 

Polák, DrSc.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová; Doc. Ing. Radovan Pokorný, 

Ph.D. 

 

Omluveni: Ing. Petr Komínek, Ph.D., RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. 

 

Zapisovatel: Ing. Alena Hauptmanová 

 

Zasedání řídil: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. 

 

Program: 
1) Zahájení a určení zapisovatele: 

• zahájení proběhlo 

• zapisovatelka Ing. A. Hauptmanová 

 

2) Kontrola zápisu a plnění úkolů projednaných na posledním zasedání výboru ČFS dne 

19.3.2008 

• Dotazník pro Masarykův ústav - odeslán, zatím bez reakce 

• Odchod paní Ing. H. Jirákové z funkce zapisovatelky – na doporučení Doc. Poláka byla 

jmenována  Ing. A. Hauptmanová zapisovatelkou výboru ČFS. 

• Zpráva o činnosti ČFS  - proběhla bez připomínek 

 

3) Zhodnocení průběhu semináře "Fytoplasmy" (Olomouc) 

• účast cca 80 účastníků + další pozorovatelé 

• publikace "Fytoplasmy" je stále k dispozici. (Návrh - umístit nabídku na webové stránky 

ČFS, případní zájemci se mohou hlásit u Prof. Lebedy.) 

• Hodnocení všech přítomných je kladné, průběh byl hladký bez vážnějších problémů.  
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• Seminář je hodnocen jako potřebný, přínosný a úspěšný. Byl velice dobře zorganizován. 

Nečlenové ČFS hodnotí seminář také velice pozitivně. Pozitivní reklama ČFS do 

budoucna.  

• Do časového stresu se bohužel dostala výroční členská schůze, resp. členové ČFS díky 

velice dlouhé přednášce Dr. Lauterera.  

• Doc. J. Polák a spolupracovníci příspěvku do publikace "Fytoplasmy" nesouhlasí 

s textem Doc. Navrátila, že příspěvek neprošel recenzním řízením. Všechny připomínky 

Doc. Navrátila byly akceptovány, o čemž má Doc. Polák důkaz v podobě uloženého textu 

po úpravě zaslaného včas e-mailem. (Návrh na řešení: diskuze mezi Doc. Polákem a 

Doc. Navrátilem.) Téma není předmětem další diskuze jednání výboru ČFS. 

• finanční hledisko semináře "Fytoplazmy": 

 

 

 

  

 

příjmy vybrané vložné 20 100,-

výdaje pohoštění - 8 822,-

 pronájem prostor 0,-

 tisk sborníku1 - 10 000,-

 zůstatek celkem 1 278,-

1 na financování tisku sborníku se podílela Rada vědeckých společností 10 000,- 

 

4) Kontrola stavu rozeslání publikace "Fytoplazmy" 

• povinné výtisky byly rozeslány 

• návrh Prof. Táborského - zaslání zbylých publikací do krajských vědeckých knihoven 

 

5) Zhodnocení průběhu a výsledků Výroční členské schůze v Olomouci a závěry, které z ní 

vyplývají 

• Pozitivní hodnocení účasti - důvodem bylo úspěšné spojení se seminářem "Fytoplazmy" 

• Doporučení - zachovat tento model. Časově i personálně efektivní.  

• Uchovávání písemností - obecné písemnosti v sídle - VÚRV v.v.i. Praha - Ruzyně; 

finanční písemnosti - u Ing. Mokré; zakládací listiny - Prof. Lebeda. Doc. Polák u 
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doručené pošty vždy vytvoří kopii od příchozích materiálů, originál vždy odešle 

adresátovi. Volební hlasy má u sebe Prof. Táborský a otázkou zůstává forma likvidace a 

délka zachování (minimálně po dobu celého volebního období). 

• Výzva na webových stránkách ČFS: dokument o vizi APS. 

 

6) Prodiskutování možností realizace dalšího projektu resp. semináře v roce 2009 v souvislosti 

s konáním Konference ochrany rostlin v Brně: 

• Představení programu konference:  

  1. den - 1/2 dne přednášky, 2/2 dne jednání ve 4 sekcích 

  2. den - jednání ve 4 sekcích 

  3 den - Vliv změny klimatu na rozšiřování patogenů a škůdců (primárně zajišťuje 

MZLU, prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.) 

• příspěvky z konference budou publikovány ve sborníku (2 strany/příspěvek/CZ/EN) a ze 

seminářů bude k dispozici 6 stran 

• Forma zapojení ČFS do konference, resp. semináře: odborný dohled, členové budou 

požádání o vedení konkrétních programových bloků, finanční podpora od ČFS na 

sborník není nutná (i přesto, že bude obsahovat ISBN jak university, tak ČFS). ČFS se 

podílí jako spolupořadatel a odborná pomoc. Konkrétní realizace je na dohodě mezi 

Prof. Lebedou a Doc. Pokorným. 

• Na uvážení je, kdy udělat samostatný projekt (2010, 2011?) - předmětem dalších 

jednání, Prof. Táborský zjistí jak je to s novou formou dotací pro následující roky. 

• Na rok 2009 se nebude žádat o projekt.  

 

7) Diskusní seminář o " vizi APS" a možnostech aplikace závěrů tohoto dokumentu v rámci 

činnosti ČFS. 

• Závěrečný návrh: kombinace moderované diskuze s předcházejícím přednesením 

prezentačního příspěvku o čem pojednává "vize APS". Transformace "americké vize" na 

české rostlinolékařství (popřípadě fytopatologii)  

• referát - vize českého rostlinolékařství pro 21. století - presentace a diskuze v rámci 

konference, Brno 2009 
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• pozitiva spojení zmíněné diskuze na konferenci: téma výchovy rostlinolékařů na 

akademické půdě, širší fórum, přítomnost zastupitelů …(připomínka: má-li to mát 

význam, pak by měla být diskuze uvedena první den) 

• Dořeší se na vědeckém výboru konference. 

 

8) Řešení funkce zapisovatelky. 

• Ing. Alena Hauptmanová, VÚRV v.v.i. Praha - Ruzyně, hauptmanova@vurv.cz, 233 022 

438 

 

9) Příprava volební schůze v roce 2009. 

• Prof. Táborský zjistil konflikt mezi stanovami, volebním řádem - předmětem další 

diskuze a jednání příští schůze výboru ČFS 

 

10) Projednání otázek týkajících se aktualizace a formy webových stránek ČFS, včetně jejich 

úpravy. 

• Odloženo 

 

11) Informace o stavu členské základny a financí ČFS. 

• 78 členů (včetně Ing. Brožové, od roku 2004 na mateřské dovolené) 

• Finanční situace:  

účet v ČS 63 937,-

pokladna 5 041,-

 

• poznámka: nejsou započítány chybějící členské příspěvky  

 

 

12) Různé: 

• Mgr. Kudlíková uvažuje o pozici hospodářky ČFS pro příští volební období 

• Prof. Lebeda je pozván na 100. výročí Americké fytopatologické společnosti (25.-

30.7.2008, Minneapolis, USA) - pozvání přijímá. Požadavek na podporu od ČFS nemá. 
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V Praze 11. 6. 2008   

Zapsala: A. Hauptmanová 

 

Schválil:  

A. Lebeda, v.r.                                                          J. Polák, v.r. 

Předseda ČFS                                                    Vědecký tajemník ČFS 

 

 

 

 

 

  


