
Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 
3.12.2008, 12:00 

ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek 

 
Zápis č. 5/2008 

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

Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová 

host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D., Doc. RNDr. Milan Navrátil, CSc. 

Omluveni: Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.; RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., CSc. 

 

Zapisovatel: Ing. Alena Hauptmanová 

 

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

 

Program: 
1) Zahájení a určení zapisovatele (Lebeda) 

- Ing. Alena Hauptmanová 

 

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

ČFS dne 3. září 2008 (Lebeda) 

- zaplacení členství v ISPP (viz bod 11 z 3.9.2008) – nepodařilo se spojit 

s sekretariátem, pokladníkem – úkol trvá pro Komínka a Mokrou 

- zaplacení členského příspěvku na rok 2009 do EFPP 

o úkol - Táborský – komunikace s EFPP Arne Hermansen – zajistí 

zaplacení členského příspěvku na následující rok 

 

3) Informace o možnosti pozvání hostů (Prof. Ray D. Martyn /USA/, Dr. M.W. 

Shaw /UK/) na Konferenci ochrany rostlin v Brně v roce 2009, včetně 

prezentace „vize APS“ (Lebeda) 

- Prof. Martyn  - komunikace navázána, má zájem přijet, zná termín, ví o pokrytí 

části nákladů na ubytování a stravu, kontaktní osoba - Lebeda 

o Téma: Vize rozvoje fytopatologie, dle strategie americké fytopatologické 

společnosti 

o Měl by být první přednášející 
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- Dr. Shaw  - pozvání přijal, organizační záležitosti byly upřesněny 

o Téma: klimatické změny x rozšíření fytopatogenních organizmů 

- Pro oba hosty platí: 

o Po dobu konference (den před a den po) – zajištěno ubytování, zvláštní 

program není problém, degustace vín – v rámci společenského večera;  

o Ubytování v hotelu 

o Cestovné NEHRADÍME 

o Přednášky cca na 30 minut + cca 5 minut diskuze 

o Úkol: Pokorný pošle anglickou verzi cirkuláře Lebedovi, ten rozešle 

přednášejícím 

- Úkol: Pokorný – oslovit herbologa z Vídně 

 

4) Informace o stavu příprav Konference ochrany rostlin v Brně v roce 2009 

(Pokorný) 

- termíny: 

o Během 50. týdne bude anglická verze cirkuláře 

o 31. 1. 2009 – zaslání 2. cirkuláře se závaznou přihláškou a pokyny pro 

autory abstraktů a upřesnění informací o ubytování  

o 31. 3. 2009 – zaslání závazné přihlášky  

o 30. 4. 2009 – zaslání abstraktů  

o 25. 5. 2009 – rezervace ubytování u CK Čebus  

o 30. 5. 2009 – zaplacení účastnického poplatku 

- předběžný program konference: 

o 2. září 2008 - Plenární zasedání s úvodními přednáškami – zahájení po 

obědě 

o 3. září 2008 - Jednání v sekcích (virologie, bakteriologie, mykologie, 

živočišní škůdci, herbologie)  

o 4. září 2008 - Seminář pořádaný ve spolupráci s Českou fytopatologickou 

společností „Vliv změn klimatu na rozšíření a aktivitu škodlivých činitelů“ 

 Další přednášející – z univerzity + ? Laštůvka + ? herbolog z 

Vídně 
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- Bude vydán sborník abstraktů, příspěvky ze semináře jako suplement Plant 

Protection Science – cca 50 str., 300ks = 30 000kč  

o Vydání do konce roku 2009 

o Včasná specifikace požadavků na review 

o Ke dni konference musí mít připravené review do suplementu 

o Plná hodnota – cca 6 příspěvků 

o Oslovit přednášející z konference – na zveřejnění nejzajímavějších 

příspěvků pro další čísla PPS (ročník 2009) 

- Ubytování zajišťuje firma – od hotelu po koleje – vše v dostupnosti 15 minut 

od univerzity 

- Stravování bude v ceně konference 

- Druhý den bude společenský večer 

 

5) Příprava semináře ČFS „Globální změny klimatu a jejich vliv na výskyt chorob 

rostlin“ v roce 2009 (v souvislosti s konáním Konference ochrany rostlin v Brně 

(Pokorný et al.) 

- viz bod 4 

 

6) Vyúčtování projektu „Fytoplazmy 2008“ (Mokrá) 

Příjmy Kč Výdaje Kč 

vložné 19950 Tisk sborníku 20000 

Dotace RVS 10000 občerstvení 8822 

Celkem příjmy 29950 Celkem výdaje 28822 

zůstatek 1128   

 

- problém – špatné číslo ISBN u sborníku fytoplazem – desetimístný kód byl 

nahrazen třináctimístným. Táborský má nový vzorec pro udělování čísel. Musí 

být určena jedna osoba, která to bude vyřizovat. Změna proběhla pro letošní 

rok. Lebeda bude spravovat ISBN kód.  

- Úkol: Táborský provede instruktáž k otevření předběžného hlášení publikace. 

(papírové kartičky jsou zrušeny) 
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- Úkol: Táborský – zajistí vyúčtování dotace (? 15.1.2009). Zainteresované 

osoby osloví a úkoluje osobně. 

 

7) Informace o stavu členské základny a financí ČFS (Mokrá) 

- Členská základna bez změny - 78 

 Kč

Na účtu k 31.10.2008 65993

V pokladně 7291

 

8) Zpracování výroční zprávy za rok 2008 (nová elektronická verze) (Lebeda, 

Táborský et al.) 

- nově se zpráva zpracovává do elektronického formuláře 

- termín 19.12.2008 

- nutno vyplnit požadované údaje – zpráva o aktivitách (semináře, publikace …) 

- úkol: Lebeda – sám si shromáždí data a vyplní online formulář 

 

9) Příprava výroční a volební schůze ČFS v roce 2009 (Lebeda, Táborský et al.). 

- návrh – na výroční schůzi diskutovat ohrožení rostlinolékařství v ČR – zrušení 

SRS, respektive spojení s ÚKZÚZ - rozhodnutí padlo na základě jednání MZe 

ČR 

- místo a čas konání výroční schůze 2/2 března 2009 (středa nebo čtvrtek, cca 

od 10:00), VÚRV v.v.i. – Praha 

- úkol: Komínek zamluví aulu 

- občerstvení – káva, čaj, oplatky, bagety 

- volby 

o volební komise (tříčlenná) – zájemce – prof. Táborský 

o mandátová komise (tříčlenná) 

- kandidátku navrhne výbor, mohou zaznít i hlasy z pléna – během jednání 

- kandidáti budou vyvěšeni jeden měsíc předem na webových stránkách 
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10) Řešení otázek týkajících se aktualizace a formy www stránek ČFS, včetně 

jejich úpravy (Komínek a ostatní) 

- anglická verze není 

- úkol se přesouvá 

 

11) Různé a diskuse 

12) Závěr 

V Praze 3.12.2008   

Zapsala: A. Hauptmanová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil:  

Prof. Ing. A. Lebeda, DrSc.    Prof. Ing. V. Táborský, CSc.    Doc. Ing. J. Polák, DrSc. 

Předseda ČFS                           místopředseda ČFS              Vědecký tajemník ČFS 
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