
Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 
18.2.2009, 12:00 

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

 

 
Zápis č. 1/2009 

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

Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.; Ing. Alena 

Hauptmanová 

Omluveni: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. 

 

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. prosince 2008 (Lebeda) 

- komunikace s EFPP  

o Lebeda – konstatování, že webové stránky EFPP byly aktualizovány 

před dvěma roky. Žádal o aktualizaci.  

o Táborský – proběhla komunikace s pokladníkem – 8.12.08 emailem. 

Nedorozumění ohledně platby za rok 2007 – vyřešeno potvrzením o 

zaplacení. Platba za rok 2008 proběhla v průběhu prosince 08. Pro rok 

2009 je splatnost v říjnu 09. Doklady o zaplacení Komínkovi. 

o Úkol: Hospodář zvolený na zasedání ČFS ohlídá zaplacení tohoto 

příspěvku. 

- Táborský – zajistil vyúčtování dotace – splněno, kopie vyúčtování u Lebedy. 

- Lebeda – výroční zpráva za rok 2008 - splněno 

- děkujeme za pomoc při plnění úkolů ☺ 
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3) Zhodnocení Výroční zprávy ČFS za rok 2008 zpracované pro RVS (Lebeda) 

- elektronicky poprvé – jednodušší pro zpracovávání 

- odevzdáno v termínu, RVS je spokojena 

 

4) Zhodnocení vyúčtování projektu „Fytoplazmy 2008“ pro RVS v roce 2008 

(Lebeda) 

- poděkování Ing. Mokré za podklady, Doc. Navrátilovi za uspořádání 

- závěrečná zpráva odeslána v termínu 

 

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

(Pokorný) 

- Pokorný chybí, letmé informace od Lebedy 

- Připraven předběžný program konference: 

o 2. září 2009 – dopoledne – registrace; odpoledne - Plenární zasedání 

s úvodními přednáškami: dva klíčoví řečníci – prof. Martyn (téma viz. 

zápis 05/2008, Dr. J.Brown (téma: rezistence rostlin vůči patogenům) + 

jedna česká přednáška. Přednášky nebudou překládány, doplněno 

prezentací. 30 – 40 minut + diskuze = 45 min max. 

o 3. září 2009 - Jednání v sekcích (virologie, bakteriologie, mykologie, 

živočišní škůdci, herbologie)  

o 4. září 2009 - Seminář pořádaný ve spolupráci s Českou fytopatologickou 

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

 Viz bod 6 

o Úkol: Lebeda – projednat s Pokorným zasedání vědeckého výboru 

z důvodu nedostatečné komunikace a nesouladu s představami výboru. 

Vhodný termín pro uspořádání zasedání je PŘED výroční schůzí (tj. 

12.3.2009 od 9:00 ve VÚRV v.v.i.) z důvodu následné presentace 

konference na výroční schůzi ČFS. Body k projednání: výše 

účastnického poplatku, sleva pro studenty, jakým způsobem bude 

probíhat komunikace s přednášejícími, pokud by chtěla PPS zveřejnit 

vybrané příspěvky, koordinace semináře s organizátory konference.  
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6) 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.) 

o 4. září 2009 - Seminář pořádaný ve spolupráci s Českou fytopatologickou 

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

 půl dne – zahájení přednáškou Dr. Shawa (domluveno 

Lebedou), dále domluven prof. Žalud z MZLU (změny klimatu 

…), Doc. Polák – dopady změn klimatu na rozšíření virů, Ing. 

Váňová – dopady změn klimatu na houbové škůdce, prof. 

Lebeda nabízí – dlouhodobé sledování výskytu padlí na 

tykvovitých, Ing. Kocmánková – klima versus živočišní škůdci, 

Ing. Mikulka – klima versus plevele 

- Tématicky chybí bakterie  

o Úkol: Lebeda, Polák: konzultovat požadavek s prof. Kůdelou. 

- Bude vydáno zvláštní číslo PPS pod hlavičkou ČFS (cca 8 - 10 příspěvků, 

všechny přednášky ze semináře + Braun a Martyn, cca 40 stran, všechny 

příspěvky musí být anglicky ve formátu PPS, plán 270 výtisků – získají jej 

přednášející + účastníci semináře + distribuce klasickou cestou) 

 

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

- Členská základna ke konci roku 2008 - 78 členů  

- Od 1.1.2009 – 77 (odhlašuje se Ing. Klenová – Jiráková) 

- Za rok 2008 nezaplatilo 6 osob 

- Stav financí 

 Kč

Na účtu k 31.1.2009 67093

V pokladně 8213

 

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

a. stanovení místa a termínu konání (Praha-VÚRV, 12.3.2009, 10.00) 

b. nominace komisí  
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i. mandátová komise – předseda – Ing. Mokrá + 2 z pléna 

ii. volební komise – předseda – Ing. Hauptmanova + 2 z pléna 

iii. návrhová komise – předseda – Ing. Komínek + 2 z pléna 

c. příprava programu 

i. moderuje Komínek 

ii. program v příloze (proti návrhu přidán bod 15 – informace o 

výsledcích koordinačního projektu Rezistvir 

d. příprava voleb předsedy, místopředsedy a členů výboru ČFS 

i. předsednictvo ČFS - v návrhu je celkem 7 členů: Ing. Petr 

Komínek Ph.D, prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., Ing. Věra Mokrá 

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

Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ing. Jana Mazáková, Ph.D 

ii. revizní komise ČFS – v návrhu jsou celkem 2 členové: Ing. Petr 

Svoboda, CSc., Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc. 

e. doplňující odborný program – nebude 

 

9) Řešení otázek týkajících se aktualizace a formy www stránek ČFS, včetně 

jejich úpravy – česká a anglická verze (Komínek a ostatní) 

- Marcela Komínková – připraví návrh, pokud bude možné, prezentace v rámci 

výroční schůze 

 

10)  Vstup ČFS do International Society for Plant Pathology (Lebeda, Mokrá et al.) 

o Úkol: Komínek – 19.2.2009 znovu odešle email na ISPP. 

 

11) Různé a diskuse 

12) Závěr 

 

V Praze dne 18.2.2009, 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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