
Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 
30.4.2009, 11:30 

UZEI, Slezská 7, Praha 

 

Zápis č. 3/2009 
 

Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, 

CSc.; RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Doc. Ing. Radovan 

Pokorný, CSc., Ing. Alena Hauptmanová 

Omluven: Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.; 

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 18. února 2009 (Lebeda) 

- vše viz v dalších bodech  

3) Zhodnocení průběhu a výsledků výroční a volební členské schůze ČFS 

konané dne 12.3.2009 v Praze (Lebeda) 

- průběh hladký,  

- děkuje všem zúčastněným,  

- účast slabší 

- volba proběhla regulérně 

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

2009 (Pokorný) 

- k dnešnímu dni je cca 136 přihlášených + ti co pošlou později 

- účast i z Polska 

- program v přípravách – plenární zasedání pokryje celé odpoledne, 4 

přednášející (z toho 2 zahraniční – vhodný delší čas pro přednášku a 

diskuzi)  

- zahr. přednášky budou uveřejněny v PPS ještě letos 
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5) Příprava programu KOR (v rámci zasedání vědeckého výboru KOR) (Pokorný 

et al.) 

- program v sekcích – více příště 

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.) 

- 7 vyžádaných příspěvků – z toho jeden zahraniční + 3 další zájemci = 

10 

- Vědecký výbor prodiskutuje podrobný program (pozor je to pátek, zvážit 

variantu pozdního oběda, aby účastníci neodjeli na víkend) 

- Bude vydáno speciální číslo PPS 

7) Vyhodnocení soutěže mladých vědeckých pracovníků (Hauptmanová + výbor 

ČFS) 

- pouze 3 žadatelé – k 9:00 30.4.09 – B. Sedláková, M. Sedlářová (obě 

za UPOL), D. Pouvová (ČZU) 

- pozn: další přihláška Ing. E. Nováková (ČZU) – odeslána do uzávěrky, 

projednána emailovou cestou 

- Výbor ČFS, ze dne 30.4.2009, doporučuje přijetí přihlášek do soutěže 

mladých vědeckých pracovníků. Přihlášené: B. Sedláková, M. 

Sedlářová, D. Pouvová. Schvaluje uhrazení příspěvku na KOR Brno 

2009 v plné výši. 

- Pozn: dodatečně výbor schválil přijetí přihlášky E. Novákové a uhrazení 

příspěvku v plné výši. 

- ČFS uhradí příspěvky na konferenci čtyřem výše zmíněným 

uchazečkám přímo na účet konference. 

- Celkem k úhradě: 11 600,- 

- Úkol: Hauptmanová – odešle vyjádření soutěžícím, vyžádá od nich 

variabilní symboly. Mokrá provede platbu. 
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8) Informace o stavu členské základny a financí ČFS (Mokrá) 

- Členská základna k 30.4.08 – 81 osob 

- Dvouletí dlužníci - Vacke a Sychrová  

 

 Kč

Na účtu k 31.3.2009 75677

V pokladně 7261

 

 

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

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

- logo – 10 připomínkujících – 3 zásadně proti 

- Členové výboru projednali připomínky k logu. Logo zůstane beze 

změny. Většina se vyjádřila pro logo ve stávající formě. 

- web – 8 připomínkujících, 3 návrhy designu 

a) profil: jméno, název instituce, email, zaměření (vyžádat 

souhlas se zveřejněním kontaktu) 

b) návrh s Hradčany vede – na úvodní stránce foto, na dalších 

stránkách mikrofotografie, struktura zůstává 

- úkol: Komínek  – zkusí zrealizovat návrh s Hradčany – do příštího 

jednání naprogramovat, pokud ne – dá vědět J. Mazákové, pokud ani 

tudy cesta nepovede, dá vědět A. Hauptmanové 

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

- úkol: Komínek , Mokrá – vyplnit elektronický formulář na webových 

stránkách společnosti – do příštího jednání výboru 
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11) Různé a diskuse 

- A. Hauptmanová končí ve funkci zapisovatele 

- po přechodnou dobu –je zapisovatelem P. Komínek  

- úkol: Hauptmanová předá Komínkovi dokumentaci spojenou s ČFS 

 

 

 

 

V Praze 30.4.2009   

Zapsala: A. Hauptmanová 

 

 

 

Schválil:  

Prof. Ing. A. Lebeda, DrSc.    RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.    Doc. Ing. J. Polák, DrSc. 

Předseda ČFS                           místopředseda ČFS              Vědecký tajemník ČFS 
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