
Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 
5.8.2009, 12:30 

ÚZEI, Slezská 7, Praha 
 
Zápis č. 4/2009 
 
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. 
Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc. 
 
Zapisovatel: Ing. Petr Komínek, Ph.D. 
 
Zasedání řídil: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. 
 
 
Program: 
1. Zahájení a určení zapisovatele (Lebeda) 
Jako zapisovatel byl určen Ing. Petr Komínek, Ph.D. 
 
2. Kontrola zápisu a plnění úkolů projednaných na posledním zasedání výboru ČFS dne 30. 
dubna 2009 (Lebeda) 
 - podpora mladých vědeckých pracovníků - byli vybráni čtyři mladí vědečtí pracovníci pro 
finanční podporu jejich účasti na Konferenci ochrany rostlin v Brně. Všechny čtyři platby 
proběhly - potvrdila Mokrá a Pokorný. 
 
- ing. Hauptmanová předala v rámci svého odchodu z VÚRV i z funkce zapisovatelky ČFS 
ing. Komínkovi veškerou dokumentaci spojenou s ČFS, kterou měla v držení. 
 
- další body zápisu z posledního jednání výboru ČFS budou probrány v následujících bodech 
 
3. Informace o stavu příprav Konference ochrany rostlin (KOR) v Brně v roce 2009 (Pokorný) 
K dnešnímu dni je cca 200 přihlášených účastníků. V programu konference jsou v úvodním 
plenárním zasedání 4 přednášky, z toho 2 zahraničních hostů (pozvaných prof. Lebedou) - 
prof. R. Martyn (USA) a prof. J.K.M. Brown (UK). V sekcích bude 79 přednášek a 106 
posterů. 
 
4. 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 a kol.) 
Doc. Pokorný informoval, že na semináři bude předneseno 10 příspěvků, z toho 7 vyžádaných 
(včetně jednoho zahraničního - prof. M.W. Shaw (UK)). 
 
Prof. Lebeda děkuje doc. Pokornému a jeho týmu za skvělou přípravu a organizaci KOR a 
semináře. 
 
5. Informace o stavu členské základny ČFS (Mokrá) 
Členská základna ČFS čítá k dnešnímu datu 81 osob. Vzhledem k tomu, že ČFS má dva 
dvouleté dlužníky, kteří jsou již v důchodu (Vacke a Sychrová), výbor se shodl, že tyto dva již 
nebude nadále zahrnovat do počtu členů, bude se proto nadále uvádět počet členů 79. Pokud 
dodatečně zaplatí členské poplatky, bude s nimi nadále počítáno, nejde zatím o vyloučení ze 
společnosti. 
ČFS má také jednoho čestného člena (Rod), ten také není zahrnut do oficiálního počtu členů. 
Případná další čestná členství mohou v průběhu roku navrhovat členové i výbor ČFS, 
schvalovat se budou na výroční členské schůzi. 
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6. Informace o stavu financí ČFS (Mokrá) 
Na účtu je k dnešnímu datu  64 632 Kč 
V pokladně      7 768 Kč 
 
7. Stav úprav a aktualizace www stránek ČFS, včetně jejich úpravy – česká a anglická verze 
(Komínek a ostatní) 
Ing. Marcela Komínková, t.č. na rodičovské dovolené, provedla úpravy www stránek ČFS 
(http://www.vurv.cz/cspp) podle propozic z minulého jednání výboru ČFS. Byla přidána 
titulní strana s Hradčany a upravena struktura dalších stránek. Nebyla dosud upravena 
anglická část, kde je na titulní stránce dosud české menu. 
Členové výboru navrhnou další změny ve vzhledu a obsahu stránek, zašlou je prof. Lebedovi, 
který jejich připomínky sjednotí a zadá k provedení ing. Komínkovi (ten je předá ing. 
Komínkové). 
 
8. Vstup ČFS do International Society for Plant Pathology (Mokrá, Komínek.) 
Úkol z minulého jednání výboru nebyl splněn, nutno provést do příštího jednání výboru. 
Komínek a Mokrá vyplní elektronický formulář na webových stránkách společnosti a 
provedou platbu členského příspěvku. 
 
9. Různé a diskuse 
- Prof. Táborský sdělil ing. Mokré, že má u sebe ještě některé starší dokumenty ČFS. Tyto 
dokumenty slíbil předat ing. Mokré. 
 
- Ing. Komínek vyvěsí na stránky ČFS program semináře ČFS „Globální změny klimatu a 
jejich vliv na výskyt chorob rostlin“. 
 
- Na závěr prof. Lebeda seznámil členy výboru s možným termínem konání příštího jednání - 
3. listopadu 2009. 
 
 
V Praze 5.8.2009 
Zapsal: P. Komínek 
 
 
 
Schválil:  
Prof. Ing. A. Lebeda, DrSc. 
Předseda ČFS 
 
 
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. 
místopředseda ČFS 
 
 
Doc. Ing. J. Polák, DrSc. 
Vědecký tajemník ČFS 


