
Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 

20. 4. 2011, 11:00 

ÚZEI, Slezská 7, Praha 

 

Zápis č. 2/2011 

 

Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Doc. Ing. Radovan Pokorný, CSc.; Doc. Ing. 

Jaroslav Polák, DrSc.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Jana Mazáková, Ph.D. 

 

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

 

Hosté: Ing. Petr Svoboda, CSc. 

 

Zapisovatel: Ing. Jana Mazáková, Ph.D. 

 

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

 

 

Program: 

1. Zahájení a určení zapisovatele (Lebeda) 

Na základě omluvené nepřítomnosti Ing. Komínka byla jako zapisovatel určena Ing. Jana 

Mazáková. 

 

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů projednaných na posledním zasedání výboru ČFS dne 16. 2. 

2011 (Lebeda) 

Uvedeno v dalších bodech tohoto zápisu. 

 

3. Kontrola usnesení z výroční členské schůze ČFS ze dne 8. 3. 2011 a její zhodnocení 

(Lebeda a členové výboru) 

Přítomní členové výboru ČFS nevznesli ţádnou připomínku k tomuto bodu. 

 

4. Informace o stavu členské základny ČFS (Mokrá) 

Stav členské základny ČFS ke dni 20. 4. 2011 je 81 členů. Z toho bylo přijato 5 nových členů 

na výroční členské schůzi ČFS konané dne 8. 3. 2011.  

Ing. Mokrá oznámila, ţe M. Šindelářová po několika výzvách o zaplacení členského 

příspěvku odhlásila sama své členství v ČFS. Přítomní členové výboru se shodli na ukončení 

členství v ČFS Mgr. Tomáši Moravcovi, který nereagoval na ţádnou z výzev Ing. Mokré a 

neuhradil členské poplatky jiţ za několik let.  

 

5. Informace o stavu financí ČFS a předání finanční agendy (Mokrá, Mazáková) 

Na účtu ČFS bylo ke dni 31. 3. 2011 dle výpisu ČS 69 078 Kč. 

V pokladně bylo k datu této schůze 10 362 Kč. 

Stav financí byl uveden včetně dosud zaplacených členských příspěvků členů ČFS.  

Zhruba jedna třetina členů ČFS ještě nezaplatila členský příspěvek. 

 

6. Informace o aktivitách Odboru rostlinolékařství ČAZV (osobnosti české zemědělské vědy, 

vydání názvosloví chorob rostlin, schůze ORL) (Nedělník) 

RNDr. Jan Nedělník omluven. RNDr. Nedělník informoval Prof. Lebedu o těchto aktivitách 

ORL ČAZV: 

- Publikace „Osobnosti české zemědělské vědy“ je ve stavu zpracovávání. Garantem za 

ORL je Ing. Řehák.  
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- V rámci vydání publikace „názvosloví“ probíhají jednání s vydavatelstvím Profi press s. r. 

o. Dále jsou ještě upravovány názvy hub zmíněných v názvosloví podle názvů uvedených 

v „Index Fungorum“. 

 

7. Stav přípravy semináře “Viroidy”, včetně zajištění vydání sborníku (Svoboda) 

- Prof. Lebeda informoval, ţe RVS AV ČR schválila ţádost o finanční dotaci ve výši 21 tis. 

Kč na vydání sborníku ze semináře “Viroidy, nejmenší závaţní původci chorob rostlin – 

současné poznatky“, který se uskuteční 17. 5. 2011 v Chmelařském institutu v Ţatci. Čeká 

se na poslání písemného rozhodnutí z RVS a převod peněz na účet ČFS. 

- Kalkulace finančních nákladů na vydání cca 300 ks sborníku ze semináře byla odhadnuta 

na 20 – 30 tis. Kč. 

- Ing. Mokrá informovala o tom, ţe u vloţného, které bude placeno převodem peněz z účtu 

na účet ČFS, je nutné při převodu uvést informace o IČO a DIČ instituce a při registraci na 

semináři předloţit doklad o zaplacení vloţného. 

- Uloţen úkol: vypracovat pozvánku a přihlášku a uvést v ní informace v předchozím 

odstavci. 

- Objednatelem tisku sborníku ze semináře je ČFS. 

- Jelikoţ se semináře nemůţe zúčastnit Prof. Lebeda, úvodního slova při zahájení semináře 

se ujme Ing. Svoboda či RNDr. Nedělník. 

- Pozvánka a přihláška na seminář bude zaslána Ing. Komínkovi, který ji rozešle všem 

členům ČFS. Pozvánka s přihláškou bude rovněţ umístěna na internetových stránkách 

Chmelařského institutu. 

- Ing. Komínkovi bude předána zpráva, aby byla on-line přihláška na seminář umístěna na 

internetové stránky ČFS s tím, ţe by tato přihláška byla univerzální a byl měněn název 

semináře v případě pořádání dalších seminářů. 

- Ve sborníku ze semináře bude uvedeno ISBN ČFS a na zadní straně i čárkový kód. Ing. 

Svoboda zašle tiráţ ke zhlédnutí Prof. Lebedovi. Ve sborníku ze semináře bude uvedeno, 

ţe pořádání semináře a vydání sborníku se uskutečnilo ve spolupráci s ČFS a 

Chmelařským institutem. Jako editor bude uveden Ing. Svoboda, včetně této informace 

v tiráţi. 

 

8. Stav příprav XIX. Slovensko - České konference ochrany rostlin v Nitře 2012 (Huszár) 

Prof .Huszár omluven. Z tohoto důvodu nebyly zjištěny ţádné nové informace o konferenci 

SČ KOR v Nitře 2012. 

 

9. Projednání možnosti konání specializovaného semináře v rámci SČ KOR 2012, jeho téma a 

personální kompetence (Lebeda, Huszár et al.) 

Předběţně bylo přítomnými členy výboru usneseno, ţe specializovaný seminář se neuskuteční 

v rámci SČ KOR 2012, ale spíše samostatně aţ v roce 2013. 

 

10. Konference EFPP ve Wageningen 2012, možnost vyhlášení soutěže na podporu účasti 

mladých vědeckých pracovníků (Polák) 

Doc. Polák informoval o tom, ţe vědecký sekretář EFPP slíbil podat včasné oznámení o další 

konferenci EFPP konané ve Wageningenu v roce 2012. 

Předběţně bylo přítomnými členy výboru usneseno, ţe v rámci finanční podpory mladých 

vědeckých pracovníků bude 3 lidem uhrazeno vloţné na konferenci EFPP ve Wageningenu. 

V této souvislosti bude vypsána soutěţ mladých vědeckých pracovníku do 35 let. Na příštím 

výboru ČFS bude projednána výše finanční podpory mladým vědeckým pracovníkům. 
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Upozorněno, ţe termín projednání však záleţí na oznámení - prvním cirkuláři konference 

EFPP.  

Rovněţ je nutné s Prof. Huszárem projednat termín SČ KOR v roce 2012 v Nitře, aby termíny 

SČ KOR v Nitře a konference EFPP ve Wageningenu nekolidovaly.  

Doc. Polákovi uloţeno, aby se u hlavního sekretáře informoval o termínu konference EFPP ve 

Wageningenu a na výši vloţného na tuto konferenci. 

 

11. www stránky ČFS (Komínek et al.) 

Ing. Kominek omluven. Přítomnými členy výboru bylo usneseno, ţe je nutné doplnit a rozšířit 

anglickou verzi internetových stránek ČFS, coţ bylo rovněţ usneseno i na výroční členské 

schůzi ČFS. 

 

12. Různé a diskuse 

Doplnění k bodu „7“. Mezi přítomnými členy výboru zazněla otázka, zda budou obrázky 

uvedené v příspěvcích sborníku ze semináře „Viroidy“ vytištěny také v barevné formě. 

Přítomní členové výboru se shodli, ţe záleţí na výsledné kalkulaci tisku. Bylo uvedeno, ţe 

obálka sborníku bude barevná a pokud budou pouţity na obálku sborníku obrázky z některých 

příspěvků, je nutné domluvit se s autory příspěvků na jejich souhlasu.  

 

Prof. Lebeda podal námět členům výboru k zamyšlení se o moţném novém předsedovi ČFS 

od příštího volebního období. 

 

 

14. Závěr 

 

V Praze 20. 4. 2011 

Zapsala: Ing. Jana Mazáková, Ph.D. 

 

Schválil: 

 

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. 

předseda ČFS 

 

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. 

místopředseda ČFS 

 

Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc. 

vědecký tajemník ČFS 


