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Zápis č. 2/2016 
 

Přítomni:  

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.; Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Doc. Ing. Lenka Burketová, CSc.; 

Ing. Jana Mazáková, Ph.D.  

  

Omluveni:  

Ing. Petr Komínek, Ph.D.; RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.; Ing. Petr Svoboda, CSc..  

 

Zapisovatel:   

Ing. Jana Mazáková, Ph.D.  

  

Zasedání řídil:   

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.  

  

Program:  
1. Zahájení a určení zapisovatele (Pokorný)  

Jako zapisovatel byla určena Ing. Mazáková.  

  

2. Kontrola zápisů a plnění úkolů projednaných na posledním zasedání výboru ČFS dne 3. 2. 2016 a 

výroční členské schůze 23. 3. 2016 (Pokorný)  

Ing. Komínek napíše dopis vyjadřující se k e-mailu od prezidenta ISPP ohledně placení členských 

příspěvků a požádá o faktury – viz bod 4 tohoto zápisu. 

Zaslat upomínku o zaplacení členského příspěvku neplatícím a nekomunikujícím členům ČFS 

doporučeným dopisem – u Ing. Věcheta není znám kontakt; ostatní členové reagovali před zasláním 

doporučeného dopisu. 

Schválit výdaje na občerstvení na výroční členskou schůzi (23. 3. 2016) – výbor ČFS schválil výdaje 

na občerstvení v hodnotě 1777 Kč. 

Stanovit finanční limit na občerstvení pro účastníky příští výroční schůze – stanoven limit 80 Kč na 

účastníka. 

Uspořádat anketu ohledně formy občerstvení pro účastníky příští výroční schůze – občerstvení na 

příští výroční schůzi bude tradiční formou bagety, nápojů, sušenek a ovoce. 

Připravit odborný seminář s pracovním názvem „Erysiphales“ – viz bod 8 tohoto zápisu 

Dokončit proces registrace České fytopatologické společnosti a změnu banky – viz bod 5 tohoto 

zápisu. 

 

3. Informace o stavu členské základny ČFS (Mazáková)  

Stav členské základny ČFS k dnešnímu datu je 91 členů.  

Na výroční schůzi ČFS byla přijata 1 nová členka: Ing. Jaklová Pavlína (Výzkumný a šlechtitelský 

ústav ovocnářský Holovousy s. r. o.). Čtyři členové ukončili v průběhu roku 2016 své členství v ČFS: 

Ing. Bezděková Kristýna, CSc., původně Mendelova univerzita v Brně (ukončení studia); Ing. 

Chroboková Eva, původně Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s. r. o. (změna 

zaměstnání); Ing. Korba Josef, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. (vlastní žádost); Ing. 

Krčmářová Jana, původně Mendelova univerzita v Brně (ukončení studia). 

 

4. Informace o stavu financí ČFS (Mazáková)  

Na bankovním účtu ČFS je k dnešnímu datu – 89 612,14 Kč.  

V pokladně je k dnešnímu datu – 2 928,- Kč. 

 

Na základě komunikace Ing. Komínka s  prezidentem a business manažerem ISPP byly získány 
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faktury na zaplacení členských příspěvků za roky 2013–2016 v celkové výši 360 USD (90 USD za 

rok), přičemž do této částky byla započítána sleva 10 USD za každý rok. Členské příspěvky byly 

uhrazeny bankovním převodem v USD; přepočteno dle aktuálního kurzu na 8728,56 Kč. Pokladník 

ISPP e-mailovou komunikací potvrdil obdržení platby. 

Dle nových pravidel žádostí o dotaci na poskytnutí členského příspěvku v mezinárodních 

společnostech byla na Akademii věd ČR podána „Žádost o poskytnutí dotace na úhradu členských 

příspěvků do mezinárodních organizací výzkumu a vývoje“, podepsaná předsedou ČFS 30. 5. 2016, 

spolu s fakturou na zaplacení členského příspěvku v EFPP (100 EUR). Rozhodnutím č. 138/2016/MO 

Akademie věd ČR byla dotace ve výši 2740 Kč poskytnuta a zaslána na bankovní účet společnosti (1. 

7. 2016). Členský poplatek v FFPP byl uhrazen 19. 7. 2016 v EUR; přepočteno dle aktuálního kurzu 

na 2770,60 Kč. Výpis z účtu byl zaslán jako doklad o zaplacení paní Svobodové (RVS ČR). 

 

5. Informace o procesu registrace ČFS (Pokorný) 

Prof. Pokorný ve spolupráci s právníkem doručil rejstříkovému soudu nové stanovy ČFS. Rejstříkový 

soud do dnešního data nevydal rozhodnutí o registraci. 

 

6. Informace o stavu časopisu PPS (Lebeda) 

Třetí číslo časopisu bylo vytištěno v létě. V roce 2017 bylo prozatím publikováno 28 prací o celkovém 

rozsahu 220 stran. Čtvrté číslo časopisu zahrnující 9 prací je připraveno k tisku. Od začátku roku 2017 

bylo do elektronického systému již vloženo 135 rukopisů, z toho 117 prací bylo vráceno, přesto počet 

přijatých prací obsáhne i další 2–3 čísla PPS. Citovanost časopisu překročila rok 2016, IF uvedený ve 

WOS pro PPS dosáhnul 0,661. Časopis PPS hledá 2 nové členy do redakční rady. 

 

7. Příprava Výroční zprávy ČFS za rok 2016 – výzva členům k zasílání použitelných výstupů dle 

požadované struktury – elektronická kopie zprávy za rok 2015 bude členům zaslána společně s touto 

výzvou (Pokorný) 

Ing. Komínek zašle e-mail všem členům ČFS s žádostí o zaslání výstupů použitelných ve výroční 

zprávě ČFS, zároveň tuto informace vloží i na webové stránky společnosti. 

 

8. Informace o připravovaném semináři s pracovním názvem “Houby řádu Erysiphales” (Lebeda) 

Program semináře zůstává neměnný. Jedním z přednášejících bude Dr. Kiss, který vystoupí 

s přednáškou týkající se hyperparazitické houby Apelomyces quisqualis parazitující na druzích řádu 

Erysiphales. Seminář bude uspořádán na konci dubna nebo v první polovině května roku 2017. Místo 

konání semináře bude upřesněno. 

Speciální část knihy, na jejímž základě bude tento seminář pořádán, prošla již šesti vědeckými 

korekturami, a ještě prochází jazykovou korekturou. Obecná část knihy je ve stadiu 2. korektury. 

Kniha bude vydána pravděpodobně v únoru či březnu roku 2017 u vydavatelství Baštan (Agriprint, s. 

r. o.). 

 

9. Náměty na seminář konaný v rámci 21. České a Slovenské konference o ochraně rostlin v Brně, září 

2018 – výzva členům (Pokorný) 

Členové společnosti budou vyzvány, aby se vyjádřili k tématu semináře. Prof. Lebeda navrhl jako 

jedno z témat semináře „Alternativní metody ochrany rostlin“ a prof. Pokorný téma „Rezistence 

rostlin vůči škodlivým organismům“. 

 

 

10. Různé a diskuse 

Prof. Lebeda obdržel od organizátorů ICPP 2018 (Boston) nabídku, zda by byl ochoten zorganizovat 

sekci týkající se fytopatogenních oomycet. 

ČFS byla zaslána Finančním úřadem pro hlavní město Prahu (8. 4. 2016) výzva k odstranění vad 
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podání daňového přiznání. Vadou podání byl chybějící podpis oprávněné osoby – předsedy ČFS. 

Doposud bylo daňové přiznání podepisováno pokladníkem společnosti, přičemž tato skutečnost FÚ 

nevadila. Ing. Mazáková předala FÚ: usnesení a zápis z výroční schůze ČFS 2015, kde byly 

jmenováni členové výboru; zápis výboru ČFS o volbě členů výboru do jednotlivých funkcí výboru; 

udělení plné moci prof. Pokorným Ing. Mazákové. Ing. Mazáková jako pokladník ČFS je tedy 

oprávněná zastupovat předsedu společnosti ve všech činnostech před FÚ. 

 

Příští schůze výboru ČFS se uskuteční v lednu nebo únoru 2017 po zasedání redakční rady PPS. 

 

V Praze dne 24. 9. 2016 

  

Zapsala: Ing. Jana Mazáková, Ph.D.  

  

Schválil:  

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.  

předseda ČFS  

  

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.  

místopředseda ČFS  

  


