
Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 

4. 5. 2017, 10:00 

VÚRV, Drnovská 507, Praha 6 
 

 Zápis č. 1/2017 
 

Přítomni:  

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Doc. Ing. Lenka Burketová, CSc.; Ing. Jana Mazáková, Ph.D.; Ing. Petr 

Svoboda, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D. 

 

Omluveni:  

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.; RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. 

 

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. Komínek. 

  

2. Kontrola zápisů a plnění úkolů projednaných na posledním zasedání výboru ČFS dne 22. 9. 2016 

(Lebeda)  

Proces registrace ČFS – doplnění požadovaných údajů k rejstříkovému soudu: i přes ujišťování prof. 

Pokorného to nebylo provedeno – ing. Komínek ověřil dotazem u Městského soudu v Praze. Bude 

dále řešeno, viz bod 5. tohoto zápisu. 

Příprava semináře „Houby řádu Erysiphales“: seminář se v jarním termínu roku 2017 neuskutečnil, 

výbor ČFS se přiklání k  názoru uskutečnit tento seminář až v rámci Česko-slovenské konference 

ochrany rostlin v roce 2018. 

Kniha prof. Lebedy a kol.: PADLÍ kulturních a planě rostoucích rostlin (Agriprint, Olomouc), vyšla 

v březnu 2017.  

 

3. Informace o stavu členské základny ČFS (Mazáková)  

Stav členské základny ČFS k dnešnímu datu (4.5.2017) je 91 členů. Výbor ČFS řešil otázku neplatičů. 

Dosud nezaplatili za dva roky tito členové: Bartoš (ústně přislíbeno zaplacení); Filipová VÚKOZ 

Průhonice již není zaměstnanec, výbor ČFS ji škrtá z členské základny společnosti; Hýsek, Kůdela – 

oba důchodci VÚRV, budou kontaktováni osobně; Mertelík VÚKOZ Průhonice – bude upomenut; 

Moravec Tomáš dluží za roky 2013 a 2014 – doc. Burketová od něj členský příspěvek vybere; 

Palicová – bude osobně upomenuta; Věchet v zimě zemřel, výbor ČFS jej proto škrtá z členské 

základny společnosti; Špuláková – bude nadále upomínána e-mailem; Veverka – důchodce VÚRV, již 

do práce nechodí, bude učiněn pokus o kontakt; osoby po mateřské dovolené – Křížková přislíbila 

doplatit (po telefonátu 5.5. v 9:48), Roháčková, Schlesingerová – budou kontaktovány ing. 

Komínkem. 

 

4. Informace o stavu financí ČFS (Mazáková)  

Na účtu ČFS je k dnešnímu datu      94 178,70 Kč.  

V pokladně je k dnešnímu datu          4 178,- Kč.  

 

5. Informace o procesu registrace ČFS – doplnění požadovaných údajů k rejstříkovému soudu dle 

nového občanského zákoníku (Lebeda, Mazáková, Komínek) 

Dle komunikace ing. Komínka s Městským soudem v Praze prof. Pokorný požadované podklady 

k soudu nezaslal. Vzhledem k tomu, že nekomunikuje s výborem ČFS o této věci, je nutné svolat 
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schůzi ČFS, odvolat současný výbor a zvolit nový, který bude schopný proces doplnění údajů o ČFS 

k soudu schopen dokončit. Přípravy nové členské schůze viz bod 6 tohoto zápisu. 

Výbor ČFS pověřuje ing. Komínka, aby jménem výboru ČFS získal souhlas vedení VÚRV 

s uváděním sídla ČFS na adrese Drnovská 507. 

 

6. Příprava výroční členské schůze ČFS (Lebeda, Komínek) 

Ing. Komínek připraví veškeré dokumenty pro zdárný průběh schůze, která bude v případě odvolání 

současného výboru mimořádně také schůzí volební. Pokud se schůze zúčastní současný předseda ČFS 

prof. Pokorný a situaci řádně vysvětlí, nebudou nové volby zapotřebí. Termín konání schůze bude 

upřesněn, bude to kolem 15. června 2017. Ing. Komínek, ing. Mazáková a doc. Burketová osloví 

možné kandidáty (výbor ČFS doporučuje oslovit doc. Zouhara, prof. Ryšánka, doc. Salavu, ing. 

Mrázkovou, ing. Víchovou, ing. Walterovou – Drabešovou, ing. Kloutvorovou) do výboru, připraví 

hlasovací lístky a podobně. Připraví též dokumenty pro následný proces zápisu ČFS k rejstříkovému 

soudu, tedy dokumenty, které musí schvalovat schůze nebo předseda ČFS. 

V rámci obměny vedení ČFS výbor navrhuje odvolat též revizní komisi a zvolit novou. 

Lze zvážit též doplnění stanov o tento bod: 

- pokud předseda ČFS bez řádného odůvodnění nesvolá výroční členskou schůzi do 30.6. běžného 

roku, jeho povinnosti a práva přebírá plně místopředseda ČFS nebo jiný člen výboru, na němž se 

shodne nadpoloviční většina členů výboru. 

 

Program výroční členské schůze bude mít všechny ostatní obvyklé body. Pozvánka na schůzi bude 

připravena, zaslána členům a vyvěšena na webové stránky společnosti (zajistí ing. Komínek). 

Ing. Komínek zajistí také občerstvení pro účastníky schůze v obvyklé formě baget, kávy, čaje a 

obvyklého sortimentu podávaného ke kávě a čaji. V případě nenaplnění limitu bude zakoupeno též 

čerstvé ovoce jako banány, jablka a hrozny. Pro náklady na občerstvení na jednoho účastníka byl 

výborem ČFS odsouhlasen limit 80 Kč. 

Přihlášky případných nových členů nebyly zatím obdrženy. 

 

7. Různé a diskuse 

- informace o stavu časopisu PPS (prof. Lebeda): Vědecký časopis Plant Protection Science, který 

jako Editor-in-Chief vede prof. A. Lebeda, zaznamenal v roce 2016 další vzestup, počet dodaných 

článků byl na přibližně stejné úrovni jako v roce 2015, výrazně se však zvýšila citovanost časopisu 

(cca na dvojnásobek ve srovnání s rokem 2015). Ukazuje se, že by se IF za rok 2016 mohl zvednout 

ze současných 0.661 na ca 0.750. 

 

 

 

V Praze dne 4. 5. 2017 

 

 

Zapsal: Ing. Petr Komínek, Ph.D.  

 

 

 

Schválil:  

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.  

místopředseda ČFS  

  


