
Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 

3.12.2009, 11:30 

ÚZEI, Slezská 7, Praha 

 

Zápis č. 5/2009 

 

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. 

 

Host: Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc. 

 

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 5. 

srpna 2009 (Lebeda) 

Viz další body. 

 

3. Zhodnocení Konference ochrany rostlin (KOR) v Brně v roce 2009 (Pokorný, Lebeda) 

Konference se zúčastnilo přes 200 registrovaných účastníků. Program měl vynikající ohlas, 

jediná výtka, která se organizátorům donesla, byla stížnost na příliš malé posluchárny, což 

bylo způsobeno nečekanou vyšší účastí studentů MZLU. Konference byla dobře připravená a 

měla hladký průběh. Ozdobou byly dvě úvodní přednášky zahraničních hostů, kde se sešel 

bývalý prezident American Phytopathological Society (prof. Martyn) a budoucí předseda The 

British Society for Plant Pathology (prof. Brown). Je ale škoda, že k těmto dvěma úvodním 

přednáškám nebyla z pléna takřka žádná diskuse. Navíc prof. Brown neposlal příspěvek pro 

otištění v Plant Protection Science. 

 

 

4. Zhodnocení semináře ČFS „Globální změny klimatu a jejich vliv na výskyt chorob rostlin“ 

v roce 2009 (Pokorný, Lebeda) 

Viz další body. 

 

5. Stav zpracování speciálního čísla Plant Protection Science zaměřeného na otázky klimatu 

(viz bod 4) (Pokorný, Lebeda) 

Speciální číslo PPS je připraveno, nutno upřesnit ještě název a zkrácený název tohoto čísla a 

napsat úvodník. 

 

6. Informace o stavu členské základny ČFS (Mokrá) 

Stav členské základny je nezměněn, ČFS má 79 členů. 

 

7. Informace o stavu financí ČFS (Mokrá) 

Na účtu je k 31.10.2009 (ještě není k dispozici výpis z účtu za listopad) 64 438,-  Kč 

V pokladně je k dnešnímu datu 7 769,- Kč 
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8. Stav úprav a aktualizace www stránek ČFS, včetně jejich úpravy – česká a anglická verze 

(Komínek a ostatní) 

Anglická verze je stále ve výstavbě, ing. Komínkovi se ukládá pracovat na jejím dokončení. 

Termín: průběžně. 

Na stránkách ČFS je nutno zveřejnit informace o proběhlém semináři - bude sem umístěn 

odkaz na pdf texty příspěvků v Plant Protection Science, až toto číslo vyjde. Zajistí Komínek. 

Na stránky ČFS bude umístěn newsletter prof. Martyna o jeho návštěvě v ČR - zajistí Lebeda 

a Komínek. 

 

9. Platba poplatku za členství v EFPP (Lebeda, Mokrá) 

Na Radu vědeckých společností byla odeslána žádost o proplacení členského příspěvku do 

EFPP. 

Je nutno vždy upomenout pokladníka EFPP o fakturu za členský příspěvek do půli října 

každého roku. 

 

10. Vstup ČFS do International Society for Plant Pathology (Mokrá, Komínek) 

ČFS je v současnosti přihlášena do International Society for Plant Pathology 

(http://www.isppweb.org/). Ve věci placení členského poplatku proběhla e-mailová 

korespondence mezi ing. Komínkem a dr. Williamsonem, hospodářem ISPP, z níž plyne, že v 

ISPP momentálně dochází k přesunu účtů do jiné banky a není tedy možno provádět na její 

účet platby. Až bude problém vyřešen, ISPP nás vyzve k zaplacení členského poplatku. 

 

11. Informace o jednání Rady vědeckých společností dne 12.11.2009 v Praze (Táborský) 

Jednání Rady vědeckých společností dne 12.11.2009 v Praze se zúčastnil prof. Táborský. Z 

jednání plynou následující termíny: 

- do 19.1.2010 předat vyúčtování projektů (my jsme žádný neměli) 

- do 20.1.2010 je nutno elektronicky odeslat výroční zprávu 

- do 31.1.2010 je nutno tuto zprávu dodat písemně 

 

12. Zpracování výroční zprávy (Lebeda) 

Termíny viz bod 11. Prof. Lebeda žádal členy předsednictva o náměty pro zařazení do zprávy. 

Nedělník navrhl Příprava českého názvosloví chorob a škůdců zemědělských plodin. Byla též 

zmíněna kniha o rzích doc. Markové. 

 

13. Příprava výroční členské schůze v roce 2010 (Lebeda et al.) 

Výroční členská schůze bude ve VÚRV 25.2.2010. Termín je již zamluven. Občerstvení bude 

tradiční - káva, sušenky, bagety, voda, vše dle počtu přihlášených účastníků. Proto je nutno 

rozeslat v dostatečném předstihu pozvánku na tuto akci. 

Doprovodný program bude ještě upřesněn. 

Program připraví prof. Lebeda, rozešle členům předsednictva, ti to zpřipomínkují a definitivní 

verzi rozešle Komínek do konce ledna 2010. 

 

14. Příprava semináře nebo přednášky v roce 2010 (Lebeda et al.)  

28.-29. června 2010 se bude v Lednici konat workshop pro školkaře o boji s virem šarky 

švestky v rámci projektu 7. rámcového programu SharCo. Polák a Komínek ověří možnost 

uvedení oficiální spolupráce s ČFS. 

Další možnosti - rzi - doc. Marková. 

Bude definitivně projednáno na výroční členské schůzi. 
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15. Různé a diskuse 

- otázka nového zapisovatele ČFS bude řešena po výroční členské schůzi. Doc. Polák osloví 

před touto schůzí ing. Evu Vlašánkovou, Ph.D. z oddělení virologie VÚRV. 

- prof. Táborský předal dokumenty k účtům společnosti ing. Mokré. Je nutno předložit zápis z 

volební schůze ČFS pro změnu podpisového práva k účtu společnosti v České spořitelně. 

- prof. Táborský předal kartičku k účtu v České spořitelně ing. Komínkovi 

- prof. Táborský předal ing. Komínkovi stanovy ČFS z roku 1996 a žádost o přidělení 

identifikačního čísla z téhož roku 

- konala se schůze ORL ČAZV 

 

 

 

 

 

 

V Praze 3.12.2009 

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 


