
Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 

19.5.2010, 11:30 

ÚZEI, Slezská 7, Praha 

 

Zápis č. 1/2010 

 

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. Jaroslav Polák, DrSc. 

 

Omluven: Doc. Ing. Radovan Pokorný, CSc. 

 

Host: Prof. RNDr. Milan Navrátil, 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 3. 

prosince 2009 (Lebeda) 

Viz další body. 

 

3. Kontrola usnesení a zhodnocení Výroční členské schůze ČFS konané dne 25.2.2010 v Praze 

(Lebeda, Komínek) 

Prof. Lebeda poděkoval organizačnímu týmu VÚRV za zajištění hladkého průběhu výroční 

členské schůze a konstatoval, že proběhla velmi dobře a hladce. 

Prof. Navrátil navrhl zařadit na příští výroční členskou schůzi odbornou přednášku. Výbor 

souhlasí. 

 

4. Informace o stavu členské základny ČFS (Mokrá) 

Stav členské základny ČFS ke dni 19.5.2010 je 80 členů. 

 

5. Informace o stavu financí ČFS (Mokrá) 

Na účtu ČFS je momentálně    74 599,- Kč. 

V pokladně je k dnešnímu datu 8 798,- Kč 

 

6. Informace o aktivitách Rady vědeckých společností a konání výstavy RVS v Praze, 

zastoupení ČFS na této výstavě (Lebeda) 

Prof. Lebeda připravil po konzultaci s členy výboru poster informující o činnosti ČFS, který 

bude prezentován na výstavě RVS. Tato výstava nazvaná „Věda jako koníček a záliba“ se 

koná k 20. výročí založení RVS od 26.10.2010 do 12.11.2010 v budově AV ČR v Praze na 

Národní třídě. 

Poster bude prezentován také na webových stránkách ČFS, zajistí Komínek. 

Prof. Lebeda přeloží poster do angličtiny, doc. Polák ho nechá ve VÚRV vytisknout a bude 

jej prezentovat v listopadu na konferenci EFPP v Portugalsku. 
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7. Informace o prezentaci ČFS a výstavě chorob rostlin v rámci výstavy Flora Olomouc, 

duben 2010 (Lebeda) 

Prezentace ČFS byla součástí výstavy Flora Olomouc. Je stále k vidění v Botanické zahradě 

PřF UP v Olomouci, kde ji bude možno shlédnout až do podzimu 2010. 

 

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

vydání názvosloví chorob rostlin) (Nedělník) 

RNDr. Nedělník informoval o dvou připravovaných publikacích: 

- České názvosloví chorob a škůdců podle plodin. Dokončují se plodiny, které dosud nebyly 

vydány tiskem. Názvy publikované v celém tomto díle jsou závazné pro používání v české 

odborné a vědecké literatuře. 

ČFS by mohla finančně přispět k vydání této publikace, rámcově 10 tis. Kč. 

- Osobnosti české zemědělské vědy. Tato publikace je dosud ve fázi plánování, měla by 

zahrnovat osobnosti 20. a 21. století. RNDr. Nedělník prosí členy výboru ČFS o zaslání 

návrhů osobností rostlinolékařství. 

 

9. Členství ČFS v EFPP a náš podíl na jejím jednání na konferenci v Portugalsku (Lebeda, 

Polák) 

Členský poplatek za rok 2010 je zaplacen. Na konferenci EFPP bude ČFS reprezentovat doc. 

Polák. Není známo, zda se tam bude konat jednání výboru EFPP. Výbor ČFS pověřuje doc. 

Poláka, aby předem inicioval, že se na konferenci EFPP bude konat schůzka zástupců 

evropských fytopatologických společností, kde by se projednala činnost EFPP a její výhled do 

budoucna. 

V případě další nečinnosti výboru EFPP navrhujeme vystoupení ČFS z této organizace. 

 

10. Členství ČFS v International Society for Plant Pathology (ISPP), poplatek (Mokrá, 

Komínek) 

20.5.2010 přišel e-mail s údaji o způsobech zaplacení členského příspěvku ISPP, platbu ve 

výši 2% vybraných členských příspěvků provede Komínek a Mokrá. 

 

11. Účast členů ČFS na významných mezinárodních konferencích v roce 2010 (Lebeda et al.) 

Pokud se členové ČFS aktivně (minimálně přednáška) účastní mezinárodních konferencí, ať 

podají informaci prof. Lebedovi, který ji zařadí do výroční zprávy ČFS pro RVS. 

 

12. Příprava semináře „Šarka peckovin- současný stav problematiky v ČR a Evropě” v roce 

2010 (Polák) 

Program s přihláškou je vyvěšen na webových stránkách ČFS. Doc. Polák informoval, že je 

přihlášeno již cca 50 účastníků. 

Komínek rozešle pozvánku všem členům ČFS. 

 

13. Stav úprav a aktualizace www stránek ČFS (Komínek et al.) 

Byla zprovozněna anglická část stránek. 

Řada stránek je dosud v přípravě, např. seznam členů. Komínek zašle dotaz všem členům 

společnosti, zda souhlasí se zveřejněním svého jména, pracoviště, případně i e-mailové adresy 

na stránkách ČFS. 

 

Komínek zde též zveřejní starší zápisy a výroční zprávy, které jsou k dispozici v elektronické 

podobě. Pokud to bude možné, zápisy budou řazeny chronologicky podle roků. 

 



Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 

19.5.2010, 11:30 

ÚZEI, Slezská 7, Praha 

 

14. Různé a diskuse 

Výbor řešil dotaz doc. Ryšánka, zda podpoříme účast mladých členů ČFS na konferenci EFPP 

v Portugalsku. 

Výbor se usnesl, že je příliš pozdě na vyhlášení soutěže pro mladé členy ČFS. Výbor proto 

doporučuje všem zájemcům o finanční podporu, aby se obrátili na organizátory konference, 

kteří vyhlašují „Travel grant for Ph.D. students“. Detaily lze nalézt na webových stránkách 

konference http://www.efpp10.uevora.pt/ 

 

15. Závěr 

Další schůze výboru ČFS se bude konat  v druhé polovině července, přesný termín bude ještě 

upřesněn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 19.5.2010 

Zapsal: Ing. P. Komínek, Ph.D. 

 

 

 

 

Schválil:  

Prof. Ing. A. Lebeda, DrSc. 

předseda ČFS 

 

 

 

 

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. 

místopředseda ČFS 

 

 

 

 

Doc. Ing. J. Polák, DrSc. 

vědecký tajemník ČFS 


