
Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 

16.12.2010, 11:00 

ÚZEI, Slezská 7, Praha 

 

Zápis č. 3/2010 

 

Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc., 

Ph.D.; Ing. Jana Mazáková, Ph.D.; Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.; RNDr. Jan Nedělník, 

Ph.D.; Doc. Ing. Radovan Pokorný, CSc. 

 

Host: Ing. Petr Svoboda, 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 19. 

srpna 2010 (Lebeda) 

Viz další body: 

- bod 5 minulého zápisu (poster na výstavu RVS) – viz bod 5 tohoto zápisu 

- bod 7 minulého zápisu – seminář “3rd Plant NO Club“: sborník byl vydán s nesprávným 

číslem ISBN 

- bod 8 minulého zápisu (ČAZV - názvosloví chorob, osobnosti) – viz bod 6 tohoto zápisu 

- bod 9 (EFPP) – viz bod 7 

- bod 10 (ISPP) – viz bod 9 

- bod 11 (účast členů ČFS na mezinárodních akcích) – viz body 10 a 11 

- bod 13 (stav webových stránek společnosti) – viz bod 13 

 

3. Informace o stavu členské základny ČFS (Mokrá) 

Stav členské základny ČFS ke dni 16.12.2010 je 78 členů, letos ukončili členství Gadiou a 

Chalupníková. 

Do VÚRV přišla přihláška do ČFS od RNDr. Jurocha ze SRS Brno. Bude přijat na výroční 

členské schůzi. 

Moravec a Šindelářová stále nereagují na výzvy k uhrazení členského poplatku. 

 

4. Informace o stavu financí ČFS (Mokrá) 

Na účtu ČFS je momentálně 67 736,- Kč. 

V pokladně je k dnešnímu datu 5 387,- Kč. 

Ing. Mokrá předá funkci pokladníka ing. Mazákové po účetní uzávěrce roku 2010 a zaplacení 

daní za rok 2010. 

 

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

zastoupení ČFS na této výstavě (Lebeda) 

Prof. Lebeda s ing. Komínkem navštívili vernisáţ RVS „Věda jako koníček a záliba“, která se 

konala 26.10.2010 v budově Akademie Věd na Národní třídě v Praze. Na tomto slavnostním 

zahájení promluvil předseda RVS prof. Hána a předseda Akademie Věd ČR prof. Drahoš. 
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Na výstavě byly prezentovány postery cca poloviny členských vědeckých společností včetně 

posteru ČFS a další exponáty, jako např. interaktivní expozice České astronomické 

společnosti.  

Výstava trvala dva týdny, navštívilo ji za první týden konání, coţ byl Týden vědy, cca 400 

zájemců. Další týden ji shlédlo cca 200 zájemců, vše převáţně z řad středoškoláků. 

 

Ing. Komínek se zúčastnil dne 26.11.2010 plenárního zasedání Rady vědeckých společností, 

které se konalo od 14:30 v budově Akademie Věd na Národní třídě v Praze.  

Hlavním bodem programu byly volby předsedy a výkonného výboru Rady. Předsedou byl 

zvolen opět Prof. MUDr. Ivo Hána, CSc. 

Výkonný výbor RVS se skládá z 9 členů, po třech z okruhů „ţivá příroda“, „neţivá příroda“ a 

„společenské vědy“. Ze společností zabývajících se ţivou přírodou byli zvoleni Doc. Hrouda, 

RNDr. Spíţek a Doc. Albrechtová, za neţivou přírodu RNDr. Budil, Doc. Bičík a Doc. 

Halenka a za společenské vědy Doc. Buriánek, Dr. Pospíšil a Dr. Procházková. 

Nově zvolený výkonný výbor bude mít mj. za úkol rozdělit dotace na projekty, podané 

jednotlivými členskými společnostmi. Rozdělovaná částka činí 5,5 miliónů Kč (stejně jako 

loni, ale do budoucna hrozí sniţování této částky v závislosti na sniţování prostředků na 

Akademii věd ČR), přihlášené projekty ji o půl miliónu převyšují, nebudou tedy podporovány 

všechny podané projekty plošně, jako tomu bylo v minulých letech. 

Kritériem pro přidělení bude kvalita projektu a finanční situace dotyčné společnosti. Spíše se 

budou preferovat malé společnosti, které si nemají jak získat prostředky na větší akce. Dále 

budou spíše podporovány ty společnosti, které mají reálnou výši členských příspěvků - za 

nereálnou, tedy příliš nízkou, se povaţuje částka 50 - 100 Kč ročního členského příspěvku. 

Obecně se také doporučuje neţádat podporu na konference, protoţe dobrá konference se musí 

zaplatit sama. Bude podporována spíše činnost publikační, přednášková, exkurze a podobně. 

 

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

vydání názvosloví chorob rostlin, schůze ORL) (Nedělník) 

Proběhlo plenární zasedání ORL ČAZV dne 18.11.2010 ve VÚRV Praha. Řešila se tam za 

přítomnosti ředitele SRS ing. Ščerby mj. problematika zabezpečení rostlinolékařské péče 

v ČR, tedy změny v SRS: 

- reorganizace odborné terénní sluţby SRS provedená v roce 2010 ve smyslu její specializace 

a propuštění celkem 49 zaměstnanců SRS, aniţ byla předem na odborné úrovni projednána a 

schválena koncepce a priority rostlinolékařské péče zajišťované SRS a dopady takto zásadní 

změny;  

- absence odpovídajícího systému interního odborného vzdělávání v SRS pro specializované 

skupiny inspektorů; 

 

Publikace „Osobnosti české zemědělské vědy“ se časově opoţďuje, především díky 

personálním změnám v Národním zemědělském muzeu, které zajišťuje vydání této publikace. 

Garantem je Ing. Řehák. Je jiţ zpracován návrh seznamu osobností, limit věku u ţijících je 

nad 75 let. Ţádost o zpracování ţivotopisu bude odeslána na příslušné instituce. 

 

Publikace „názvosloví“: ČFS a MZe daly finanční dar pro zabezpečení kniţního vydání této 

publikace, CD verze je jiţ hotova. 
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7. Členství ČFS v EFPP a naše zastoupení na jejím jednání na konferenci v Portugalsku 

2010, výsledky jednání J. Poláka (Polák) 

9. konference EFPP se konala 15.-18.11.2010 ve městě Evora (zapsané v seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO) v Portugalsku. Akce byla společná s 6. kongresem Portugalské 

fytopatologické společnosti. Téma konference bylo „Integrated Plant Disease Management“. 

Konference se zúčastnilo 89 účastníků z 21 zemí, 4 z ČR (Polák a Herrmannová z VÚRV, 

Burketová a Šašek z ÚEB AV ČR). 

Členové ČFS zde přednesli tři přednášky: Doc. Polák přednášku s názvem „Plum pox virus is 

present in green bark tissues of hypersensitive plum, cv. Jojo“; Ing. Šašek přednesl přednášku 

s názvem „Novel peptide elicitor of plant defence responses derived from collagenous waste“, 

RNDr. Burketová přednášku s názvem „Defence response of oilseed rape against a 

hemibiotroph pathogen Leptosphaeria maculans“. 

 

V rámci konference se konalo zasedání výboru EFPP, účastnilo se jej 6 osob vč. Doc. Poláka. 

Naše (ČFS) činnost byla dávána za vzor – jsme jedinou pravidelně platící společností. 

Prezidentkou EFPP je momentálně prof. Clara z Portugalska. Příští konference EFPP se má 

konat v Nizozemí, prezident EFPP bude tedy Holanďan. 

Doc. Polák na jednání výboru EFPP navrhl a prosadil, ţe od příští konference EFPP bude 

vyhodnocováno 5 nebo 6 nejlepších prezentací – přednášek a posterů Ph.D. studentů, členů 

národních fytopatologických společností a odměněno prémií 500 Euro z rozpočtu EFPP. 

Doc. Polák musí urgovat fakturu od EFPP na zaplacení členského příspěvku na rok 2011 (na 

rok 2010 máme zaplaceno). 

Doc. Polák prezentoval na konferenci EFPP poster „Czech Society for Plant Pathology“. 

 

8. Příprava semináře „Viroidy“ včetně podání projektu (Ing. Petr Svoboda) 

Seminář „Viroidy, nejmenší závaţní původci chorob rostlin“, se uskuteční 10.5.2011 od 10 

hodin v Chmelařském institutu Ţatec. Vloţné bude ve výši 300 Kč. Celkové náklady se 

předpokládají ve výši 30 tis. Kč, byla podána ţádost o finanční dotaci ze státního rozpočtu ČR 

přes RVS ve výši 70% nákladů, tj. 21 tis. Kč. 

 

9. Členství ČFS v International Society for Plant Pathology (ISPP), kontrola platby poplatku 

(Mokrá, Komínek) 

Členský poplatek za rok 2010 je zaplacen, Komínek zajistí zaplacení za rok 2011. 

 

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

Viz bod 7. 

 

11. Zpracování výroční zprávy ČFS za rok 2010 (Lebeda et al) 

Zprávu zpracovává prof. Lebeda na základě podkladů od členů ČFS, uzávěrka je 21.1.2011. 

Bohuţel dosud se ozvalo velmi málo členů ČFS, dodané podklady jsou většinou pro 

zpracování zprávy nepouţitelné. 

 

12. Příprava výroční členské schůze 2011 (Lebeda et al) 

Prof. Lebeda připraví program výroční členské schůze a rozešle jej během ledna 2011. 

Termín konání: první polovina března 2011 v Praze, Komínek zamluvil aulu VÚRV na datum 

8. března 2011. 
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13. Stav úprav a aktualizace www stránek ČFS (Komínek et al.) 

Komínek zahájil zveřejňování starších zápisů a výročních zpráv, které jsou k dispozici v 

elektronické podobě. 

Na webových stránkách ČFS je prezentována česká (z výstavy RVS) i anglická (z konference 

EFPP) verze posteru o naší společnosti. 

Připravuje se zveřejnění seznamu členů na našich webových stránkách. 

 

14. Různé a diskuse 

Vše nezbytné bylo probráno ve výše uvedených bodech. 

 

15. Závěr 

Předsednictvo přeje všem členům ČFS hodně štěstí a zdraví do roku 2011. 

 

 

 

 

 

V Praze 16.12.2010 

Zapsal: Ing. P. Komínek, 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 

 

 


