
Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 

16.2.2011, 11:00 

ÚZEI, Slezská 7, Praha 

 

Zápis č. 1/2011 

 

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. 

 

Omluven: Doc. Ing. Radovan Pokorný, CSc. 

 

Hosté: Ing. Petr Svoboda, CSc.; Prof. Ing. Jozef Huszár, DrSc.; 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. Příprava XIX Slovensko - České konference ochrany rostlin 

Přítomný host Prof. Huszár vyzval kolegy z ČR k zapojení do práce organizačního výboru 

XIX Slovensko - České konference ochrany rostlin, která se uskuteční v Nitře v roce 2012. 

Pozvání přijali přítomní prof. Lebeda (za ČFS) a Dr. Nedělník (za ORL ČAZV), bude 

projednáno pozvání dalších osobností: 

- z VÚRV jakoţto největšího výzkumného ústavu v oboru rostlinolékařství v ČR 

- z MZLU Brno jakoţto pořadatele poslední konference ochrany rostlin (navrţen doc. 

Pokorný) 

- z ČZU Praha jakoţto pořadatele předcházející konference ochrany rostlin (navrţen prof. 

Ryšánek) 

 

 

3. Kontrola zápisu a plnění úkolů projednaných na posledním zasedání výboru ČFS dne 16. 

prosince 2010 (Lebeda) 

Viz další body: 

- bod 7 minulého zápisu – placení členství v EFPP - viz bod 9 tohoto zápisu 

- bod 9 - placení členství v ISPP - viz bod 10 tohoto zápisu 

- bod 11 - účast členů ČFS na mezinárodních akcích 

- bod 12 - příprava výroční členské schůze 

- bod 13 - stav webových stránek společnosti 

 

 

4. Informace o stavu členské základny ČFS (Mokrá) 

Stav členské základny ČFS ke dni 16.2.2011 je 78 členů. Během roku 2010 ukončili členství 

Gadiou, Chalupníková a Širlová z VÚRV. 

Moravec a Šindelářová stále nereagují na výzvy k uhrazení členského poplatku. 
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Na sekretariát ČFS přišly přihlášky do ČFS od RNDr. Jurocha ze SRS Brno, RNDr. 

Mieslerové a Mgr. Trojanové z UP Olomouc, Ing. Havrdové a Ing. Filipové z VÚKOZ 

Průhonice. Jmenovaní kandidáti byli pozváni na výroční členskou schůzi, kde bude 

projednáno jejich přijetí do ČFS.  

 

 

5. Informace o stavu financí ČFS (Mokrá) 

Na účtu ČFS bylo k 31.1.2011 68 932,- Kč. 

V pokladně je k dnešnímu datu 5 487,- Kč. 

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

daní za rok 2010. 

 

 

6. Informace o zpracování výroční zprávy ČFS za rok 2010 (Lebeda) 

Zprávu zpracoval prof. Lebeda na základě podkladů od členů ČFS, uzávěrka byla 21.1.2011. 

Bohuţel se ozvalo jen velmi málo členů ČFS, dodané podklady byly většinou pro zpracování 

zprávy nepouţitelné. 

Konečná zpráva je vystavena na webu ČFS. 

RVS potvrdila přijetí zprávy. 

 

 

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

vydání názvosloví chorob rostlin, schůze ORL) (Nedělník) 

- proběhlo zasedání rozšířeného výboru ORL ČAZV, kde se diskutoval další rozvoj 

rostlinolékařské péče v ČR a příprava koncepce. Jedním z bodů příštího jednání pléna ORL 

bude blok věnovaný vzdělávání v oboru rostlinolékařství. 

- dále se řeší především implementace Směrnice 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se 

stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosaţení udrţitelného pouţívání pesticidů 

 

- plenární zasedání ČAZV se koná 1. března 2011 v aule ČZU v Praze. 

 

Publikaci „Osobnosti české zemědělské vědy“ jiţ Národní zemědělské muzeum zařadilo do 

edičního plánu na tento rok. Garantem za ORL je Ing. Řehák. Garanti za jednotlivé instituce 

budou poţádáni o zpracování ţivotopisů do 30.6. 2011. Z ţijících osobností budou do 

publikace zařazeni ti, kdo se narodili v roce 1935 a dříve. 

 

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

publikace, CD verze je jiţ hotova, o vydání kniţní verze se jedná. Dělaly se ještě drobné 

úpravy. Informace o vydání bude uveřejněna i prostřednictvím ČFS. 

 

Poradenství - ministerstvo zemědělství zavádí nově kategorii „rostlinolékařský poradce“. 

 

 

8. Příprava semináře „Viroidy“ (Svoboda) 

Seminář „Viroidy, nejmenší závaţní původci chorob rostlin“, se uskuteční 17.5.2011 od 10 

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

vydání sborníku se předpokládají ve výši cca 30 tis. Kč, byla podána ţádost o finanční dotaci 

ze státního rozpočtu ČR přes RVS ve výši 70% nákladů, tj. 21 tis. Kč. Nejsou dosud 

informace z RVS, zda byla naše ţádost přijata. 
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Ze semináře bude vydán sborník česky psaných příspěvků doplněných anglickým abstraktem. 

Sborník bude mít ISBN ČFS. Byli navrţeni dva lektoři sborníku (Navrátil, Komínek). 

 

9. Členství ČFS v EFPP 

Doc. Polák odeslal e-mailem urgenci faktury od EFPP na zaplacení členského příspěvku na 

rok 2011 (na rok 2010 máme zaplaceno). Faktura přišla 24.2.2011 e-mailem, bude proplacena 

co nejdříve. 

 

 

10. 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. 

 

11. Stav přípravy výroční členské schůze dne 8.3.2011ve VÚRV Praha (Lebeda, Komínek et 

al.) 

Doc. Polák se omlouvá z účasti na výroční členské schůzi ze zdravotních důvodů (operace a 

hospitalizace v nemocnici). 

Pozvánka na výroční členskou schůzi byla rozeslána všem členům ČFS, dosud potvrdilo účast 

18 členů. 

Pozvánka je téţ vyvěšena na webových stránkách ČFS. 

Občerstvení zajistí Komínek a sekretariát ORL VÚRV. 

Zápis a schválení usnesení z výroční členské schůze zajistí Komínek. 

 

12. 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 2010) verze posteru o naší společnosti. 

Připravuje se zveřejnění seznamu členů ČFS na našich webových stránkách. 

 

13. Různé a diskuse 

Vše nezbytné bylo probráno ve výše uvedených bodech. 

 

14. Závěr 

 

V Praze 16.2.2011 

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 


