
Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 

11.7.2011, 11:00 

ÚZEI, Slezská 7, Praha 

 

Zápis č. 3/2011 

 

Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.; RNDr. Jan 

Nedělník, Ph.D.; Ing. Jana Mazáková, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Doc. Ing. Radovan 

Pokorný, Ph.D.; Ing. Petr Komínek, Ph.D. 

 

Hosté: Ing. Petr Svoboda, CSc.; Prof. Ing. Jozef Huszár, DrSc. 

 

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 20. 

dubna 2011 (Lebeda, Komínek) 

Viz další body: 

- bod 7 minulého zápisu, seminář Viroidy - viz bod 3 tohoto zápisu 

- bod 9, specializovaný seminář - viz bod 8 tohoto zápisu 

- bod 10, konference EFPP ve Wageningen  viz bod 9 tohoto zápisu 

- bod 11, stav webových stránek ČFS - viz bod 11 tohoto zápisu 

 

3. Informace o průběhu semináře „Viroidy“ (17.5.2011. Žatec), jeho zhodnocení a závěry 

(Svoboda) 

Seminář „Viroidy, nejmenší závažní původci chorob rostlin“, se uskutečnil 17.5.2011 

v Chmelařském institutu Žatec. Seminář měl 40 účastníků ze všech fytopatologických 

pracovišť v ČR, velký počet přítomných byl ze SRS a ÚKZÚZ. Na semináři zaznělo 5 

přednášek, byl vydán sborník s texty přednášek v nákladu 300 kusů. Přednášky pro sborník 

byly oponovány dvěma recenzenty - doc. Navrátilem a ing. Komínkem. Faktura za sborník 

byla na 17 732 Kč. Náklady byly plánovány ve výši 30 tis. Kč, ČFS získala na uspořádání 

semináře dotaci ve výši 21 tis. Kč ze státního rozpočtu ČR přes RVS. V žádosti o přidělení 

dotace jsou uvedeny i osobní náklady v plánované výši 5 tis. Kč. V tomto duchu bude 

vyplacena odměna ing. Svobodovi (za organizaci semináře a editaci sborníku) a oběma 

recenzentům sborníku. Vyúčtování semináře bude provedeno ing. Komínkem a ing. Mokrou. 

Před definitivním odeslání vyúčtování na RVS je ing. Komínek ještě projedná se 

sekretariátem RVS. 

Ke sborníku byly během diskuse vzneseny dvě kritické poznámky: na obálce sborníku chybí 

název semináře, u ISBN chybí čárový kód, který se obvykle uvádí. Ing. Svoboda vysvětlil 

tyto nedostatky časovou tísní, v níž se grafické zpracování a vydání sborníku ocitlo. 

 

 

4. Informace o stavu členské základny ČFS (Mokrá) 

Stav členské základny ČFS ke dni 11. 7. 2011 je 82 členů. 

Mgr. Moravec zaplatil na semináři v Žatci dlužné členské příspěvky a je tedy nadále evidován 

jako řádný člen ČFS. 
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5. Informace o stavu financí ČFS (Mokrá) 

Na účtu ČFS bylo k 30.6.2011    87 898,- Kč. 

V pokladně je k dnešnímu datu     6 519,- Kč. 

 

 

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

vydání názvosloví chorob rostlin (Nedělník) 

Práce na přípravě publikace „Osobnosti české zemědělské vědy“ v současnosti váznou. 

Garanti za jednotlivé instituce neplní termíny a neposílají životopisy, o něž byli požádáni. 

 

Publikace „názvosloví“: prof. Kůdela v současnosti dokončuje drobné úpravy a kontroly 

správnosti názvosloví. Elektronická verze bude hotova v průběhu července, o vydání knižní 

verze se jedná. 

 

Koordinační skupina na MZe řeší implementaci Směrnice 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, 

kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání 

pesticidů. V rámci ČR se připravuje Národní akční plán pro tuto směrnici. 

 

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

 

 

7. Stav příprav XIX Slovensko - České konference ochrany rostlin 

Přítomný host Prof. Huszár sdělil, že se XIX Slovensko - České konference ochrany rostlin 

uskuteční v Nitře v září 2012. Přesný termín bude upřesněn, až bude známa doba konání 

konference EFPP ve Wageningen, případně jiné významné konference týkající se ochrany 

rostlin v Evropě. 

Hlavním organizátorem konference bude Doc. Ing. Kamil Hudec, Ph.D. Činnosti vědeckého 

výboru se z ČR zúčastní prof. Lebeda (za ČFS), RNDr. Nedělník (za ORL ČAZV), ing. 

Kumar (za VÚRV), doc. Pokorný (za MENDELU Brno) a prof. Ryšánek (za ČZU Praha 

jakožto pořadatele předcházející konference ochrany rostlin). 

 

 

8) Projednání možnosti konání specializovaného semináře v rámci SČ KOR 2012, jeho téma a 

personální kompetence (Lebeda, Huszár et al.) 

Specializovaný seminář by se konal poslední den konference, jako tomu bylo v roce 2009 v 

Brně. Bylo navrženo téma GMO versus škodliví činitelé rostlin a plevele. Tato možnost a toto 

téma bude projednáno vědeckým výborem konference. 

 

 

9. Konference EFPP ve Wageningen 2012, možnost vyhlášení soutěže na podporu účasti 

mladých vědeckých pracovníků (Polák a výbor) 

Dosud není znám termín konání konference EFPP, doc. Polák bude v této věci urgovat Dr. 

Boonekampa. 

 

Členství 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, o možnosti 

jejího proplacení RVS bude jednat ing. Komínek na RVS. 
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10. Zahájení příprav na konání výroční členské a volební schůze ČFS v roce 2012 - příprava 

agendy, oznámení možných nominací na členy výboru a předsedu ČFS (Lebeda a členové 

výboru) 

Výroční členská schůze ČFS, která bude zároveň schůzí volební, se bude konat v první 

polovině března 2012 ve VÚRV Praha – Ruzyně v aule. 

Členové ČFS budou vyzváni, aby podávali návrhy na členy výboru na adresu sekretáře 

společnosti (doc. Polák). 

 

 

11. Stav úprav a aktualizace www stránek ČFS (Komínek) 

Byly zveřejněny starší zápisy a výroční zprávy, které byly k dispozici v elektronické podobě. 

Byl také zveřejněn seznamu členů ČFS na webových stránkách, nejnověji též v anglické 

verzi. Práce na webu ČFS stále pokračují. 

 

 

12. Různé a diskuse 

Prof. Lebeda a ing. Komínek děkují ing. Mazákové za bezchybné zpracování zápisu z minulé 

schůze předsednictva, kdy ing. Mazáková zastoupila nepřítomného ing. Komínka. 

 

13. Závěr 

 

V Praze 11.7.2011 

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 


