
Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 

5.10.2011, 11:00 

ÚZEI, Slezská 7, Praha 

 

Zápis č. 4/2011 

 

Přítomni: 

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.; RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.; 

Ing. Věra Mokrá, CSc.; Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.; Ing. Petr Komínek, Ph.D. 

 

Omluvena: 

Ing. Jana Mazáková, Ph.D. 

 

Hosté: 

Doc. 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. Kontrola zápisu a plnění úkolů projednaných na posledním zasedání výboru ČFS dne 11. 

července 2011 (Lebeda, Komínek) 

Viz další body: 

bod 3 minulého zápisu - seminář „Viroidy“, vyúčtování - viz bod 3 tohoto zápisu 

bod 7 minulého zápisu - stav příprav konference ochrany rostlin - viz bod 8 tohoto zápisu 

bod 8 minulého zápisu - specializovaný seminář v rámci konference ochrany rostlin - viz bod 

9 tohoto zápisu 

bod 9 minulého zápisu - konference EFPP 2012 - viz bod 11 tohoto zápisu 

bod 10 minulého zápisu - příprava na konání výroční členské a volební schůze ČFS v roce 

2012 - viz bod 14 tohoto zápisu 

bod 11 minulého zápisu - www stránky ČFS - viz bod 15 tohoto zápisu 

 

 

3. Informace o vyúčtování semináře „Viroidy“ (17.5.2011. Žatec) (Mokrá, Komínek, 

Mazáková) 

Ing. Mokrá seznámila výbor ČFS se závěrečným vyúčtováním semináře Viroidy. Přidělená 

dotace ve výši 30 tis. Kč nebyla zcela vyčerpána, ČFS by tak musela vrátit část dotace. Po 

konzultaci na RVS nám bylo doporučeno dotaci vyčerpat, získat fakturu za pronájem sálu v 

Žatci a odměnit pracovníky, kteří dělali vyúčtování formou dohody o provedení práce. Zajistí 

Ing. Mokrá, Ing. Komínek a Ing. Svoboda. 

Výbor ČFS schvaluje tento postup a předloženou závěrečnou zprávu vyúčtování projektu 

„Viroidy“. 
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4. Proplacení členství v EFPP: 

Členský příspěvek do EFPP byl uhrazen Radou vědeckých společností. 

 

 

5. Informace o stavu členské základny ČFS (Mokrá) 

Stav členské základny ČFS ke dni 5. 10. 2011 je 81 členů. 

RNDr. Krátká (VÚRV) ukončila členství v ČFS při odchodu do důchodu. 

K 31.12. tohoto roku ukončí členství ing. Lánský a ing. Ludvíková z VŠÚO Holovousy. 

 

 

6. Informace o stavu financí ČFS (Mokrá) 

Na účtu ČFS bylo k 30.9.2011    88 614,- Kč. 

V pokladně je k dnešnímu datu     2 550,- Kč. 

 

 

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

vydání názvosloví chorob rostlin, schůze ORL (Nedělník) 

Práce na přípravě publikace „Osobnosti české zemědělské vědy“ v současné době finišují. Je 

již zpracováno 40 životopisů. 

 

Publikace „názvosloví“ je hotová, finalizuje se vydání knižní a na CD. 

 

Zasedání pléna ORL ČAZV se uskuteční 22.11.2011 na SRS Brno. Stěžejním tématem bude 

vysokoškolské vzdělávání v oboru rostlinolékařství. 

 

 

8. Stav příprav XIX Slovensko - České konference ochrany rostlin v Nitře 2012 (Huszár) 

Přítomný host doc. Huszár sdělil, že se XIX Slovensko - Česká konference ochrany rostlin 

uskuteční v Nitre ve dnech 5. - 7. září 2012. Hlavním organizátorem konference bude doc. 

Ing. Kamil Hudec, Ph.D. Vědecký výbor má celkem 10 členů: 

Prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc., prezident konference, SPU, Nitra 

Doc. Ing. Jozef Huszár, DrSc., podpředseda, UJŠ, Komárno 

Prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., podpředseda, ČZU, Praha 

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., člen, PřF UP, Olomouc 

Doc. Ing. Radovan Pokorný, PhD., člen, MZLU, Brno 

RNDr. Jan Nedělník, CSc., člen, VÚPT, Troubsko 

Ing. Jiban Kumar, PhD., člen, VÚRV., Praha – Ruzyně 

Doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc., člen, SPU, Nitra 

Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD., člen, SPU, Nitra 

Doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc., člen, ÚEL SAV Zvolen, Biológie drevín Nitra 

 

1. den konference je plánované dopoledne plenární zasedání, odpoledne jednání v sekcích dle 

oborů. 

2. den konference je dopledne plánováno jednání v sekcích, odpoledne seminář o GMO. 

3. den konference je plánován výjezd do Komárna (návštěva Univerzity J. Selyeho, prohlídka 

největšího středověkého opevnění ve střední Evropě, prohlídka Evropského náměstí, 

prohlídka města). 
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9. Projednání možnosti konání specializovaného semináře o GMO v ochraně rostlin v rámci 

SČ KOR 2012, personální kompetence (dílčí informace členů výboru ČFS) 

Semminář se bude konat druhý den konference odpoledne, tj. 6.9.2012, viz předchozí bod 

tohoto zápisu. Garantem semináře je doc. Pokorný a sestaví návrh programu z témat 

nabídnutých doc. Huszárem a témat z ČR. Předběžný program v současnosti zahrnuje 10 

přednášek. 

 

 

10. Informace o uvolnění GMO švestky rezistentní k PPV, informace z konference “GMO v 

zahradnictví” (Polák) 

Doc. Polák podal stručnou zprávu o semináři k uvolnění GM švestky „Honey Sweet“ do 

oběhu v rámci EU a o konferenci „GMO v zahradnictví“. Byl vyzván k prezentaci těchto 

informací na semináři o GMO v rámci konference ochrany rostlin v roce 2012 (viz bod 9 

tohoto zápisu). 

 

11. Konference EFPP ve Wageningen 2012 (Polák, korespondence s Dr. Boonekampem) 

Konference EFPP se uskuteční 1.-5.října 2012 ve Wageningen. Stránky konference jsou 

dostupné zde: http://www.efpp.net/First_announcement_EFPP2012.htm. Dosud není 

zveřejněna výše registračního poplatku. 

 

 

12. Vyhlášení soutěže na podporu účasti mladých vědeckých pracovníků na EFPP 2012 

(Polák a výbor) 

Výbor ČFS se přiklání spíše k podpoře mladých pracovníků pro cestu na konferenci ochrany 

rostlin v Nitre. 

 

 

13. Stručná informace o IBC2011 v Melbourne a APS+IPPC2011 v Honolulu (Lebeda) 

Podrobnější informace bude podána na výroční schůzi ČFS v roce 2012. Na IBC2011 

v Melbourne bylo předběžně dohodnuto, že Prof. Lebeda bude pořádat v roce 2013 (v červnu 

nebo v červenci) v Olomouci mezinárodní konferenci „Přírodní rostlinné patosystémy“, která 

se bude konat pod patronací ČFS. 

 

 

14. Zahájení příprav na konání výroční členské a volební schůze ČFS v roce 2012 (příprava 

agendy, oznámení možných nominací na členy výboru a předsedu ČFS atd. (Komínek, 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. Komínek zajistí aulu VÚRV na 2. 

týden v březnu 2012. Termín: 14.10.2011. 

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

společnosti (doc. Polák). Bude též nutno zvolit nového předsedu ČFS, prof. Lebeda již 

nehodlá kandidovat na předsedu ČFS pro další funkční období. 

 

15. 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, především aktualizací seznamu členů ČFS. Ing. 

Komínek uvítá jakékoliv konkrétní návrhy na vylepšení webu ČFS. 
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16. Různé a diskuse 

Ing. Komínek rozešle všem členům ČFS výzvu k zasílání informací prof. Lebedovi pro 

výroční zprávu ČFS za rok 2011. Termín: 31.10.2011. 

 

 

17. Závěr 

V Praze dne 5.10.2011 

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 


