
Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 

6.2.2012, 11:30 

VÚRV, Drnovská 507, Praha 

 

Zápis č. 1/2012 

 

Přítomni: 

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

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.; Ing. Jana Mazáková, Ph.D.; Ing. Petr Komínek, Ph.D. 

 

Omluvena: 

Ing. Věra Mokrá, CSc. 

 

Hosté: 

Doc. Ing. Jozef Huszár, DrSc.; Ing. Petr Svoboda, CSc.; Prof. Ing. Karel Veverka, 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 5. 

října 2011 (Lebeda, Komínek) 

Viz další body: 

bod 3 minulého zápisu - vyúčtování semináře „Viroidy“ - viz bod 3 tohoto zápisu 

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

bod 9 minulého zápisu - specializovaný seminář v rámci konference o ochraně rostlin - viz 

bod 8 tohoto zápisu 

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

bod 12 minulého zápisu - soutěž na podporu účasti mladých členů ČFS na konferenci - viz 

bod 9 tohoto zápisu 

bod 14 minulého zápisu - příprava na konání výroční členské a volební schůze ČFS - viz bod 

12 tohoto zápisu 

bod 15 minulého zápisu - www stránky ČFS - viz bod 13 tohoto zápisu 

bod 16 minulého zápisu - výzva členům ČFS k zasílání informací pro výroční zprávu za rok 

2011 - splněno 

 

3. Informace o zpracování a předložení zprávy pro RVS ze semináře „Viroidy“ (17.5.2011. 

Žatec) (Svoboda, Mokrá, Komínek) 

Ing. Komínek přednesl zprávu o vyúčtování semináře Viroidy pro RVS. Tuto zprávu 

vypracovala Ing. Mokrá za podpory ing. Komínka, který ji následně konzultoval s ing. 

Svobodovou z RVS, ta neměla námitek. Zprávu podepsal ing. Petr Svoboda jako řešitel 

projektu a prof. Lebeda jako předseda společnosti. Vzhledem k nemoci ing. Komínka zajistil 

odeslání podepsané zprávy na RVS ing. Jiří Svoboda z VÚRV. Výbor ČFS mu tímto děkuje. 
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4. Informace o stavu členské základny ČFS (Mazáková) 

Stav členské základny ČFS ke dni 1. 2. 2012 je 79 členů. 

 

 

5. Informace o stavu financí ČFS (Mazáková) 

Na účtu ČFS bylo k 31.12.2011    82 366,- Kč. 

V pokladně je k dnešnímu datu      2 555,- Kč. 

 

 

6. Informace o aktivitách Odboru rostlinolékařství ČAZV - plenární zasedání 22.11.2011, 

osobnosti české zemědělské vědy, vydání názvosloví chorob rostlin (Nedělník) 

Zasedání pléna ORL ČAZV se uskutečnilo 22.11.2011 na SRS Brno. Stěžejním tématem bylo 

vysokoškolské vzdělávání v oboru rostlinolékařství a implementace Směrnice o udržitelném 

používání pesticidů a tvorba Národního akčního plánu. 

Další plenární zasedání ČAZV se uskuteční 13.3.2012 na ČZU Praha-Suchdol. 

Práce na přípravě publikace „Osobnosti české zemědělské vědy“ v současné době finišují, je 

předaná k připomínkám. Obsahuje 47 životopisů osobností z ČR a Slovenska.. 

Ad žijící osobnosti: životní jubileum oslavili na začátku roku 2012 ing. Mokrá a doc. Polák, 

obdrží gratulaci na výroční schůzi. 

 

Publikace „názvosloví“ je hotová, dojednává se s Profipresem knižní vydání. 

 

 

7. Stav příprav XIX Slovensko - České konference o ochraně rostlin v Nitře 5.-.7.9.2012 

(Lebeda, Huszár) 

Přítomný host doc. Huszár informoval, že se v lednu uskutečnilo jednání organizačního 

výboru konference, po němž byl vydán 2. cirkulář. 

Vložné na konferenci bude ve výši 140 Euro, studentské vložné bude 80 Euro. Vložné 

zahrnuje občerstvení v průběhu konference, 2 obědy, společenský večer, zveřejnění jednoho 

abstraktu ve sborníku a jednoho článku v recenzovaném vědeckém časopise Acta fytotechnica 

et zootechnica. Za každý další abstrakt bude příplatek 10 Euro, za každý další článek v 

časopise bude příplatek 20 Euro. 

Za účast na exkurzi do Komárna bude poplatek 20 Euro, za exkurzi do Topolčianek 35 Euro 

(zahrnuje oběd a degustaci vína), platí se při registraci. 

Ubytování účastníků konference bude na kolejích v Nitre, lze se ubytovat též v hotelu. 

Na konferenci se uskuteční soutěž o nejlepší poster. 

Termín pro přihlášku a zaslání abstraktů je 31.5., pro zaplacení vložného je 15.6. 

 

 

8. Stav příprav specializovaného semináře ČFS „Biotech-plodiny v ochraně rostlin“ v rámci 

SČ KOR 2012 (Lebeda, Pokorný) 

Na seminář je přislíbeno 7 příspěvků, budou zveřejněny ve zvláštním čísle Plant Protection 

Science, kde projdou řádným oponentním řízením. 
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9. Vyhlášení soutěže na podporu účasti mladých vědeckých pracovníků na SČ KOR 2012 v 

Nitře (Lebeda a výbor) 

Výbor ČFS vyhlašuje soutěž na podporu mladých pracovníků do 35 let pro cestu na 

konferenci o ochraně rostlin v Nitre, bude jim uhrazeno vložné s tím, že musí doložit od 

zaměstnavatele potvrzení, že jim uhradí ostatní náklady - cestovné a ubytování. Žádosti se 

přijímají do 20.3.2012. Maximálně bude vybráno 6 podpořených pracovníků. Kritéria: 

podporovaný pracovník musí zaslat abstrakt přednášky nebo posteru na konferenci; člen ČFS; 

věk do 35 let. Předsednictvo rozhodne o výběru pracovníků do 31.3.2012, aby se jim mohlo 

včas zaplatit vložné na konferenci - bude se platit přímo, nikoliv přes jejich zaměstnavatele, 

kde hrozí, že bude část prostředků stržena na režii pracoviště. 

 

 

10. Informace o zpracování a předložení výroční zprávy ČFS za rok 2011 pro RVS (Lebeda) 

Prof. Lebeda informoval o zpracování a odeslání výroční zprávy ČFS za rok 2011. 

 

 

 

11. Novinky o konferenci EFPP ve Wageningen 2012 (Polák) 

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

dostupné zde: http://www.efpp.net/IPM2/default.htm. 

Nově zvolený výbor by měl delegovat zástupce na konferenci EFPP. 

 

 

 

12. Projednání programu Výroční a volební schůze ČFS (čtvrtek 15.3.2012, VÚRV Praha-

Ruzyně; viz přiložený návrh programu) (Lebeda, Komínek a členové výboru) 

Předsednictvo prodiskutovalo organizaci výroční a zároveň volební členské schůze ČFS, která 

se uskuteční 15. března 2012 ve VÚRV Praha – Ruzyně v aule od 10 hodin. 

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. 

Prozatím se ke kandidatuře přihlásili Lebeda, Nedělník, Polák, Pokorný, Mazáková, Komínek 

a Svoboda (Žatec). 

 

 

 

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

Byly zveřejněny údaje o konferencích, které se uskuteční v roce 2012. 

Průběžně je aktualizován seznamu členů ČFS na webových stránkách. 

 

 

 

14. Proplacení členství v EFPP: 

Do VÚRV dorazila zapomenutá faktura na uhrazení členského příspěvku pro EFPP za rok 

2010. Ing. Komínek zajistí její proplacení Radou vědeckých společností. Termín: 15. března 

2012. 
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15. Různé a diskuse 

 

 

16. Závěr 

V Praze dne 6.2.2012 

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 

 


