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SVS ČR, Slezská 7, Praha 1 

 

Zápis č. 3/2012 

 

Přítomni: 

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Doc. Ing. Lenka Burketová, CSc.; RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.; 

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

Ing. Petr Svoboda, CSc. 

 

 

Zapisovatel:  

Ing. Petr Komínek, Ph.D. 

 

 

Zasedání řídil:  

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. 

 

 

 

Program: 

1. Zahájení a určení zapisovatele (Pokorný) 

Jako zapisovatel byl určen Ing. Petr Komínek, Ph.D. 

 

 

2. Kontrola zápisů a plnění úkolů projednaných na posledních dvou zasedáních výboru ČFS - 

dne 6. února a 15. března 2012 (Pokorný, Komínek) 

Kontrola zápisu č. 1 z 6. února 2012. 

bod 14 - faktura na uhrazení členského příspěvku pro EFPP za rok 2010. RVS nemohla 

uhradit zpětně fakturu, bude nutno ji uhradit z vlastních zdrojů ČFS. Zajistí Komínek. 

Termín: 15. června 2012. 

 

Kontrola zápisu č. 2 z 15. března 2012 

bod 3 - předání administrativy - dosud probíhá 

bod 5 minulého zápisu - soutěž na podporu účasti mladých vědeckých pracovníků na 

konferenci o ochraně rostlin v Nitre. Splněno, viz bod 5 tohoto zápisu. 

bod 6 minulého zápisu - dar ing. Mokré k jejímu životnímu jubileu. Splněno, viz bod 13 

tohoto zápisu. 

 

 

3. Informace o stavu členské základny ČFS (Mazáková) 

Stav členské základny ČFS ke dni 1. 5. 2012 je 87 členů. 

 

 

4. Informace o stavu financí ČFS (Mazáková) 

Na účtu ČFS bylo k 30.4.2012    82 942,- Kč. 

V pokladně je k dnešnímu datu     7 257,- Kč. 
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5. Výsledky soutěže na podporu účasti mladých vědeckých pracovníků na SČ KOR 2012 v 

Nitře, zaslání vložného organizátorům konference (Pokorný, Komínek, Mazáková) 

Do soutěže se přihlásilo 6 mladých členů ČFS. Všichni splnili podmínky soutěže a vzhledem 

k tomu, že převažují studenti, kteří platí nižší vložné, tak výbor ČFS rozhodl vybrat k podpoře 

jejich účasti na konferenci všech 6. Celková suma vložného k zaplacení tak činí přesně 600 

Euro. 

K zaslání vložného dojde po převodu práv k účtu ČFS, viz bod 10 tohoto zápisu. 

 

 

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

SČ KOR 2012 (Lebeda, Pokorný) 

Na seminář je přislíbeno 9 příspěvků, program semináře je v příloze tohoto zápisu.. 

 

 

7. Stav příprav specializovaného čísla Plant Protection Science ze semináře ČFS „Biotech-

plodiny v ochraně rostlin“ v rámci SČ KOR 2012 (Lebeda) 

Ve specializovaném čísle PPS nebudou otištěny všechny příspěvky, které na semináři zazní, 

např. prof. Cagáň příspěvek do PPS nedodá. Příspěvky je nutno vložit do redakčního systému 

PPS, deadline byl 27.4. K dnešnímu datu byl do systému vložen pouze příspěvek doc. Poláka. 

Další příspěvek (Dr. L. Horváth) byl zaslán pouze na e-mail prof. Lebedy. 

Aby mohlo číslo reálně vyjít k datu konání konference, je nutno příspěvky dodat v průběhu 

měsíce května. 

Tisk speciálního čísla při nákladu cca 90 výtisků (běžný náklad čísla PPS) by stál cca 25 tis. 

Kč. Protože vydavatel odmítl financovat speciální číslo, bude nutno zajistit finance 

z prostředků ČFS. Výbor ČFS schválil, že se budou tisknout pouze povinné výtisky a výtisky 

pro předplatitele PPS, účastníci semináře obdrží elektronickou verzi v pdf. Prof. Lebeda by 

byl schopen zajistit částečné financování speciálního čísla do výše cca 12 tis. Kč. Členové 

výboru budou usilovat o získání finančních darů na vydání speciálního čísla PPS. Prof. 

Lebeda zjistí od Dr. M. Braunové minimální nutný počet výtisků a cenu tisku. 

 

 

8. Stav příprav mezinárodní vědecké konference „Wild Plant Pathosystems“ (Olomouc, 2.-

5.7.2013) (Lebeda) 

Konference se bude konat pod hlavičkou UP Olomouc a ČFS. Byl již stanoven termín 

konference, byl jmenován vědecký výbor konference. Bylo již zajištěno 8 klíčových 

přednášek. Informační letáček bude připraven do konce května. Základní verze webových 

stránek konference již funguje na adrese www.wildplantpathos2013.upol.cz. 

Vybrané přednášky vyjdou ve speciálním čísle European Journal of Plant Pathology, další 

přednášky vyjdou ve speciálním čísle PPS. 

 

 

9. Informace o zařazení Plant Protection Science do WOS (Lebeda) 

Od konce dubna 2012 je časopis Plant Protection Science zařazen na Web of Science. 

 

 

10. Změna dispozičního práva k účtu ČFS (Pokorný, Komínek) 

V průběhu května 2012 bude dispoziční právo k účtu ČFS převedeno na nové vedení ČFS 

(Pokorný, Mazáková, Komínek) a zavedeno elektronické bankovnictví. Termín: 31. května 

2012. 
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11. Převod zasílání faktury platby do EFPP (Komínek) 

Je nutno informovat hospodáře EFPP o změně adresy zasílání faktury. Je též nutno 

informovat EFPP o změně předsedy ČFS. 

Zajistí Komínek. Termín: 15. června 2012. 

 

 

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

Dnes byly doplněny zápisy ze zasedání výboru ČFS, výsledky soutěže o podporu mladých 

členů ČFS. Bylo též vyvěšeno oznámení o konání konference o chmelu v roce 2012, 

konference ISHS o PPV, 2013 Olomouc a konference Wild Plant Pathosystems v Olomouci 

2013. 

Zbývá doplnit seznam členů o nově přijaté členy v roce 2012. 

Ing. Komínek zjistí možnost zavést na webu ČFS RSS kanál. Termín: 15. června 2012. 

 

 

13. Různé a diskuse 

Osoba zodpovědná za ISBN ČFS je nyní nově prof. Pokorný. Nyní je nutno počkat, až tato 

změna projde systémem ISBN. 

Ing. Mazáková navštívila ing. Mokrou, popřála jí jménem výboru ČFS a předala věcný dar - 

dva díly Ottova slovníku naučného a kytici. 

Je nutno vytvořit anglickou verzi loga ČFS, případně vytvořit nové logo. Komínek zjistí 

možnosti, zda to lze provést prostřednictvím ČFS (ing. Komínková). Termín: 14. května 

2012. 

Doc. Burketová navrhuje oživit příští výroční schůzi ČFS odborným programem, mohli by 

například doktorandi představit aktuální novinky z oboru fytopatologie. 

Členové výboru navrhnou téma semináře na příští rok. 

Příští schůze výboru ČFS se uskuteční patrně v září 2012 po redakční radě PPS. 

 

 

14. Závěr 

 

V Praze dne 10.5.2012 

 

Zapsal: Ing. P. Komínek, Ph.D. 

 

 

 

Schválil: 

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. 

předseda ČFS 

 

 

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. 

místopředseda ČFS 

 

 

 



 

 

Seminář České fytopatologické společnosti 

pořádaný v rámci XIX. České a Slovenské konference o ochraně rostlin 

(6.9.2012, 14.00 h, Nitra, Slovenská republika) 

 

„Biotech-plodiny a jejich využití v ochraně proti  

škodlivým činitelům rostlin“ 

 

Zahájení semináře a úvodní slovo (předseda ČFS a garanti semináře) 

 

Odborný program semináře 

 

RNDr. T. Horecká, PhD.  
Slovenská a EU legislatíva pre enviromentálnu a biologickú  bezpečnosť Biotech-plodin  

 

RNDr Ľ. Horváth  
Biotech-plodiny a ich pestovanie. Detekcia a identifikácia Biotech-plodin, kritéria a platná 

legislatíva  

 

RNDr. J. Nedělník, PhD., Ing. H. Lindušková, PhD., Ing. M. Kmoch   
Vliv pěstování Bt kukuřice na infekci patogenů rodu Fusarium spp. a obsah mykotoxinů 

 

Doc. RNDr. J. Kraic, PhD.  
Skúsenosti s pestovaním GM kukurice s rezistenciou proti víjačke kukuričnej a kukuričiarovi 

koreňovému v klimaticky neštandardných rokoch 

 

Prof. Ing. Ľ. Cagáň, CSc.  
Efektívnosť geneticky modifikovaných hybridov  proti víjačke kukuričnej a kukuričiarovi 

koreňovému   

 

Prof. Ing. RNDr. F. Kocourek, CSc., Ing. J. Stará, PhD., Ing. K. Holý, PhD.  

Účinnost Bt kukuřice proti zavíječi kukuřičnému a stanovení ekonomické hladiny škodlivosti 

 

RNDr. M. Griga, CSc., Ing. L. Švábová, Ph.D., Prof. RNDr. M. Navrátil, CSc., P. 

Hanáček a kol.  
Pathogen derived resistance - transformace hrachu na rezistenci k některým virovým 

patogenům 

 

Doc. Ing. T. Roháčik, CSc.   

Skúsenosti s pestovaním geneticky modifikovanej repy  v poľných podmienkach  

 

Doc. Ing. J. Polák, DrSc.  
Současný stav výzkumu a využití biotech (GM) rostlin v zahradnictví, výsledky výzkumu 

švestky cv. HoneySweet rezistentní k šarce a uvolnění této odrůdy k pěstování v ČR a Evropě 

 


