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Zápis č. 4/2012 

 

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.;  

 

Omluven: 

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 posledním zasedání výboru ČFS dne 10. 

května 2012 (Pokorný, Komínek) 

bod 5 minulého zápisu - proplacení vložného na konferenci v Nitře - viz bod 6 tohoto zápisu 

bod 10 minulého zápisu - převod dispozičního práva k účtu ČFS - viz bod 4 tohoto zápisu 

bod 11 minulého zápisu - informace EFPP o změně zasílání faktury a změně předsedy - viz 

bod 11 tohoto zápisu 

bod 12 minulého zápisu - aktualizace www stránek ČFS - viz bod 13 tohoto zápisu 

bod 13 minulého zápisu - anglická verze loga ČFS - viz bod 14 tohoto zápisu 

 

3. Informace o stavu členské základny ČFS (Mazáková) 

Stav členské základny ČFS k dnešnímu datu je 87 členů. 

 

4. Změna dispozičního práva k účtu ČFS - informace (Mazáková) 

Dne 29.5.2012 bylo po hromadné osobní návštěvě pobočky České spořitelny v Praze-

Dejvicích úspěšně převedeno dispoziční právo k účtu ČFS na nové vedení ČFS. Toto právo 

nyní mají Pokorný, Mazáková a Komínek. Dále bylo zavedeno elektronické bankovnictví pro 

zjednodušení přístupu k účtu, čímž vzrostly měsíční poplatky za vedení účtu na 156 Kč 

měsíčně oproti dřívějším 100 Kč měsíčně. 

 

5. Informace o stavu financí ČFS (Mazáková) 

Na účtu ČFS je k dnešnímu datu    69 053,- Kč. 

V pokladně je k dnešnímu datu        8 545,- Kč. 

 

6. Informace o zaslání vložného na podporu účasti mladých vědeckých pracovníků na SČ 

KOR 2012 (Mazáková) 

Oproti původně schválené podpoře 6 mladých pracovníků bylo nakonec vložné zaplaceno 

pouze za 5, protože ing. Matejková ukončila na vlastní žádost pracovní poměr ve VÚRV a 
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konference se nezúčastní. Celkem tak zaplacená částka činila 520 Euro, tj. 13 419 Kč, dalších 

220 Kč byl poplatek za mezinárodní bankovní převod. 

 

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

SČ KOR 2012 (Lebeda, Pokorný) 

Seminář se koná 6.9. 14-18 hodin v kongresovém sálu kongresového centra. Na semináři 

bude 9 přednášek. Svoji účast dosud nepotvrdili všichni přednášející (prof. Cagáň, doc. 

Roháčik). 

 

7b) ještě ke konferenci - V úvodním bloku SČ KOR vystoupí RNDr. Nedělník za odbor 

Rostlinolékařství České akademie zemědělských věd, Českou společnost rostlinolékařskou a 

též za ČFS. 

 

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

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

Specializované číslo PPS se nestihne vytisknout tak, aby bylo k dispozici v době konání 

semináře. Podle současného stavu zde bude otištěno 5 příspěvků ze semináře. 

Přednášky Dr. Horecké a Dr. Horvátha budou sloučené do jednoho příspěvku. 

Přednáška Dr. Nedělníka bude zařazená. 

Přednáška Doc. Kraice bude zpracována spoluautorem Dr. Mihálčikem. 

Příspěvek prof. Kocourka čeká na vyjádření zahraničního oponenta. 

Přepracovaný příspěvek doc. Poláka je u oponentů. 

Prof. Pokorný požádal skupinu z Ústavu biologie rostlin AF, CEITEC-MENDELU o 

zpracování review k tématu. Pokud bude review dodáno včas, bude zařazeno do speciálního 

čísla, jinak vyjde v regulérním čísle PPS. 

Cena tisku speciálního čísla bude patrně nižší než předpokládaných 25 tis. Kč. 

 

 

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

5.7.2013) (Lebeda) 

Konference se bude konat pod hlavičkou UP Olomouc a ČFS. Registrace na konferenci již 

byla zahájena na webových stránkách konference www.wildplantpathos2013.upol.cz. Řádné 

vložné činí 400 Euro, pro studenty 200 Euro. 

Je plánováno vydání sborníku abstraktů. Vybrané přednášky vyjdou ve speciálním čísle 

European Journal of Plant Pathology, další přednášky vyjdou ve speciálním čísle PPS. Je 

zapotřebí ještě sehnat další sponzory. 

Informační letáček ve formě pdf rozešle Komínek všem členům ČFS. 

 

 

10. Příprava odborného semináře na rok 2013 - návrhy témat (Pokorný) 

Stále se hledá vhodné téma pro seminář na rok 2013. 

Komínek zašle členům ČFS žádost o návrhy témat. 

 

Doc. Burketová navrhuje seminář Integrovaná ochrana řepky, nebo všech olejnin. 

Další návrh - nechemická ochrana proti patogenům. 

Další možností je konference doktorandů ČFS konaná zároveň s výroční členskou schůzí s 

tématem „Nové poznatky v ochraně rostlin“, kde by vystoupili doktorandi-členové ČFS s 

příspěvkem o své práci. 
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11. Převod zasílání faktury platby do EFPP (Komínek) 

Hospodář EFPP Dr. Arne Hermansen byl informován o změně adresy zasílání faktury a o 

změně předsedy ČFS. 

 

12. Dotazník - Členství České republiky v mezinárodních organizacích - informace (Pokorný) 

Přišla žádost od Rady vědeckých společností o urychlené vyplnění dotazníku ohledně členství 

v mezinárodních organizacích (placeného ze státního rozpočtu), v případě ČFS jde o členství 

v EFPP. Dotazník obsahoval celou řadu údajů včetně přínosů členství v dotyčné mezinárodní 

organizaci, výše příspěvků. Požadovány byly taktéž dokumenty jako zakládací listina 

mezinárodní organizace, její statut, dokument na jehož základě vzniklo členství ČR v dotyčné 

organizaci. 

Prof. Pokorný zaslal na RVS všechny údaje, které měl k dispozici. 

 

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

Webové stránky ČFS jsou aktualizovány a doplňovány podle potřeby. RSS kanál (úkol z 

minulého jednání výboru ČFS) je součástí dynamických webů (php), zatímco web ČFS je 

statický, založený na protokolu html. Musel by se proto RSS kanál vytvářet ručně, což by 

ovšem neměl být velký problém. Zjistí Komínek. Termín 25. září 2012. 

 

14. Různé a diskuse 

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

změna projde systémem ISBN. 

Anglická verze loga ČFS, vytvořená ing. Komínkovou ze stávajícího českého loga, byla 

použita na oznámení o konferenci Wild Plant Pathosystems. 

Další Česko-Slovenská konference ochrany rostlin by se měla konat za tři roky, patrně na 

ČZU v Praze. 

Došlo k předání listinných materiálů, týkajících se administrativy ČFS, prof. Lebedou 

novému předsedovi Prof. Pokornému. 

Komínek podal informaci o zmatcích ohledně zaplacení členského příspěvku do ISPP, situace 

byla vyřešena, máme zaplaceno na rok 2012. 

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

možností je svolat výbor do Brna. 

 

 

15. Závěr 

 

V Praze dne 28.8.2012 

 

Zapsal: Ing. P. Komínek, Ph.D. 

 

 

 

Schválil: 

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. 

předseda ČFS 

 

 

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. 

místopředseda ČFS 

 


