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Zápis č. 5/2012 

 

Přítomni: 

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.; Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Doc. Ing. Lenka 

Burketová, CSc.; Ing. Jana Mazáková, Ph.D.; Ing. Petr Svoboda, CSc.; Ing. Petr Komínek, 

Ph.D.; 

 

Omluven: 

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.; 

 

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 28. 

srpna 2012 (Pokorný, Komínek) 

bod 7 minulého zápisu - seminář ČFS Biotech plodiny - viz bod 4 tohoto zápisu 

bod 8 minulého zápisu - příprava specializovaného čísla Plant Protection Science - viz bod 5 

tohoto zápisu 

bod 9 minulého zápisu - stav příprav mezinárodní konference Wild Plant Pathosystems - viz 

bod 7 tohoto zápisu 

bod 10 minulého zápisu - příprava odborného semináře na rok 2013 - viz bod 8 tohoto zápisu 

bod 13 minulého zápisu - aktualizace www stránek ČFS - viz bod 10 tohoto zápisu 

 

3. Informace o stavu členské základny a o stavu financí ČFS (Mazáková) 

Stav členské základny ČFS k dnešnímu datu je 87 členů. 

Na účtu ČFS je k dnešnímu datu    68 723,- Kč. 

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

 

4. Informace o průběhu semináře ČFS „Biotech-plodiny v ochraně rostlin“ v rámci SČ KOR 

2012 (Lebeda, Pokorný) 

Seminář proběhl podle plánu. Kromě 120 účastníků XIX. Slovenské a české konferencie o 

ochrane rastlín se jej zúčastnilo ještě dalších 10 zájemců. Byly předneseny všechny plánované 

příspěvky, ke všem byla kvalitní a smysluplná diskuse. Seminář byl dobře připraven a dobře 

koncipován. 

 

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

plodiny v ochraně rostlin“ v rámci SČ KOR 2012 (Lebeda) 
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Ve specializovaném čísle PPS bude otištěno 5 příspěvků ze semináře. Tři jsou již připraveny 

do tisku. Příspěvek prof. Kocourka je takřka připraven. Příspěvek doc. Poláka je zpátky u 

oponenta. 

Ve hře je ještě příspěvek prof. Cagáně, který ho prof. Lebedovi slíbil, ale neposlal. 

Dále je ještě nutno napsat krátký text uvádějící speciální číslo. Zajistí Lebeda, termín 

15.11.2012. 

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

zaplatí ze svých zdrojů 20 tis. Kč, případný finanční přesah uhradí ČFS. 

Tisknout se budou pouze povinné výtisky pro knihovny, předplatitelé a účastníci semináře 

dostanou číslo ve formátu pdf. Odkaz na elektronickou verzi na webu ČAZV bude umístěn 

také na stránkách ČFS. 

 

 

6. Příprava podkladů pro Zprávu o činnosti ČFS za rok 2012 (Pokorný) 
Ing. Komínek rozešle všem členům ČFS výzvu k zasílání informací prof. Pokornému pro výroční 

zprávu ČFS za rok 2012. Termín: 31.10.2012. 

 

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

5.7.2013) (Lebeda) 

Konference se bude konat pod hlavičkou UP Olomouc a ČFS. Webové stránky konference  

www.wildplantpathos2013.upol.cz byly rozšířeny, je zde již možnost registrace na 

konferenci. 

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 byl rozeslán všem členům ČFS. 

 

8. Příprava odborného semináře na rok 2013 (Pokorný) 

Seminář se uskuteční zároveň s výroční schůzí ČFS v březnu 2013, po ukončení jejího 

řádného programu. Půjde o seminář mladých vědeckých pracovníků - členů ČFS. Především 

zde přednesou své příspěvky ti, kteří získali finanční podporu pro účast na konferenci v Nitře. 

Předpokládá se trvání semináře v délce 2 hodin, při plánované délce 15 minut na jeden 

příspěvek zazní maximálně 8 příspěvků, výbor ČFS je vybere z došlých přihlášek. 

Výzva k zasílání příspěvků bude rozeslána všem členům ČFS do 15.11.2012 (zajistí 

Komínek). Obeslání těch, kdo získali finanční podporu, zajistí Pokorný. 

Deadline pro zasílání příspěvků (název + stručná anotace, max. 350 znaků bez mezer) bude 

31.1.2013. 

Seminář bude také avizován na stránkách ČFS. Zajistí Komínek, termín 1.11.2012. 

 

9. Převod zasílání faktury platby do EFPP (Komínek) 

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

ČFS. Dorazila také faktura za členství ČFS v EFPP za rok 2012 spolu s výzvou k zaplacení i 

za rok 2010. Fakturu za rok 2010, která dorazila až v roce 2011, a proto ji nemohla proplatit 

RVS, uhradí ČFS z vlastních zdrojů. Fakturu za rok 2012 proplatí RVS. Zaplacení zajistí 

Komínek a Mazáková. Termín: 30.11.2012. 
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10. 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 při 

frekvenci změn na webu ČFS nepředstavuje velký problém. 

 

 

11. Různé a diskuse 

Výbor ČFS bere na vědomí omluvu dvou vědeckých pracovníků, kteří obdrželi finanční 

podporu účasti na konferenci ochrany rostlin, ale ze závažných zdravotních důvodů se jí 

nemohli zúčastnit. Svůj příspěvek proto přednesou na semináři ČFS v březnu 2013. 

Doc. Polák se zúčastnil konference EFPP ve Wageningen a též zasedání výboru EFPP. O této 

události podal písemnou zprávu. V této zprávě je nutno ještě doplnit počet účastníků 

konference a počet zemí, z nichž pocházeli. Zajistí Komínek do 30.11.2012. 

 

Komínek zaurguje u Rady vědeckých společností změnu předsedy ČFS, na adresu prof. 

Lebedy totiž přišla pozvánka na plenární zasedání RVS. Termín: 15.11.2012. 

 

Komínek zašle Radě vědeckých společností oznámení o konferenci Wild Plant Pathosystems. 

Termín: 15.11.2012. 

 

 

Příští schůze výboru ČFS se uskuteční začátkem února 2013 po redakční radě PPS. 

 

 

 

V Praze dne 29.10.2012 

 

Zapsal: Ing. P. Komínek, Ph.D. 

 

 

 

Schválil: 

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. 

předseda ČFS 

 

 

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. 

místopředseda ČFS 

 


