
Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 
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Zápis č. 1/2013 
 

Přítomni:  

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

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.; Ing. Jana Mazáková, Ph.D.  

 

Omluveni:  

Ing. Petr Svoboda, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D. 

 

Zapisovatel:   

Ing. Jana Mazáková, Ph.D.  

 

Zasedání řídil:   

Prof. Ing. Radovan Pokorný, PhD.  

 

 

Program:  
1. Zahájení a určení zapisovatele (Pokorný)  

Jako zapisovatel byla určena Ing. Jana Mazáková.  

 

 

2. Kontrola zápisů a plnění úkolů projednaných na posledním zasedání výboru ČFS dne 29. 10. 2012 

(Pokorný)  

bod 5 minulého zápisu - na začátku speciálního číslu PPS uvedeno „Introduction“, autoři prof. Lebeda 

a prof. Pokorný 

bod 6 minulého zápisu - Ing. Komínek zaslal všem členům ČFS výzvu k zasílání informací prof. 

Pokornému pro výroční zprávu ČFS za rok 2012 

bod 8 minulého zápisu - Ing. Komínek zaslal všem členům ČFS výzvu k zasílání příspěvků na seminář 

mladých vědeckých pracovníků a výzvu rovněž uvedl na internetových stránkách ČFS 

bod 9 minulého zápisu - Ing. Mazáková zaplatila fakturu (100 EUR) za členství ČFS v EFPP za rok 

2010 

bod 11 minulého zápisu - urgence změny předsedy ČFS u RVS a oznámení o konání konference u 

RVS - splněno 

 

 

3. Informace o stavu členské základny ČFS (Mazáková)  

Stav členské základny ČFS k dnešnímu datu je 87 členů.  

 

 

4. Informace o stavu financí ČFS (Mazáková)  

Na účtu ČFS je k dnešnímu datu - 65 395,- Kč.  

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

 

 

5. Informace o vydání a závěrečném vyúčtování specializovaného čísla Plant Protection Science ze 

semináře ČFS “Biotech-plodiny v ochraně rostlin” v rámci SČ KOR 2012 (Lebeda) 

Prof. Lebeda poskytl na specializované číslo časopisu částku 20 000,- Kč. Konečná cena tisku 

specializovaného čísla byla vyúčtována na 18 494,- Kč. Zbytek peněz 1506,- Kč prof. Lebeda věnuje 

jako dar ČFS. Kromě tištěného specializovaného čísla bylo vyrobeno také 200 ks CD. Cena těchto CD 

je stanovena na 7200,- Kč. Výbor ČFS se shoduje na tom, že tato CD budou financována z peněz ČFS 
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s tím, že na jejich zaplacení bude použito rovněž 1506,- Kč, které poskytl prof. Lebeda. Objednávku 

vypracuje Ing. Mazáková.  

CD budou poskytována na akcích konané ČFS, některá CD spolu s tištěnou verzí specializovaného 

čísla budou zaslána na Katedru ochrany rostlin Slovenské polnohospodářské univerzity v Nitře. 

Všichni účastníci XIX. Slovenské a české konference o ochraně rostlin obdrží pdf verzi 

specializovaného čísla časopisu. 

 

 

6. Příprava výroční členské schůze ČFS v roce 2013 (Pokorný) 

Termín schůze je stanoven na 20. 3. 2013 v 10:00. Schůze se bude konat v aule VÚRV v Ruzyni. 

Program schůze: 

1. Zahájení (předseda Prof. R. Pokorný) 

2. Projednání a schválení programu členské schůze 

3. Volba členů mandátové a návrhové komise 

4. Kontrola usnesení a zápisu z výroční členské schůze ČFS konané 15. 3. 2012 (Ing. P. Komínek)   

5. Přijímání nových členů ČFS (Prof. R. Pokorný) 

6. Zpráva předsedy o činnosti ČFS za období od poslední výroční schůze konané 15. 3. 2012 (Prof. 

R. Pokorný) 

7. Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2012 (Ing. P. Komínek) 

8. Zpráva pokladníka ČFS o stavu účtů a pokladní hotovosti (Ing. J. Mazáková) 

9. Zpráva o stavu členské základny a placení příspěvků za rok 2012 (Ing. J. Mazáková) 

10. Zpráva revizní komise (Ing. J. Svoboda, PhD.) 

11. Diskuse ke zprávám 

12. Stav příprav mezinárodní vědecké konference „Wild Plant Pathosystems“ (Olomouc, 2.-5.7.2013) 

(Prof. Lebeda) a 2nd International Symposium on Plum Pox Virus (Olomouc, 3.-6.9. 2013) (Prof. 

Navrátil) 

13. Seminář mladých vědeckých pracovníků 

 Drabešová, J.: Genetická struktura Mycosphaerella graminicola a četnost výskytu alely rezistence 

ke QoI fungicidům v populacích na území České republiky 

 Chroboková, E. et al: Monitoring výskytu fytoplazem ovocných dřevin v ČR pomocí 

molekulárních metod 

 Poslušná, J. et al: Signalizace hodnocení vzniku rizika výskytu fomové hniloby brukvovitých v 

porostech ozimé řepky pomocí prognostického modelu ProPlant a hodnocení náletu askospor 

patogena Leptosphaeria spp. v ovzduší v letech 2009 – 2012 v ČR 

 Trojanová, Z. et al: Výskyt PHV (Plasmopara halstedii virus) v populaci plísně slunečnicové na 

území ČR 

14. Různé a diskuse 

15. Návrh a schválení usnesení (Ing. P. Komínek) 

16. Závěr  

 

Před seminářem bude přestávka na občerstvení. 

 

Na seminář mladých vědeckých pracovníků se přihlásili 4 účastníci - Drabešová, Chroboková, 

Poslušná a Trojanová. Semináře se měli zúčastnit především ti členové, kterým byla poskytnuta 

finanční podpora na účast XIX. Slovenské a české konference o ochraně rostlin, a kteří se této 

konference nakonec nezúčastnili. Výzvu výboru ČFS přijala jen Ing. Poslušná. Ing. Beran se omluvil, 

že v době konání výroční schůze nebude v ČR. Mgr. Vajdová na výzvu nereagovala. Výbor ČFS toto 

bude brát v potaz v případě další žádosti o podporu. Příspěvky účastníků budou trvat 15 minut plus 5 

minut diskuze. 

Doc. Burketová vznesla dotaz, zda by případně na další výroční schůzi nemohly být prezentovány 
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přednášky „starších“ členů ČFS, které by mladší členy seznámili s aktuálními poznatky ve 

fytopatologii. Prof. Lebeda reagoval tím, že výroční schůze má svůj řád, protože musí být dodrženy 

stanovy ČFS a nejedná se o seminář. 

Pozvánka na výroční schůzi bude vyvěšena na internetových stránkách ČFS a zaslána členům ČFS e-

mailem. 

Členové ČFS budou informováni o terminologickém slovníku: Kůdela a kol: České a anglické názvy 

chorob a škůdců rostlin a případně o 3. česko-slovenské vědecké mykologické konferenci v Olomouci. 

Členové ČFS budou vyzváni, aby podali podněty na případný další seminář pořádaný ČFS. Žádosti o 

dotace od Rady vědeckých společností se podávají do října. 

Prof. Lebeda bude informovat o zařazení časopisu PPS do databáze SCOPUS a nutnosti citovat 

časopis v časopisech umístěných na Web of Science. 

 

 

7. Informace o plenárním zasedání ORL ČAZV a příprava rozšířeného zasedání předsednictva ČAZV 

pod gescí ORL (Nedělník) 

Byla podána výzva ke kandidatuře do výboru předsednictva ČAZV. Nové předsednictvo bude voleno 

na zasedání pléna předsednictva 4. 6. 2013 v Brně, kde budou rovněž projednávány 2 důležité body: 

bod 1) národní akční plán v rámci vývoje a zavádění integrované ochrany rostlin a bod 2) postup 

slučování SRS a ÚKZUZ. 

 

 

8. Stav příprav mezinárodní vědecké konference „Wild Plant Pathosystems“ (Olomouc, 2.-5.7.2013) 

(Lebeda)  

Hlavní program konference, který je již vytvořen, bude mít 20 přednášek, které budou prezentovat 

nejvýznamnější odborníci daného tématu. Na základě dalších registrací budou prezentovány i další 

přednášky. Všechny informace jsou uvedeny na webu konference www.wildplantpathos2013.upol.cz. 

Probíhá intenzivní příprava speciálního čísla EJPP, přičemž je potvrzeno 15 příspěvků. 

Vložné na konferenci činí 400 Euro, pro studenty 200 Euro.  

Bude vydán sborník příspěvků konference (book of abstracts) a pokud se sejde více příspěvků i 

speciální číslo PPS. 

ČFS je uvedena jako jeden z patronů konference.  

 

 

9. www stránky ČFS (Komínek) 

Webové stránky ČFS jsou aktualizovány a doplňovány podle potřeby. Na stránky bude umístěna 

pozvánka na výroční schůzi ČFS v roce 2013. 

 

 

10. Různé a diskuse  

Schůze výboru se zúčastnil prof. Navrátil z UP v Olomouci, který informoval o konferenci 2nd 

International Symposium on Plum Pox Virus, která se bude konat 3. - 6. září 2013 v Olomouci. Na 

konferenci vystoupí 3 hlavní významní odborníci na PPV a zúčastní se jí i další odborníci např. z USA 

a Číny. Jednání budou probíhat ve 3 sekcích: 1) výskyt, diverzita a epidemiologie PPV, 2) rezistence a 

rezistentní šlechtění a 3) agrotechnická a další ochranná opatření. Informace o konferenci jsou 

uvedeny na internetových stránkách http://isppv2013.upol.cz/site/, na kterých je rovněž uvedeno logo 

ČFS. 

Výbor se shodl na tom, že by bylo vhodné vytvořit nový poster o ČFS, který by sloužil 

k propagativním účelům ČFS na různých konferencích a jiných akcích. 

Příští schůze výboru ČFS se uskuteční po redakční radě PPS. 
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V Praze dne 25. 2. 2013  

 

Zapsala: Ing. Jana Mazáková, PhD.  

 

Schválil:  

Prof. Ing. Radovan Pokorný, PhD.  

předseda ČFS  

 

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.  

místopředseda ČFS  

 


