
Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 

17. 4. 2013, 11:30 

SVS ČR, Slezská 7, Praha 2 
 

Zápis č. 2/2013 
 

Přítomni:  

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.; Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Ing. Jana Mazáková, Ph.D.; Ing. 

Petr Komínek, Ph.D. 

 

Host: 

Prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc. 

 

Omluveni:  

Doc. Ing. Lenka Burketová, CSc.; Ing. Petr Svoboda, CSc.; 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 

 

 

2. Kontrola zápisů a plnění úkolů projednaných na posledním zasedání výboru ČFS dne 13. 2. 2013 

(Pokorný) 

bod 5 minulého zápisu - speciální číslo PPS: ČFS uhradila doplatek za vydání a distribuci tohoto čísla 

ve výši 7200 Kč. Zbylé CD se speciálním číslem byly uloženy na sekretariátě ČFS ve VÚRV u ing. 

Komínka. 

bod 6 minulého zápisu - výroční členská schůze ČFS: zápis ze schůze je k dispozici na webu ČFS. 

bod 9 minulého zápisu - umístění informací na webové stránky ČFS: úkol splněn. 

 

3. Informace o stavu členské základny ČFS (Mazáková)  

Stav členské základny ČFS k dnešnímu datu je 86 členů.  

 

4. Informace o stavu financí ČFS (Mazáková)  

Na účtu ČFS je k dnešnímu datu    79 766,- Kč 

V pokladně je k dnešnímu datu        2 748,- Kč 

Větší část hotovosti, tvořená vybranými členskými příspěvky, byla z pokladny uložena na účet. 

Ing. Mazáková také podala daňové přiznání za ČFS za loňský rok. 

 

5. Posouzení návrhu předsedy revizní komise Ing. Jiřího Svobody na změnu bankovního ústavu a 

založení spořicího účtu (Mazáková, Pokorný) 

Přítomní členové výboru navrhli 2 varianty: 

- zůstat u České spořitelny a zřídit spořicí účet, bude-li to výhodné 

- přejít k jiné bance 

Ing. Mazáková shromažďuje informace o bankách, rozešle je všem členům výboru. Hlasování o 

návrhu na změnu banky potom proběhne e-mailem. 

Termín: 31. května 2013 
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6. Příprava specializovaného semináře, který bude organizován na téma podle návrhů členů ČFS 

(Pokorný) 

Možné téma: detekční systém Luminex (má ho zapůjčený ing. Dědič ve Výzkumné ústavu 

bramborářském v Havlíčkově Brodě). Seminář na toto téma by bylo možné uskutečnit např. v 

Chmelařském institutu v Žatci. 

 

Další možné téma: plodinový fytopatologický seminář - řepka (návrh doc. Burketové) 

 

Ing. Komínek umístí na web ČFs výzvu členům ČFs k podávání dalších  návrhů na tento seminář. 

Termín: ihned. 

 

 

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

(Lebeda) a 2nd International Symposium on Plum Pox Virus (Olomouc, 3.-.6. září 2013) (Navrátil) 

Všechny informace o konferenci Wild Plant Pathosystems jsou uvedeny na webu konference 

www.wildplantpathos2013.upol.cz. Začínají se intenzivně přihlašovat účastníci, momentálně došlo asi 

30 závazných přihlášek, většina je ze zahraničí. Již se posílají příspěvky do speciálního čísla EJPP. 

Přicházejí i příspěvky, které budou otištěny ve speciálním čísle PPS. Exkurze v rámci konference se 

bude konat 4.7. do Slavkova a okolí: Slavkovské bojiště, zámek. Následovat bude Brno - Mendelovo 

muzeum, raut v augustiniáském klášteře, degustace vín od Doc. Michlovského. 

Prof. Pokorný přislíbil účast na zahájení konference. 

 

Informace o konferenci 2nd International Symposium on Plum Pox Virus, která se bude konat 3. - 6. 

září 2013 v Olomouci, jsou uvedeny na internetových stránkách http://isppv2013.upol.cz/site/, na 

kterých je rovněž uvedeno logo ČFS. Zatím je přihlášeno málo účastníků. 

 

 

8. www stránky ČFS (Komínek) 

Webové stránky ČFS jsou aktualizovány a doplňovány podle potřeby. Byl aktualizován seznam členů 

- přidány nové členky, smazána odešlá ing. Matejková. Byly doplněny informace z výroční členské 

schůze - zápis, zpráva předsedy, zpráva pro RVS. 

Nový úkol: ing. Komínek dá do souladu funkce členů výboru, uvedené na www stránkách, se 

stanovami ČFS. Termín: ihned. 

 

 

9. Různé a diskuse  

Nový poster o ČFS připraví prof. Pokorný. Termín: 31.7.2013 

Příští schůze výboru ČFS se uskuteční po redakční radě PPS. 

 

 

 

V Praze dne 17. 4. 2013 

 

 

Zapsal: Ing. Petr Komínek, Ph.D. 

 

Schválil:  

Prof. Ing. Radovan Pokorný, PhD.  
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předseda ČFS  

 

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.  

místopředseda ČFS  

 


