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SVS ČR, Slezská 7, Praha 2 
 

Zápis č. 3/2013 
 

 

Přítomni:  

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

 

Omluveni:  

Ing. Petr Svoboda, CSc.; RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.; Ing. Jana Mazáková, Ph.D.; Ing. Petr Komínek, 

Ph.D. 

 

Zapisovatel: 

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. 

 

Zasedání řídil: 

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. 

 

 

Program:  
1. Zahájení a určení zapisovatele (Pokorný)  

Jako zapisovatel byl určen Prof. Pokorný 

 

2. Kontrola zápisů a plnění úkolů projednaných na posledním zasedání výboru ČFS dne 17. 4. 2013 

(Pokorný) 

bod 5 minulého zápisu - Posouzení návrhu předsedy revizní komise Ing. Jiřího Svobody na změnu 

bankovního ústavu a založení spořícího účtu – bod č.5 programu 

bod 6 minulého zápisu - Příprava specializovaného semináře, který bude organizován na téma podle 

návrhů členů ČFS  - bod 6 programu  

bod 9 minulého zápisu – poster byl aktualizován v průběhu června 2013 a prezentován na konferenci 

WPP v Olomouci a konferenci ISPP v Pekingu 

 

3. Informace o stavu členské základny ČFS (prof. Pokorný dle podkladů Ing. Mazákové)  

Stav členské základny ČFS k 9.9.2013 byl 85 členů, Mgr. Vajdová ukončila v červenci k tomuto roku 

členství  

 

4. Informace o stavu financí ČFS (prof. Pokorný dle podkladů Ing. Mazákové)   

Na účtu ČFS bylo k 9.9.2013    79 725,- Kč 

V pokladně bylo k 9.9.2013        3 098,- Kč 

 

5. Informace o podmínkách na změnu bankovního ústavu a založení spořícího účtu  (Pokorný – podle 

informací zjištěných ing. Mazákovou)  

Ing. Mazáková shromáždila informace o bankách, rozeslala je všem členům výboru. Na základě těchto 

podkladů proběhlo e-mailové hlasování o dvou variantách: 

a) zůstat u České spořitelny 

b) přechod k Fio bance 

Výsledek hlasování byl 4:3 pro variantu b) – přechod k Fio bance (výsledky u předsedy ČFS). 

Ing. Mazáková kontaktovala banku  a zjistila náležitosti potřebné k tomuto přechodu. Prof. Pokorný a 

Ing. Mazáková zajistí tyto podklady a převedou účet ČFS. 

Termín – do příští schůze výboru  
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6. Příprava specializovaného semináře, který bude organizován na téma podle návrhů členů ČFS 

(Pokorný)  

V roce 2014 by mohl být zorganizován seminář týkající se různých aspektů ochrany řepky vůči 

významným patogenům. Prof. Pokorný zjistí možnost zapojení Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 

případně řešitelů nedávno ukončených, případně běžících projektů, do tohoto semináře. Na základě 

jednání bude rozhodnuto o podání žádosti o dotace u Rady vědeckých společností České republiky. 

Termín: pořadatelé, dotace – do 10. října 2013, předběžný program – příští schůze výboru ČFS  

 

7. Zhodnocení průběhu mezinárodní vědecké konference „Wild Plant Pathosystems“ (Olomouc, 2.-

5.7.2013) (Lebeda) a „2nd International Symposium on Plum Pox Virus“  (Olomouc 3.-6. 9. 2013) 

(Pokorný, podle informací prof. Navrátila) 

Prof. Lebeda informoval o průběhu konference Wild Plant Pathosystems. Konference se zúčastnilo 80 

vědeckých a výzkumných pracovníků z 16-ti států ze čtyř kontinentů. Všechny plánované přednášky 

byly realizovány. Na konferenci bylo prezentováno 23 hlavních sdělení, 17 krátkých sdělení a 22 

posterů. Na všech konferenčních materiálech je Česká fytopatologická společnost uvedena jako 

spoluorganizátor, včetně loga. Vybrané konferenční přednášky budou uveřejněny ve zvláštním čísle 

European Journal of Plant Pathology a Plant Protection Science, v těchto publikacích bude rovněž 

ČFS uvedena jako spoluorganizátor. Program konference a její výsledné zhodnocení, včetně sborníku 

abstraktů jsou uveřejněny na webových stránkách ISPP. Konference měla mimořádně dobrý 

mezinárodní ohlas, další takto zaměřená konference se bude konat v roce 2016 ve Finsku 

v Helsinkách. 

Na základě materiálů zaslaných prof. Navrátilem informoval Prof. Pokorný o 2nd International 

Symposium on Plum Pox Virus. Na konferenci bylo 65 účastníků z 25 zemí, bylo prezentováno 29 

přednášek a 29 posterů, na všech konferenčních dokumentech byla ČFS uvedena jako 

spoluorganizátor, příp. byly materiály označeny logem ČFS.  

 

8 Informace o prezentaci ČFS na  The 10th International Congress of Plant Pathology, Beijing, 

China, 25.-30.8. 2013 (Lebeda) 

Na základě výzvy předsedy ISPP prof. Grega Johnsona byly zaslány podklady pro zprávu o 

činnosti společností v rámci ISPP za roky 2008-2013. Podklady byly zaslány ve formě připraveného 

posteru a také v textové podobě. Poster je umístěn na webových stránkách ISPP jako zpráva o činnosti 

ČFS za uplynulé období. Dodané zprávy o činnosti všech členských společností, včetně ČFS, budou 

uveřejněny na www stránkách ISPP. Při přípravě těchto materiálů došlo k nedorozumění, neboť 

žádost byla zaslána i bývalým členům výboru, doc. Polák slíbil jménem ČFS rozsáhlý materiál, včetně 

publikační činnosti jednotlivých členů. Po e-mailové komunikaci bylo toto nedorozumění vysvětleno, 

doc. Polák bude osloven předsedou ČFS, aby nejednal za její výbor, pokud k tomu nebude pověřen. 

Prof. Lebeda byl přítomen na plenárním zasedání ISPP, kde zastupoval ČFS a osobně jednal s 

prezidentem ISSP Prof. G. Johnsonem a sekretářem ISSP Dr. P. Williamsonem. Upozornil je na chybu 

v tištěném seznamu společností sdružených v ISPP, nicméně na webových stránkách ISPP je ČFS 

uvedena. Prof. A. Lebeda rovněž prezentoval na ICPP 2013 poster o ČFS, včetně distribuce jeho 

tištěné verze mezi účastníky kongresu. Kongresu se zúčastnilo celkem 6 účastníků z České republiky 

(Burketová, Lebeda, Matušinský, Mazáková, Ryšánek, Zouhar), všichni členové ČFS. 

Vědecký sekretář ing. Komínek byl vyzván k zaslání seznamu členů ČFS, jejich e-mailu a oblasti 

výzkumu pro přípravu World Directory of Plant Pathologists. Jelikož tyto údaje jsou k dispozici na 

webových stránkách společnosti, po konzultaci s předsedou a místopředsedou ČFS tyto materiály 

zašle. 

Příští kongres ISPP se bude konat ve dnech 29.7.-3.8.2018 v Bostonu (USA) s mottem “Plant 

Health in a Global Economy”, a 11. konference EFPP se bude konat 8.-13.9.2014 v Krakově (Polsko) 

pod mottem “Healthy Plants-Healthy People”. 
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9. Různé a diskuse  

Společnost byl vyzvána OMICS Group International k přidružení k open access časopisu Plant 

Pathology and Microbiology. Vzhledem k neznámému původu společnosti a rizikům bylo toto spojení 

odmítnuto. Prof.Pokorný informuje e-mailem tuto společnost - ihned. 

 

Příští schůze výboru ČFS se uskuteční po redakční radě PPS, pravděpodobně koncem listopadu 2013.. 

 

 

 

V Praze dne 12. 9. 2013 

 

 

Zapsal: Prof. Ing. Radovan Pokorný, PhD.  

 

Schválil:  

Prof. Ing. Radovan Pokorný, PhD.  

předseda ČFS  

 

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.  

místopředseda ČFS  

 


