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Zápis č. 4/2013 
  

Přítomni:  

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.; Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Ing. Petr Svoboda, CSc.; Ing. Jana 

Mazáková, Ph.D.  

  

Omluveni:  

Doc. Ing. Lenka Burketová, CSc.; RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.; Ing. Petr Komínek, Ph.D. 

 

Zapisovatel:   

Ing. Jana Mazáková, Ph.D.  

  

Zasedání řídil:   

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.  

  

Program:  
1. Zahájení a určení zapisovatele (Pokorný)  

Jako zapisovatel byla určena Ing. Mazáková.  

  

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

(Pokorný)  

viz bod 6 

viz bod 8 

  

3. Informace o stavu členské základny ČFS (Mazáková)  

Stav členské základny ČFS k dnešnímu datu je 85 členů.  

 

4. Informace o stavu financí ČFS (Mazáková)  

Na účtu ČFS je k dnešnímu datu - 78 259,66 Kč.  

V pokladně je k dnešnímu datu - 3 848,- Kč.  

  

5. Platby příspěvku do EFPP a ISPP (Mazáková) 

Ing. Mazáková obdržela e-mailem fakturu (100 EUR) za členství ČFS v EFPP na rok 2013 od 

pokladníka EFPP Dr. Arne Hermansena. Poté kontaktovala paní Ivanu Svobodovou z Rady vědeckých 

společností ČR ohledně možného proplacení ročního členského příspěvku ČFS v EFPP Radou VS 

ČR. Na základě získaných instrukcí byla paní Svobodové elektronicky zaslána faktura a žádost o 

proplacení tohoto příspěvku. Paní Svobodová pak informovala Ing. Mazákovou o přípravě faktury 

k proplacení. Faktura za členství ČFS v ISPP nebyla dosud obdržena. 

 

6. Informace o podmínkách na změnu bankovního ústavu a založení spořicího účtu. 

Po zkompletování podkladů a náležitostí vyžadovaných bankou pro založení nového účtu, bude 

v v lednu 2014 provedena změna banky. 

 

7. Informace o aktivitách v souvislosti s konferencí WPP 2013, vydání Special Issues EJPP a PPS 

(Lebeda) 

Prof. Lebeda uvedl, že pokračují přípravy na vydání speciálního čísla časopisu EJPP a rovněž 

speciálního čísla časopisu PPS. V EJPP bude publikováno z původně přihlášených 16 příspěvků 14 

článků. Důvodem je odmítnutí jednoho článku, druhý článek autor nestihl zpracovat. Tisk speciálního 

čísla EJPP bude proveden na začátku roku 2014 s tím, že jako rok vydání bude uveden rok 2013. 

Rovněž bude toto číslo obsahovat krátkou předmluvu Prof. Lebedy. Speciální číslo PPS bude 
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obsahovat 7 prací, které byly na konferenci prezentovány ve formě krátkého příspěvku nebo posteru a 

rovněž předmluvu Prof. Lebedy. Platící účastníci konference obdrží speciální číslo PPS. Na 

internetových stránkách ČFS bude uveden odkaz na speciální číslo PPS. Další konference WPP se 

bude konat v roce 2016 v Helsinkách. 

 

8. Příprava specializovaného semináře, který bude organizován na téma podle návrhů členů ČFS 

(Pokorný) 

Na základě informace od Ing. Dědiče byl vyloučen jeden z možných seminářů na téma „využití 

diagnostické metody Luminex“. Ing. Dědič uvedl, že tento systém není ještě zaběhnutý pro potřeby 

fytopatologie. Výbor ČFS se kloní k výběru semináře na téma týkající se významných patogenů řepky 

olejky. Tento seminář by měl být pojat spíše odborně než prakticky, jelikož seminářů spojených 

s praxí ohledně chorob řepky je pořádáno každý rok dostatečné množství. Obecná úvodní přednáška 

by se mohla týkat pěstování řepky. Prof. Lebeda se poptá kolegů na katedře, zda by byli ochotni 

presentovat přednášku o analýze brassinosteroidů. Prof. Pokorný zjistí, zda by vydání sborníku mohlo 

být financováno ze strukturálního fondu OP VK.  

Prof. Lebeda byl osloven vydavatelstvím Baštan (Agriprint s.r.o.), zda by byl ochoten napsat knihu o 

padlí.  Prof. Lebeda již pracuje na rozpisu jednotlivých částí: obecná část by se měla týkat taxonomie, 

biologie a speciální část bude zaměřena na skupiny plodin a nosné druhy patogenů ze skupiny padlí na 

těchto plodinách a rezistence vůči fungicidům. Kniha by měla vyjít do konce roku 2014. Je možné, že 

se do přípravy knihy zapojí i Prof. Huszár. V květnu 2015 by se pak mohl konat seminář týkající se 

této tématiky. 

 

9. Příspěvek mladým vědeckým pracovníkům na 11th Conference of the European Foundation for 

Plant Pathology (EFPP) organizované Polish Phytopathological Society v Krakově, Polsku 8-13. září 

2014 (Pokorný) 

Konferenční poplatek pro Ph.D. studenty je 300 EUR, pro ostatní účastníky 450 EUR, při včasné 

registraci 350 EUR. Výbor ČFS se rozhodl podpořit dva stávající členy ČFS, kteří budou v době 

konání konference Ph.D. studenty, budou presentovat na konferenci alespoň poster a univerzita či 

ústav jim zaplatí další poplatky spojené s konferencí (ubytovaní, stravné, doprava). Prof. Pokorný 

zpracuje podklady soutěže a rozešle je členům výboru do konce roku 2013. V 1. týdnu v lednu 2014 

bude vyhlášena soutěž. Do konce února 2014 výbor posoudí přijaté žádosti a rozhodne o vítězích 

soutěže. Na výroční schůzi ČFS budou vítězové vyhlášeni. 

 

10. Stanovisko ČFS ke změně názvu vyplývající z nového Občanského zákoníku a povinností z toho 

vyplývajících (Pokorný)  

Ing. Komínek se  23. října 2013 zúčastnil plenárního zasedání Rady vědeckých společností ČR a poté 

rozeslal členům výboru ČFS zprávu z tohoto zasedání, kde je rovněž uvedeno, že bude patrně nutné 

změnit názvy všech vědeckých společností (v názvu bude nutno mít slovo „spolek“) a jejich stanovy. 

Toto ustanovení podnítilo rozsáhlou elektronickou diskuzi mezi členy výboru. Je možné, že název 

společnosti bude moci být zachován s tím, že ze zákona plyne, že za názvem bude uvedena nějaká 

zkratka. Z hlediska mezinárodní prestiže je určitě nutné zachovat v anglickém názvu slovo „society“ 

(český překlad: vědecká společnost). Prof. Lebeda zmínil, že je nutné získat vyjádření kompetentního 

právníka, jak v této věci postupovat a stanovisko zkoordinovat i s ostatními vědeckými společnostmi. 

Prof. Pokorný napíše na základě diskuze členů výboru ČFS dopis RVS ČR, která by měla reagovat 

nějakým vyjádřením.  

 

11) Zpracování výroční zprávy ČFS za rok 2013 pro RVS (Pokorný) 

Prof. Lebeda požádal Prof. Pokorného o kód pro vstup na internetové stránky pro zpracování zprávy. 

Prof. Pokorný však ještě kód od RVS neobdržel. Ing. Komínek osloví členy ČFS, aby zaslali Prof. 

Pokornému podklady pro zpracování zprávy - především významné přednášky dle uvedených 
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kategorií. Ing. Komínek vloží výzvu rovněž na internetové stránky ČFS. 

 

12) Příprava výroční schůze ČFS (Pokorný) 

Ing. Komínek zajistí pro konání výroční schůze zasedací místnost ve VÚRV. Schůze se bude konat 

v týdnu od 17. - 21. března 2014. Program výroční schůze bude diskutován na příštím zasedání 

výboru. 

 

13) Různé a diskuze 

Příští schůze výboru ČFS se uskuteční po redakční radě PPS koncem února 2014. 

 

 

V Praze dne 6. 1. 2014  

  

Zapsala: Ing. Jana Mazáková, Ph.D.  

  

Schválil:  

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.  

předseda ČFS  

  

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.  

místopředseda ČFS  

  


