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Zápis č. 1/2014 
  

Přítomni:  

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

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

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. Komínek. 

 

 

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů projednaných na posledním zasedání výboru ČFS dne 5. 12. 2013 

(Komínek)  

 

bod 5 zápisu 4/2013: platby příspěvku do EFPP a ISPP 

Přspěvek do EFPP proplatí RVS, faktura za členství v ISPP dosud nedorazila. 

 

bod 6 zápisu 4/2013: změna bankovního ústavu 

Změna banky probíhá. 

 

bod 7 zápisu 4/2013: informace o konferenci WPP 2013, vydání Special Issues EJPP a PPS 

viz bod 5 tohoto zápisu 

 

bod 8 zápisu 4/2013: příprava specializovaného semináře 

viz bod 9 tohoto zápisu 

 

bod 9 zápisu 4/2013: příspěvek mladým vědeckým pracovníkům na konferenci EFPP 

viz bod 10 tohoto zápisu 

 

bod 10 zápisu 4/2013: stanovisko ČFS ke změně názvu vyplývající z nového Občanského zákoníku 

Dopis na RVS odeslán 12.12.2013. 

 

bod 11 zápisu 4/2013: výroční zpráva ČFS za rok 2013 pro RVS 

viz bod 8 tohoto zápisu 

 

bod 12 zápisu 4/2013: příprava výroční schůze ČFS (Pokorný) 

viz bod 11 tohoto zápisu 
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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    78 948,89 Kč. 

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

 

 

5. Stav publikace zvláštních čísel Plant Protection Science a European Journal of Plant Pathology z 

konference Wild Plant Pathosystems 2013 (Lebeda) 

Zvláštní číslo PPS vyšlo v prosinci 2013, obsahovalo 7 článků. Toto číslo obdrželi mimo předplatitelů 

také registrovaní účastníci konference. Jedna práce autorů z USA nebyla upravena v termínu a byla 

proto z čísla vyloučena. 

Zvláštní číslo EJPP bylo mírně zpožděno kvůli dvěma autorům, kteří nedodali příspěvky včas. 

Vydání je proto odsunuto, vydavatelství Springer informoval prof. Lebedu, že číslo vyjde v březnu 

2014. Bude obsahovat 14 článků, většinou jsou to kritická review. 

Vzhledem k posunu termínu vydání, které bude oproti plánu datováno na rok 2014, nebyl tento výstup 

zařazen do zprávy o činnosti ČFS za rok 2013. 

 

 

6. Informace o zahájení přípravy dalšího zvláštního čísla Plant Protection Science z konference 

lesnické fytopatologie v roce 2013 (Lebeda) 

Další zvláštní číslo PPS se připravuje z konference „Forest Plant Pathology“ organizované prof. 

Jankovským (Mendelova univerzita Brno), která se konala v roce 2013. 

 

 

7. Informace z předsednictva ČAZV (Nedělník) 

- vydavatelská činnost - časopisy. Ocenění práce editorů, redaktorů, redakčních rad. Plénum bude 4. 

března 2014. 

- hodnocení výzkumu - současná metodika nevyhovuje, zpožďuje se vyhodnocení výsledků. Dosud se 

neustavily expertní komise na posuzování publikací. 

- příprava pléna, příprava rady, ocenění členů rady. 

- příprava nového rezortního výzkumného programu. V pololetí by měla být vyhlášena soutěž NAZV, 

prostředky na ni alokovány jsou, problém je software. 

 

 

8. Výroční zpráva ČFS za rok 2013 pro RVS (Pokorný) 

Zpráva ČFS pro RVS byla odevzdána. Vykázali jsme v ní 24 výstupů, což je více než vloni, kdy jich 

bylo pouze 19. Přesto je nutno konstatovat, že jen velmi málo členů ČFS poslalo informace vhodné 

pro tuto výroční zprávu. 

 

 

9. Stav příprav specializovaného semináře – pracovní název Nové poznatky ve šlechtění a ochraně 

řepky (Pokorný) 

Předpokládaný název semináře bude „Nové poznatky ve šlechtění a ochraně řepky“. Místo konání 

bude Mendelova univerzita Brno. Termín bude konec května nebo konec června, bude upřesněno 

podle časových možností oslovených přednášejících. 
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10. Příspěvek mladým vědeckým pracovníkům na 11th Conference of the European Foundation for 

Plant Pathology (EFPP) organized by the Polish Phytopathological Society in Cracow, Poland, 8-13 

September 2014 (Pokorný) – vyhodnocení soutěže  

Soutěž byla vyhlášena e-mailem 14. ledna, upomínka rozeslána 13. února. Informace je též zveřejněna 

na webu ČFS. V termínu do 14. února dorazila jediná přihláška ing. Lucie Winkowské, doktorandky 

ČZU Praha. Výbor souhlasí s udělením finanční podpory ing. Winkowské. 

 

 

11. Příprava výroční členské schůze ČFS 19.3.2014 (Pokorný) 

Ing. Komínek zajistil pro konání výroční schůze aulu ve VÚRV Praha. Schůze se bude konat 19. 

března 2014. Ing. Komínek zajistí pro členskou schůzi občerstvení ve formě baget, ovoce, nápojů a 

sušenek. 

Byl projednán návrh programu ČFS, schválený program bude rozeslán členům. 

Příprava členů komisí: 

- mandátová komise: členové ing. Mazáková + 2 z pléna (Dr. Marková) 

- návrhová komise: členové ing. Komínek, ing. Víchová + 1 z pléna 

 

Poster ČFS byl vloni inovován, prof. Lebeda jej pošle ing. Komínkovi k uveřejnění na stránkách ČFS, 

kde je momentálně pouze stará verze. Výbor ukládá všem členům ČFS tento poster dle možností 

prezentovat na vědeckých konferencích a jiných akcích. 

 

 

12. Různé a diskuze 

Příští schůze výboru ČFS se uskuteční po semináři ČFS. 

 

 

 

V Praze dne 20. 2. 2014 

 

Zapsal: Ing. Petr Komínek, Ph.D. 

 

Schválil: 

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. 

předseda ČFS 

 

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. 

místopředseda ČFS 

 

 

 


