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SVS ČR, Slezská 7, Praha 2 
 

Zápis č. 3/2014 
 

Přítomni:  

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

Ing. Jana Mazáková, Ph.D.; Ing. Petr Komínek, Ph.D. 

 

Hosté: 

Prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.; Prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc. 

 

Omluveni:  

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 24. 4. 2014 

(Pokorný) 

- změna banky: probíhá 

- bod 5 minulého zápisu – seminář ČFS, viz bod 7 tohoto zápisu 

- bod 6 minulého zápisu – konference EFPP, viz bod 10 tohoto zápisu 

- bod 7 minulého zápisu – slavnostní zasedání redakční rady Plant Protection Science, viz bod 8 

tohoto zápisu 

 

3) Informace o stavu příprav Konference ochrany rostlin (Praha, 2015), včetně zapojení ČFS do 

jejich příprav (Ryšánek, Lebeda, Pokorný) 

Prof. Ryšánek sdělil, že přípravy na konferenci již probíhají. Sešel se organizační výbor konference a 

prodiskutoval návrhy na obsah konference. Proběhla také diskuse o semináři ČFS, který by se konal v 

rámci konference. Bylo navrženo téma Pesticidy v prostředí (alternativa byla Alternativní metody 

ochrany v teorii a praxi). Prof. Lebeda navrhl, že osloví významné zahraniční experty v dotyčné 

oblasti - prof.  Andy Leadbeatera (Švýcarsko), případně Dereka Hollomona (Velká Británie). 

 

4. Informace o stavu členské základny ČFS (Mazáková) 

Stav členské základny ČFS k dnešnímu datu je 95 členů. 

 

5. Informace o stavu financí ČFS (Mazáková)  

Na účtu ČFS je k dnešnímu datu    71 389,75 Kč 

V pokladně je k dnešnímu datu      13 420,-    Kč 

Úbytek financí na účtu oproti stavu z minula je způsoben zaplacením vložného ing. Winkovské na 

konferenci EFPP. 

Na vyžádání ing. Mazákové přišla faktura od EFPP, byla odeslána na RVS, která zajistí její 

proplacení. 
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Ing. Mazáková vznesla dotaz na ISPP ohledně placení za naše členství, prý dlužíme za rok 2011 a rok 

2013. Ing. Komínek zjistil v archívu e-mailové korespondence, že máme zaplaceno členství za rok 

2011 i 2012, doloží korespondenci, bude se řešit s pokladníkem ISPP. 

 

6) Informace ze semináře k Novému občanskému zákoníku, který se uskutečnil dne 10. 6. 2014 

(Pokorný) 

Do 1.1.2016 je nutno změnit název společnosti (zaregistrovat se). Existuje výjimka pro společnosti 

používající návrh dlouhodobě a pokud je pro ni příznačný. Tuto výjimku budeme aplikovat i na ČFS. 

Registruje se teď nově u registračního soudu, bude se platit poplatek. Ten by se platil i při každé 

změně. 

Musíme proto schválit nové stanovy - na výroční členské schůzi. Úpravu stanov provede prof. 

Pokorný a ing. Komínek, budou diskutovány písemně mezi členy výboru ČFS a na lednové schůzi 

výboru. 

 

7) Zhodnocení specializovaného semináře – „Nové poznatky v ochraně a šlechtění  řepky“ (Pokorný) 

Seminář proběhl 28.5.2014 na Mendelově univerzitě v Brně. Zaznělo 8 přednášek podle programu. 

Semináře se zúčastnilo kromě přednášejících 34 účastníků. Veškeré náklady na seminář byly hrazeny 

fakultou. 

 

8) Informace o slavnostním zasedání Redakční rady Plant Protection Science u příležitosti 50. výročí 

časopisu (Lebeda). 

Slavnostní zasedání RR PPS se uskutečnilo 26.6.2014 v Lednici podle plánu. Bylo tam cca 20 

účastníků včetně hostů (rektor Mendelu Brno prof. Havel, předseda Vydavatelské rady ČAZV Doc. 

Vácha). 

 

9) Současná situace kolem vědeckých časopisů vydávaných ČAZV, včetně PPS (Lebeda)  

Akademie rozeslala předsedům redakčních rad vědeckých časopisů dotazník, zda zpoplatnit časopisy, 

případně jak. Od 1.1.2015 by měly být impaktované časopisy zpoplatněny částkou 200 Euro nebo 

5 000 Kč za článek přijatý k uveřejnění. PPS se to zatím netýká. Pokud dostane impakt faktor v 

polovině roku 2015, bude zpoplatnění zavedeno patrně až od dalšího roku. 

 

10) Informace o účasti na 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology (EFPP) 

organized by the Polish Phytopathological Society in Cracow, Poland, 8-13 September 2014 a na 

EFFP board meeting (Pokorný) 

EFPP board meeting: další konference EFPP bude v roce 2017, pravděpodobně ve Francii. 

Veškeré informace o konferenci budou k dispozici na webu ČFS (zajistí Komínek). 

Aktivní účastníci (pouze přednášky) konference EFPP z ČR nechť zašlou informaci o svém 

vystoupení prof. Pokorném. 

Člen ČFS Mgr. Matušinský byl na konferenci EFPP oceněn za nejlepší poster v sekci Ramularia. 

 

11) Informace o publikaci „Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů 

mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu“ (Komínek) 

Ing. Komínek prezentoval předsednictvu ČFS informativní leták o Národním programu genetických 

zdrojů mikroorganismů. Kromě letáku byl Národní program prezentován i na konferenci EFPP 

formou samostatného posteru. 

 

12) Zahájení příprav Výroční a volební členské schůze ČFS v roce 2015 (Pokorný) 

Přípravy byly zahájeny. Kromě voleb se musí odsouhlasit nové stanovy společnosti, aby odpovídaly 

novému občanskému zákoníku. 

Předpokládaný termín schůze je polovina března 2015. 
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13) Různé a diskuse 

Všichni členové ČFS budou vyzváni k zasílání informací za rok 2014 pro výroční zprávu (zajistí 

Komínek). 

Rada vědeckých společností: volební zasedání RVS dne 24. listopadu 2014 se má zúčastnit jeden 

zástupce za ČFS (Komínek). 

Další zasedání předsednictva ČFS se bude konat koncem ledna 2015, opět po Redakční radě PPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 30. 10. 2014 

 

 

Zapsal: Ing. Petr Komínek, Ph.D. 

 

Schválil:  

Prof. Ing. Radovan Pokorný, PhD.  

předseda ČFS  

 

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.  

místopředseda ČFS  

 


