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Zápis č. 1/2015 
 

Přítomni:  

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

Komínek, Ph.D. 

 

Hosté: 

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

 

Omluveni:  

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.; RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., Doc. Ing. Lenka Burketová, CSc.; 

 

Zapisovatel: 

Ing. Petr Komínek, Ph.D. 

 

Zasedání řídil: 

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. 

 

Program:  
1. Zahájení a určení zapisovatele (Lebeda)  

Jako zapisovatel byl určen Ing. Petr Komínek 

 

 

2. Kontrola zápisů a plnění úkolů projednaných na posledním zasedání výboru ČFS dne 30. 10. 2014 

(Pokorný) 

- změna banky: probíhá 

- bod 3 minulého zápisu – příprava konference ochrany rostlin, viz bod 5 tohoto zápisu 

- bod 6 minulého zápisu – příprava nových stanov ČFS, viz bod 7 tohoto zápisu 

- bod 12 minulého zápisu – příprava výroční a volební členské schůze ČFS, viz bod 7 tohoto zápisu 

- bod 13 minulého zápisu – výroční zpráva za rok 2014 – splněno 

    – zasedání RVS 24. listopadu 2014, splněno 

 

 

3. Informace o stavu členské základny ČFS (Mazáková) 

Stav členské základny ČFS k dnešnímu datu je 94 členů. 

 

4. Informace o stavu financí ČFS (Mazáková)  

Na účtu ČFS je k dnešnímu datu    80 923,21 Kč 

V pokladně je k dnešnímu datu        3 920,-    Kč 

Úbytek financí v pokladně oproti stavu z minula je způsoben vložením části hotovosti na účet. 

 

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

jejich příprav (Ryšánek) 

Příprava konference je ve skluzu. Připraven je 1. cirkulář, už i s konkrétními údaji o platbě a 

termínech. Datum konání konference je 1.-3. září 2015. Vložné bude 3 000,- Kč. U doktorandů bude 

vložné 1 500,- Kč. Sekce budou v klasickém rozvržení, tedy virologie/bakteriologie, mykologie, 

entomologie a herbologie. V rámci konference bude společná večeře. 

Do konce dubna 2015 bude možno přihlásit přednášky, do konce května – tak tady mi to nějak uniklo, 

co bude. Poslední den konference bude seminář spolupořádaný ČFS na téma pesticidy, kde vystoupí 

vybraní řečníci. Byla diskutována možnost přesunu semináře na druhý den konference. 
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Prof. Lebeda zajistil účast dvou prominentních expertů na danou problematiku, Andy Leadbeatera 

(Švýcarsko), který bude mít přednášku na téma „Recent status and changes in pesticide development“ 

a Dereka Hollomona (Velká Británie, Rothamsted), který je expertem na rezistenci k fungicidům, 

předpokládané téma přednášky je „Fungicide resistance – future and challenge“. 

Tito dva experti dostanou uhrazenu cestu a pobyt. Bylo diskutováno zařazení jejich přednášek do 

plenární části konference. 

Na podporu účasti mladých členů ČFS na konferenci bude vyhlášena soutěž. 

 

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

U časopisu Plant Protection Science se předpokládá obdržení impakt factoru během tohoto roku, 

počáteční IF by mohl být 0,4. Časopis proto bude zpoplatněn až od příštího roku, a to pouze články 

přijaté do tisku. Článek do 10 tiskových stran bude stát 200 Euro, u článků nad 10 stránek se bude 

platit „nadstandard“. Vybrané finance budou použity na vydávání časopisů, případně z nich budou 

hrazeny symbolické odměny pro hlavní editory a redaktory.  

 

7) Přípravy výroční a volební členské schůze ČFS v roce 2015 (Lebeda, Komínek) 

- určení termínu – 18. března 2015. Ing. Komínek zamluvil aulu VÚRV na tento termín. 

- výroční zpráva za rok 2014 – přednese prof. Pokorný. 

- příprava voleb – na výroční členské schůzi se bude volit nové předsednictvo a revizní komise. 

Členové ČFS budou vyzváni k podávání jmenovitých návrhů. Pro tuto volební schůzi je nutno ustavit 

tři komise, mandátovou, volební a návrhovou. Její členové budou navrženi dle aktuální přítomnosti na 

schůzi. Předsedkyní mandátové komise byla při minulé volební schůzi ing. Mazáková, předsedou 

návrhové komise ing. Komínek, předsedou volební komise ing. Salava. 

- novelizace stanov – text starých stanov byl rozeslán členům předsednictva k připomínkám. Ing. 

Komínek provede porovnání se vzorovými stanovami získanými přes Radu vědeckých společností. 

Nové stanovy budou schvalovány na členské schůzi. 

 

 

8) Různé a diskuse 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 29. 1. 2015 

 

 

Zapsal: 

Ing. Petr Komínek, Ph.D. 

 

 

 

Schválil:  

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.  

místopředseda ČFS  

 


