
Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 

30. 4. 2015, 11:00 

SVS ČR, Slezská 7, Praha 2 
 

Zápis č. 3/2015 
 

Přítomni:  

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.; Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Ing. Jana Mazáková, Ph.D.; Ing. 

Petr Komínek, Ph.D. 

 

Host: 

Prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc. 

 

Omluveni:  

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

 

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 zasedání výboru ČFS dne 29. 1. 2015 (Pokorný) 

- změna banky: probíhá 

- bod 5 minulého zápisu – příprava konference ochrany rostlin a soutěž pro mladé pracovníky, viz bod 

5 tohoto zápisu 

- bod 7 minulého zápisu – příprava nových stanov ČFS, viz bod 8 tohoto zápisu 

 

3. Informace o stavu členské základny ČFS (Mazáková) 

Stav členské základny ČFS k dnešnímu datu je 96 členů. Na výroční schůzi byli přijati tři noví 

členové – RNDr. Bohunická, Mgr. Pospíchalová, Mgr. Valentová. Řady fytopatologů opustila ing. 

Kokošková. Po nezaplacení členského příspěvku po dobu dvou let bylo v souladu se stanovami ČFS 

ukončeno členství ve společnosti Ing. Moravcové. 

 

4. Informace o stavu financí ČFS (Mazáková)  

Na účtu ČFS je k dnešnímu datu    88 906,86 Kč 

V pokladně je k dnešnímu datu      11 805,-    Kč 

Ing. Mazáková podala daňové přiznání za ČFS za rok 2014. 

 

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

jejich příprav (Ryšánek) 

Je vydán 2. cirkulář, už i s konkrétními údaji o platbě a registraci. 

Webové stránky konference jsou dostupné na adrese http://cskor2015.agrobiologie.cz/. 

Registrace a zasílání příspěvků probíhá tedy online. 

Na plenárním zasedání při zahájení konference vystoupí dva prominentních zahraniční experti 

Andy Leadbeater (Švýcarsko), který bude mít přednášku na téma „Recent status and changes in 

pesticide development“ a Derek Hollomona (Velká Británie, Rothamsted), který je expertem na 

rezistenci k fungicidům, předpokládané téma přednášky je „Fungicide resistance – future and 

challenge“. 

http://cskor2015.agrobiologie.cz/
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Tito dva experti dostanou uhrazenu cestu a pobyt. 

Dalším řečníkem na plenárním zahájení bude Prof. Lebeda, který představí vědecký časopis Plant 

Protection Science. 

Očekává se vystoupení Dr. Ventrubové,  ředitelky odboru výzkumu Ministerstva zemědělství. 

Dále budou předneseny dvě přednášky o současných trendech výzkumu v oboru ochrany rostlin na 

Slovensku, předpokládá se Prof. Cagáň za entomologii a Prof. Roháčik za fytopatologii. 

Ještě se zvažuje pozvání ing. Růžičky z ÚKZÚZ, který by přednesl informace o výskytu karanténních 

organismů. 

Zatím je k dnešnímu datu, tedy 30.4., přihlášeno 68 účastníků. 

 

6) Informace o výsledcích soutěže o finanční příspěvek na vložné na 20. Českou a Slovenskou 

konferenci o ochraně rostlin mladým členům ČFS (Pokorný, Komínek) 

Do soutěže se přihlásilo 6 účastníků (Kmoch, Konrady, Poslušná, Pospíchalová, Řičařová, 

Winkowska), všichni splnili podmínky soutěže a byli korespondenčním hlasováním členů výboru 

schváleni jako příjemci podpory. Ing. Komínek je informoval prostřednictvím e-mailu. Ing. Mazáková 

zajistí zaplacení vložného na konferenci za tyto osoby. Jsou to 4 studenti a 2 zaměstnanci, celková 

výše podpory tedy bude činit 12 000 Kč. 

 

7) Informace o specializovaném semináři Pesticidy v prostředí konaného v rámci 20. České a 

Slovenské konference o ochraně rostlin (Ryšánek, Lebeda, Mazáková) 

Příspěvky na seminář jsou přislíbeny, program je tedy  uzavřený. U 1. přednášky ještě není jisté, kdo 

z jejích autorů ji přednese. Autoři budou osloveni, aby dodali svoji přednášku jakožto příspěvek do 

sborníku ze semináře. 

 

8) Informace o procesu registrace ČFS 

Dokončení registrace ČFS zajistí Prof. Pokorný, bude o tom informovat výbor. Termín: do příštího 

jednání výboru. 

 

 

9) Různé a diskuse 

Prof. Pokorný dopracuje zápis z výroční volební členské schůze a zápis z prvního jednání nově 

zvoleného výboru. Termín: do příštího jednání výboru. 

 

Příští jednání výboru se očekává v září 2015. 

 

 

 

V Praze dne 30. 4. 2015 

 

 

Zapsal: Ing. Petr Komínek, Ph.D. 

 

Schválil:  

Prof. Ing. Radovan Pokorný, PhD.  

předseda ČFS  

 

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.  

místopředseda ČFS  

 

 


