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Zápis č. 1/2016 
  

Přítomni:  

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

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.; Ing. Jana Mazáková, Ph.D.  

  

Omluveni:  

Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Petr Svoboda, CSc. 

 

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 22. 9. 2015 

(Pokorný)  

Proces registrace ČFS - viz bod 5. tohoto zápisu. 

Žádost o zaslání podkladů pro Roční zprávu činnosti ČFS za rok 2015 – Ing. Komínek vyvěsil na 

webové stránky společnosti. 

 

3. Informace o stavu členské základny ČFS (Mazáková)  

Stav členské základny ČFS k dnešnímu datu je 95 členů.  

 

4. Informace o stavu financí ČFS (Mazáková)  

Na účtu ČFS je k dnešnímu datu – 85 086,85 Kč.  

V pokladně je k dnešnímu datu – 2 805,- Kč.  

V prosinci 2015 obdrželi prof. Pokorný a Ing. Komínek od prezidenta ISPP Grega Johnsona e-mail 

ohledně nového systému placení členského poplatku naší společnosti v ISPP. Nově je výše členského 

poplatku stanovena dle počtu členů členské společnosti a fixována na tři roky (2015-2017). Pro ČFS je 

výše členského příspěvku stanovena na 100 USD za rok. V případě, že by byl členský příspěvek 

zaplacen rovnou za 3 roky, vztahovala by se na něj sleva 10 %. V tomto případě bude lepší platit 

příspěvek za každý rok zvlášť a požádat RVS o jeho proplacení. Zároveň jsme byli požádáni o 

doplacení dlužné částky za členské příspěvky za rok 2013 a 2014. 

Ing. Komínek napíše dopis vyjadřující se k zmíněnému e-mailu a požádá o faktury. 

 

5. Informace o procesu registarce ČFS (Pokorný) 

Prof. Pokorný ve spolupráci s právníkem doručil rejstříkovému soudu nové stanovy ČFS, které jsou 

sepsány v souladu s NOZ. Po vyjádření rejstříkového soudu, že nové stanovy jsou zařazeny do sbírky 

listin spolkového rejstříku, bude provedena změna bankovního účtu ČFS.   

 

6. Informace o semináři „Integrovaná ochrana rostlin, cesta k bezpečným potravinám“, konaného dne 

9. 11. 2015 v Senátu Parlamentu České republiky (Pokorný) 

Seminář byl pořádán Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR ve spolupráci s 

Asociací pro bezpečné potraviny, z. s. Zahajovacího slova se ujal a seminář vedl Petr Šilar (senátor a 

člen výboru) a poté následovaly dva bloky přednášek, kde vystoupili se svými příspěvky Ing. Hnízdil 
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M. (MZE ČR), JUDr. Hrdličková M. (APB, z. s.), Ing. Rubák P. (Biopreparáty, spol. s r. o.), Mudr. 

Mencl K. (OKM Nemocnice Pardubického kraje, a. s.), prof. Hajšlová J. (VŠCHT), prof. Vašák J. 

(ČZU), Dr. Hluchý M. (Biocont Laboratory, spol. s r. o.) a Ing. Skřivan P. (VŠCHT). Více 

k programu: 

http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/77344/65035.  

Seminář měl vysokou účast, byl však jednostranně zaměřen a diskuze byla poměrně krátká.  

 

7. Informace o stavu časopisu PPS (Lebeda) 

Časopis Plant Protection Science se nachází zhruba v polovině pořadí českých časopisů s impakt 

faktorem zařazených ve WOS. V loňském roce bylo v PPS otisknuto 31 příspěvků na 230 stranách. 

Vzhledem k vysokému počtu příspěvků, které byly v roce 2015 předloženy redakční radě časopisu, 

(dvojnásobek roku 2014) se snížila možnost přijetí článku k tisku na 15 %. Poměr uveřejněných 

článků českých a zahraničních autorů zůstal stejný jako v roce 2014. Tak jako ostatních časopisů s IF 

vydávaných ČAZV se PPS týká zpoplatnění publikovaných článků. Od začátku roku 2016 bylo do 

elektronického systému již vloženo 18 článků. První číslo časopisu vyšlo 25. 1. 2016. 

 

8. Informace o přípravě výroční členské schůze ČFS konané 23. 3. 2016 ve VÚRV Praha (Pokorný) 

Program výroční členské schůze bude mít klasické body. Pozvánka na schůzi bude připravena, zaslána 

členům a vyvěšena na webové stránky společnosti. 

Ing. Komínek zajistí občerstvení a bagety pro účastníky schůze. 

Přihlášky případných nových členů nebyly zatím obdrženy. 

Členové výboru zašlou prof. Pokornému fotky, které by případně zařadil do zprávy předsedy o 

činnosti ČFS. 

 

9. Příprava Výroční zprávy ČFS za rok 2015 (Pokorný) 

Prof. Pokorný s přispěním prof. Lebedy vypracoval roční zprávu o činnosti ČFS za rok 2015. Ve 

zprávě jsou uvedeny pouze přednášky prof. Lebedy, jelikož jako každoročně nikdo ze členů 

nezareagoval na výzvu a nezaslal žádný podklad (příspěvek), který by se týkal aktivního vystoupení 

na významné akci. 

Byl zodpovězen dotaz doc. Burketové ohledně zařazení publikací do výroční zprávy – publikace 

jednotlivých členů společnosti nikdy nebyly vyžadovanou položkou zprávy. 

 

10. Informace o připravovaném semináři s pracovním názvem “Houby řádu Erysiphales” (Lebeda) 

Prof. Lebeda a kolektiv intenzivně pracují na obecné části knihy s pracovním názvem „Padlí polních a 

zahradních plodin“. Speciální část knihy již byla napsána a poslána ke korektuře, a poté bude celá 

kniha zaslána k oponentuře. Termín konání semináře závisí na termínu vyjití knihy. Pokud kniha 

vyjde na podzim, seminář by se mohl také konat ještě na podzim, nebo na jaře roku 2017. Program 

semináře byl již navržen a autoři příspěvků byli oslovení. 

 

11. Různé a diskuse 

ÚKZUZ pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky pořádá 1. 3. 2016 v Brně na výstavišti 

(BVV) konferenci „Možnosti integrované ochrany v polní produkci“. Více ke konferenci: 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/eventy/konference-moznosti-integrovane-chrany.html 

 

Další seminář pořádaný ČFS by se bude pravděpodobně konat v roce 2018 v návaznosti na XXI. 

českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin, která bude tentokrát pořádána ÚPŠRR AF 

MENDELU v Brně. 

 

Příští schůze výboru ČFS se uskuteční počátkem května 2016 na jižní Moravě na výjezdním zasedání 

redakční rady PPS, kterého se zúčastní většina členů výboru. 

http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/77344/65035
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/eventy/konference-moznosti-integrovane-ochrany.html
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V Praze dne 3. 2. 2016 

  

Zapsala: Ing. Jana Mazáková, Ph.D.  

  

Schválil:  

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.  

předseda ČFS  

  

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.  

místopředseda ČFS  

  


