
HLAVNÍ VÝBOR 

 

Zápis ze schůze Hlavního výboru Čs. biologické společnosti 9.11.2016 v Brně 

  

Přítomni: 

 

Členové Hlavního výboru 

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., doc. RNDr. Ondřej 

Slabý, Ph.D., doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc., 

RNDr. Alexandra Oltová (zast. prof. Ing. Kyru Michalovou, DrSc.), prof. RNDr. Juraj 

Krajčovič, CSc. 

 

Předsedové poboček a sekcí 

MUDr. Hana Lehocká, CSc., RNDr. Pavel Vařejka 

 

 

1. Zahájení 

 

Zasedání Hlavního výboru Čs. biologické společnosti zahájil předseda prof. V. Mornstein a 

všechny přítomné přivítal a seznámil s programem schůze, který byl odsouhlasen. 

 

 

2. Schválení zápisu z minulé schůze HV 

 

Byl schválen zápis z minulé schůze HV ČsBs (24.2.2016). 

 

 

3. Zpráva předsedy (prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.) 

 

Prof. Mornstein informoval, že byla splacena zbývající dlužná částka Hotelu Lázně Aurora (a 

to bez poplatků a penále) a že Společnost je tedy nyní konsolidována a od r. 2017 bude 

pravděpodobně končit účetní rok s plusovým rozpočtem. Tím pádem bude možno rozjet 

plánované projekty cílící na zatraktivnění členství ve Společnosti (cestovní stipendia apod.). 

Aktuální zůstatek na účtu je cca 70.000,- Kč a pokud by tento nestačil na pokrytí zbývajících 

akcí a položek zúčtovatelných do konce r. 2016, nabídl pan předseda řešení ve formě 

předplacení členských příspěvků na několik let dopředu, což dal ke zvážení i ostatním. 

 

Předseda informoval, že v rámci procesu převodu ČsBS na Spolek (zapsaný spolek) proběhla 

náročná, ale úspěšná jednání s vedením Lékařské fakulty MU a že již byla podepsána 

smlouva o sídle ČsBS v prostorách LF MU na adrese Kamenice 3, 625 00, Brno. Za 

pronájem prostor byla vyčíslena symbolická částka 2.160,- Kč/rok bez DPH (služby: 80,- 

Kč/měsíc bez DPH). Dalším krokem nutným k převodu je dodání místopřísežného prohlášení 

statutárního zástupce ČsBS o právní způsobilosti na rejstříkový soud spolu s ostatními 

dokumenty.  



 

 

4. Zpráva vědeckého tajemníka (doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.) 

 

Biologické dny 

Vědecký tajemník referoval o průběhu příprav Biologických dnů jako tradičně 

nejvýznamnější akce Společnosti napříč jednotlivými sekcemi, pro kterou se také žádá o 

nejvyšší příspěvek od Rady vědeckých společností AV ČR (letos bylo požádáno o 100.000,- 

Kč na rok 2017). 

- XXII. Biologické dny 2017 proběhnou na Slovensku v režii Mgr. Lucie Kučerové, 

Ph.D. jako předsedkyně organizačního výboru a prof. RNDr. Silvie Pastorekové, 

DrSc. jako předsedkyně programového výboru pod hlavičkou ČsBS a 

Biomedicínského centra SAV 

- Dr. Kučerová již předjednala datum a místo konání: 22.-24.10.2017, Kongresové 

centrum SAV Smolenice, SR (50 km od Bratislavy) 

- Předběžný název a zaměření konference: "Biomedicína v súčasnosti: od základného 

výskumu po klinickú aplikáciu“ 

- Předpokládaná účast – cca 100 účastníků (což je reálný odhad odpovídající i kapacitě 

Kongresového centra SAV) 

- Organizací samotnou bude pravděpodobně pověřena firma CBT jako u posledních 

Biologických dnů – dr. Kučerové byl již poskytnut kontakt na pí. Zinu Peckovou, 

ředitelku a jednatelku společnosti 

Prof. Krajčovič a dr. Lehocká referovali o svých zkušenostech s pořádáním odborných akcí 

v prostorách Kongresového centra SAV a dr. Lehocká přislíbila kontaktovat doc. Alenu 

Gábelovou ohledně zkušeností s čerpáním dotací z RVS na Slovensku, což by v případě 

využití služeb firmy CBT (nebo podobné) neměl být problém. 

 

HV koncepci navrhovanou dr. Kučerovou odsouhlasil – dr. Kučerová bude o tomto 

informována a rovněž jí bude poskytnuta informace o získané výši dotace z RVS 

(pravděpodobně na začátku r. 2017). 

HV rovněž vyslovil požadavek na členství v programovém výboru Biologických dnů - prof. 

Krajčovič a doc. Slabý se emailově propojí s organizačním výborem. 

 

Dotace RVS na rok 2017 

Doc. Slabý informoval o podané žádosti o dotace pro ČsBS na rok 2017 od Rady vědeckých 

společností AV ČR: 

 

- 270.000,- Kč Prezentace nových výsledků vědeckého výzkumu a jejich popularizace  

- 65.000,- Kč Zpravodaj společnosti, 2 čísla 

- 10.000,- Kč Webová stránka 

 

Dr. Oltová požádala pro Cytogenetickou sekci o navýšení příspěvku na původně 

požadovaných 40.000,- Kč (v žádosti zaslané na RVS je pro Cytogenetickou sekci alokováno 

30.000,- Kč – viz online per rollam hlasování HV), a to především z důvodu pořádání 



Výroční 50. cytogenetické konference s mezinárodní účastí (Praha, 2017). V rámci diskuse 

bylo přislíbeno požadavek cytogenetické sekce prioritizovat (ihned po požadavku na 

příspěvek pro Biologické dny) po oznámení výše skutečně přidělené dotace (na začátku r. 

2017). 

 

Akce pořádané v r. 2016 

Doc. Slabý shrnul akce pořádané ČsBS v r. 2016 a na základě informací od účetní paní Jitky 

Holešovské oznámil, že vyúčtování všech akcí proběhlo v pořádku a poděkoval přítomným 

podílejícím se na těchto akcích za včasné zasílání výstupů (příspěvky do Zpravodaje, 

abstrakta přednášek, statistika účasti na konferencích/workshopech). Rovněž připomněl 

pravidla čerpání dotací a navrhl sepsání jednotných požadavků na organizátory akcí na 

propagaci ČsBS (logo na konferenčních materiálech, prolink na webové stránky ČsBS ad.) – 

tato pravidla budou závazná od r. 2017. 

 

Doc. Lehocká referovala o akci sekce Mutageneze zevním prostředím pořádané v Telči a dr. 

Oltová o velmi úspěšné akci Cytogenetické sekce v Hradci Králové (160 účastníků). 

 

Zpravodaj 

Doc. Slabý sdělil, že Zpravodaj 2/2016 je ve finální fázi přípravy a že nakonec nebude využit 

jako Sborník abstrakt Studentské vědecké konference, protože organizátoři se rozhodli jít 

jinou cestou. Také předložil návrh využít Zpravodaj 2/2017 jako sborník Biologických dnů – 

návrh bude tlumočen dr. Kučerové. 

 

 

6. Čestné členství a další ocenění ČsBS 

Byl vysloven a poté i jednomyslně schválen návrh doc. Slabého a prof. Mornsteina udělit 

Babákovu medaili prof. Doškařovi – předání proběhne v rámci některé z pravidelných schůzí 

brněnské pobočky. 

Byl projednán seznam jubilantů a schválen návrh zaslat gratulaci formou dopisu (celkem se 

jedná o 15 osob). 

 

 

7. Rozhodnutí o přijetí nových členů 

Byla přijata žádost MUDr. Vladimíra Gregora z Thomayerovy nemocnice v Praze o členství 

v ČsBS – bude informován o rozhodnutí HV a o výši členských příspěvků.  

 

 

8. Různé 

 Účetnictví 

- viz bod 1. - splacení dluhu Hotelu Lázně Aurora 

- viz bod 4. - žádost o dotace na rok 2017 od RVS AV ČR, čerpání v r. 2016 

 Prof. Doškař vyslovil uznání nad rychlým procesem podpisu smlouvy s LF MU o 

sídle ČsBS v prostorách LF – jeho zkušenost z jednání s LF o získání výjimky pro 

Genetickou společnost Gregora Mendela je totiž negativní. 



 Prof. Krajčovič vznesl dotaz, zda se bude po ukončení procesu převodu ČsBS na 

Spolek měnit i název. – Nikoli, pouze přibude „zapsaný spolek – z.s.“ za stávajícím 

názvem. 

 

 

9. Závěr 

Na závěr poděkoval prof. Mornstein všem přítomným za účast. O termínu příští schůze 

Hlavního výboru budou všichni členové včas informováni (opět bude dohodnut pomocí 

internetového hlasovaní Doodle). 

 

 

 

Zapsala Mgr. Martina Lojová, PhD 

Schválili: doc. O. Slabý, prof. V. Mornstein 


