
HLAVNÍ VÝBOR 

 

Zápis ze schůze Hlavního výboru Čs. biologické společnosti 24.2.2016 v Brně 

  

Přítomni: 

 

Členové Hlavního výboru 

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., prof. 

MUDr. Augustin Svoboda, 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., doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.  

 

Předsedové poboček a sekcí 

RNDr. Petr Šolc, Ph.D., 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 (25.3.2015). 

 

 

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

 

Prof. Mornstein informoval, že vedení Hotelu Lázně Aurora je ochotno posečkat se 

splacením dluhu Společnosti do konce roku 2016. Zbývající dlužná částka činí cca 80.000,- 

Kč, přičemž polovina bude splacena v jarních měsících, zbývající částka pak na podzim roku 

2016. Na dotaz doc. Sedláčkové pan předseda informoval, že o paní Sobkové nemá žádné 

informace, což je i odpověď, kterou opakovaně poskytuje exekutorům. 

 

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

dne 11.11.2015 členská ustavující schůze, na které byly schváleny nové Stanovy. V rámci 

přechodu na novou právní formu je dále nutné získat souhlas tajemnice LF MU paní Blanky 

Sochorové se změnou sídla ČsBS – pravděpodobně bude vyměřena symbolická částka za 

pronájem prostor (řádově několik tisíc Kč/rok). 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 otevřel otázku Biologických dnů, které musí proběhnout v roce 2017 

s kapacitou 100-150 účastníků, a to na Slovensku. Předběžně na toto téma jednal s dr. 

Kučerovou z Ústavu experimentální onkologie Slovenské Akademie věd, která přislíbila 

participaci. S možností oslovení případných pořadatelských pracovišť se nabídl i prof. 

Krajčovič. Vzhledem k tomu, že v režii dr. Kučerové by zaměření Biologických dnů bylo 

onkologické, navrhl dr. Šolc tematické rozšíření, případně konání častěji než 1x za dva roky. 

Prof. Čech v souladu s myšlenkou interdisciplinarity navrhl tematické zaměření příštích 

Biologických dnů podle jednotlivých sekcí ČsBS, přičemž programový výbor by tvořili 

vedoucí jednotlivých sekcí. 

Koncepci příštích Biologických dnů (2017) připraví doc. Slabý – multidisciplinární zaměření 

bez paralelních sekcí, doba trvání, počet přednášek v jednotlivých blocích apod., a následně 

rozešle k diskusi a odsouhlasení členům Hlavního výboru a vedoucím jednotlivých sekcí tak, 

aby nejpozději na podzim roku 2016 padlo definitivní rozhodnutí. 

 

 

Dotace RVS na rok 2015 

Doc. Slabý informoval o finální výši dotace RVS pro Společnost na rok 2016, kdy oproti 

grantové žádosti došlo ke snížení na celkovou částku 275.000,- Kč takto: 

 

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

(oproti původně požadovaným 213.000,- Kč) 

- 60.000,- Kč Zpravodaj společnosti, 2 čísla 

- 10.000,- Kč Webová stránka 

 

Návrh doc. Slabého na snížení dotace pro akci „Workshop mikroRNA“ s ohledem na nový 

rozpočet byl jednomyslně schválen. 

 

Byla připomenuta pravidla čerpání: 

- řádné vyúčtování, kdy poskytnutá dotace představuje 70 % nákladů 

- dodání příspěvku do Zpravodaje – možno prezentovat nejzajímavější abstrakta z 

pořádaných konferencí 

 

Bude nutné detailněji definovat podmínky čerpání dotací: 

- Jak bude vyžadována publicita? – logo ČsBS, prolink na web ČsBS z konferenčních 

stránek podporované akce, ad. 

 

O řádné čerpání dotací se stará ing. Jitka Holešovská jitkakac@seznam.cz. 

 

 

Zpravodaj 

mailto:jitkakac@seznam.cz


Doc. Slabý opět požádal přítomné o součinnost při přípravě následujícího Zpravodaje, 

především při koncepci odborného sdělení. To do dalšího čísla přislíbil prof. Doškař. 

 

Doc. Sedláčková tlumočila HV žádost doc. Hampla o záštitu nad studentskou vědeckou 

konferencí, kerá proběhne v listopadu 2016. 

 Vše bude muset proběhnout oficiální cestou přes předsedu a bude oznámeno tajemnici 

LF MU pí. Sochorové. 

 Bylo schváleno využití Zpravodaje 2/2016 jako sborníku abstrakt pro výše uvedenou 

akci – bude vytištěno o cca 50 ks více. 

 

Webové stránky a databáze ČsBS 

Doc. Slabý upozornil, že webové stránky stále nejsou využívány jako plnohodnotný 

informační kanál a prostředek komunikace s členskou základnou – toto je v kompetenci 

vedoucích sekcí a poboček. 

 

 

6. Rozhodnutí o přijetí nových členů 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla od posledního zasedání HV evidována žádná nová 

přihláška, byla otevřena diskuse, jak zatraktivnit členství v ČsBS. 

 

Návrhy: 

 Tak jako na posledních Biologických dnech, na všech podporovaných akcích vyhlásit 

soutěž o nejlepší přednášku/poster. 

 Pravidelně vyhlašovat soutěž o cestovní stipendium (v rámci EU) pro PhD studenty 

ve výši cca 15.000,- Kč. 

 Prof. Doškař pro inspiraci uvedl systém používaný v Genetické společnosti Gregora 

Mendela, kde je na konferenci pořádané 1x za 3 roky vyhlašována cena „DSGM“ 

s finančním ohodnocením cca 2.000 Eur – cenu sponzoruje firma a její získání je 

podmíněno členstvím ve společnosti. 

 

 

6. Čestné členství a další ocenění ČsBS 

 

Prof. Raška požádal ústy doc. Hampla o předání medaile pro prof. Mojmíra Petráně 

(odsouhlaseno již dříve). Předání zajistí na některé z nejblíže pořádaných akcí prof. Raška 

(medaili zajistí prof. Mornstein, diplom doc. Slabý). 

 

 

7. Různé 

 



a) Prof. Svoboda referoval o zasedání Rady vědeckých společností v Praze, kde se 

jednalo o přijetí dvou nových vědeckých společností, mj. i Spolku prof. Rašky, který 

ovšem neobhájil relevanci svého vzniku pod RVS. 

b)  Prof. Čech referoval o proběhnuvších volbách do Brněnské pobočky – novou 

předsedkyní se stala doc. Sedláčková, nový výbor pobočky má 7 členů – a poděkoval 

za možnost zprostředkovat volby elektronickou cestou. 

c) Dr. Vařejka informoval o svém plánu oslovit univerzity coby prostředník komunikace 

mezi středními a vysokými školami s cílenými otázkami: 

 Co by měl gymnazista, který chce studovat lékařskou, příp. přírodovědeckou fakultu, 

umět a do jaké hloubky? 

 Co by vysokoškolský pedagog ze svého oboru rád sdělil studentovi střední školy? 

Dále by chtěl oslovit tvůrce přijímacích testů na VŠ s návrhem spolupráce při 

vytváření nových verzí testů ve smyslu nutného posunu od systematické zoologie 

směrem k buněčné biologii. 

Dále nabídl participaci Pedagogické sekce na plánovaných Biologických dnech a 

přípravu příspěvku do některého z dalších Zpravodajů na téma uvedené výše. 

d) Prof. Červinka v návaznosti na diskusi na téma středoškolské přípravy studentů 

k přijímacím zkouškám informoval o letošní celostátní akci SOČ, která se bude konat 

v Hradci Králové a nad níž prof. Červinka převzal záštitu. Nabídl i možnost 

propagace ČsBS na této akci a vytvoření podsekce Mladých biologů pod 

pedagogickou sekcí. 

e) Dr. Oltová poděkovala za poskytnutí dotace na akci, informovala o změně místa 

konání akce cytogenetické sekce (Olomouc → Hradec Králové) a dala ke zvážení výši 

členských příspěvků. 

 

 

8. 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 


