
HLAVNÍ VÝBOR 

 

Zápis ze schůze Hlavního výboru Čs. biologické společnosti 3.12.2014 v Brně 

  

Členové Hlavního výboru 

 

Přítomni: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., prof. 

MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., prof. MUDr. 

Roman Janisch, DrSc., prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., prof. MUDr. RNDr. Svatopluk 

Čech, DrSc., doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc., doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., 

Ing. Jiří Hašek, CSc.,  

 

Předsedové poboček a sekcí 

Přítomni: RNDr. P.Vařejka, RNDr. Alexandra Oltová (zast. Prof. Ing. Kyru Michalovou, 

DrSc.) 

 

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. 

 

 

3. Zpráva předsedy – příprava voleb HV ČsBs 

 

Byla diskutována kandidátka: 

- prof. Janisch nebude kandidovat, jelikož byl zvolen předsedou volební komise; 

- do kandidátky bude přidán MVDr. Martin Anger, Ph.D. (CEITEC VRI, Brno) 

- budou kontaktováni nepřítomní kandidáti, zda s kandidaturou souhlasí 

- kandidátka bude vložena do Zpravodaje (1+2/2014) 

 

Volby proběhnou do konce ledna 2015 elektronicky na webových stránkách www.icsbs.cz , 

kde vstupním heslem (pro jednorázový vstup) do volebního rozhraní bude ID každého člena 

(tato informace bude rovněž poskytnuta ve Zpravodaji). Členům, kteří nemají emailovou 

adresu, bude samozřejmě umožněno korespondenční hlasování. 

 

V Úvodníku Zpravodaje bude uvedena informace, že je velmi žádoucí, aby voliči ve své 

volbě označili maximální možný počet kandidátů odpovídající počtu členů Hlavního výboru, 

tj. 14. 

 

http://www.icsbs.cz/


Po skončení voleb bude svoláno Volební valné shromáždění (proběhne v rámci některé 

z pravidelných schůzí Brněnské pobočky). 

 

 

4. Zpráva vědeckého tajemníka 

 

Dotace RVS na rok 2015 

Byl odsouhlasen seznam akcí a požadavků na dotace na rok 2015. 

Grantová žádost o čerpání dotací pro Československou biologickou společnost na rok 2015 

(Prezentace nových výsledků vědeckého výzkumu a jejich popularizace; Webová stránka; 

Zpravodaj společnosti, 2 čísla) byla podána v říjnu 2015. 

 

XXI. Biologické dny s podtitulem Pokroky a výzvy současné nádorové biologie 

Doc. Slabý referoval o průběhu XXI. Biologických dnů, které proběhly 4.-5.9.2014 

v prostorách Univerzitního kampusu v Brně Bohunicích (detailněji níže viz Shrnutí o 

pořádané akci). Celkový rozpočet konference byl (704.869,08,- CZK) byl vyrovnaný, 

z rozpočtu ČsBS bylo uhrazeno 125.000,- CZK a celá akce je již vyúčtovaná. Akci podpořilo 

20 sponzorů. Konferenci organizačně zajistila agentura CBT (pí. Zina Pecková). 

Doc. Slabý požádal přítomné o zamyšlení se nad dalšími Biologickými dny, které by měly 

proběhnout na jaře 2016, a jejich možném pořádání na Slovensku. 

 

Nová databáze členů 

V současnosti je již plně funkční a aktualizovaný nový online systém spravující databázi 

členů ČsBS propojený s online registrací členů na našich webových stránkách www.icsbs.cz. 

Databáze napomůže monitorování řádných plateb členských příspěvků, ale především 

umožňuje rozesílání hromadné korespondence všem členům ČsBS, případně členům poboček 

či sekcí, a umožňuje tak aktivní interakci předsedů poboček a sekcí s členskou základnou. 

Databáze byla na zasedání předvedena a na požádání bude členům HV a předsedům 

jednotlivých sekcí zřízen přístup (www.icsbs.cz/clenove). 

Na konci letošního roku se budou kontrolovat dlužné částky na poplatcích za poslední 4 roky. 

Tato informace se bude automaticky generovat v databázi a písemné vyjádření o dlužné 

částce bude zaslané elektronicky, příp. poštou. 

Členský poplatek lze platit i fakturou. To umožňuje ústavům platit za své zaměstnance 

členské poplatky. O vystavení faktury je třeba požádat paní účetní Ing. Jitku Holešovskou na 

emailové adrese: jitkakac@seznam.cz. 

 

Zpravodaj 

Z organizačních důvodů bude letos Zpravodaj vydán formou dvojčísla (1+2/2014; schváleno 

RVS). 

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

při koncepci odborného sdělení, které již několikrát bylo z oblasti biomedicíny. 

 

 

5. Rozhodnutí o přijetí nových členů 

mailto:jitkakac@seznam.cz


 

Nebyli přijati žádní noví členové. Tuto alarmující skutečnost by bylo možno řešit zvýšenou 

propagací ČsBS na jednotlivých akcích (např. stánek u registrace apod.) a rovněž využitím 

nové databáze pro zvýšenou komunikaci s již existující členskou základnou. 

 

 

6. Čestné členství a další ocenění ČsBS 

 

Na XXI. Biologických dnech byla prof. MUDr. Jiřímu Bártkovi, DrSc. udělena Babákova 

medaile. 

 

 

7. Různé 

 

a) Prof. Svoboda referoval o zasedání RVS, kde jedním z bodů programu byla nutnost 

vydání nových Stanov pro odborné společnosti, které by mimo jiné měly řešit i otázku 

právní subjektivity odborných společností. 

b)  Změna názvu Česká společnost buněčné biologie např. na Česká a slovenská 

společnost buněčné biologie tak, aby název zohledňoval složení její členské základny, 

bude diskutována na příštím zasedání HV. 

c) Nově zvolený HV bude na svém prvním zasedání (nejpozději konec února 2015) 

definovat opatření k zajištění účasti členů HV na jeho pravidelných schůzích 

probíhajících dvakrát ročně. Jedním z možných důsledků chronické neúčasti (více něž 

50%) je například znemožnění participace na činnosti HV v následujícím volebním 

období. Jakékoliv opatření by muselo být realizováno formou změny stanov a jejím 

následném schválení valnou hromadou ČsBS. 

d) Na příští zasedání HV bude připraven seznam akcí pořádaných ČsBS, u kterých nastal 

problém s vyúčtováním – takové akce nebudou napříště podporovány. 

e) Po dr. Héžové převzala administrativní agendu ČsBS dr. Martina Rédová-Lojová 

(martina.redova@gmail.com). 

 

 

8. Závěr 

 

Na závěr poděkoval prof. V. 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 

mailto:martina.redova@gmail.com

