
Zápis ze schůze Hlavního výboru Čs. biologické společnosti 

14. 7. 2014 v Brně 

Členové Hlavního výboru 

Přítomni: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., prof. 
MUDr. Roman Janisch, DrSc., prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., prof. MUDr. RNDr. 
Svatopluk Čech, DrSc., prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., Ing. 
Jiří Hašek, CSc., Doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. 

Předsedové poboček a sekcí  

Přítomni: RNDr. P.Vařejka, MUDr. H. Lehocká, CSc. 

 

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 

Vzhledem k nadcházející volbě nových členů do HV společnosti je nutností aktualizovat 
databázi všech členů ČsBs a ověřit platnost emailových adres. Vzhledem k tomu, že volby do 
HV probíhají dle stanov ČsBS korespondenčním způsobem, je možné volby zrealizovat 
rovněž cestou elektronické korespondence. Přesná forma elektronického hlasování bude ještě 
upřesněna, a všem členům ČsBs bude tato informace sdělena emailem.  

HV navrhla, a odsouhlasila, aby se předsedou volební komise stal prof. MUDr. Roman 
Janisch, DrSc. Dalším členem volební komise byl za Slovensko navrhžen prof. MUDr. Fedor 
Čiampor. Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. byl vybrán, aby podal návrh 
kandidáta za Hradec, prof. Mornstein navrhl za Brno paní doc. Škorpíkovou z Biofyzikálního 
ústavu LF MU. Bude navržen ještě člen volební komise zastupující kolegy z Prahy. 

Návrhy kandidátů do HV nejsou tajné. Budou osloveni všichni členové výboru, vedoucí sekcí 
a vedoucí poboček, aby navrhli seznam vhodných kandidátů. 

 

4. Zpráva vědeckého tajemníka  

Příprava XXI. Biologických dnů 

ČsBS pořádá ve dnech 4. - 5. září 2014 konferenci s názvem XXI. Biologické dny s 
podtitulem Pokroky a výzvy současné nádorové biologie (www.biologickedny2014.cz). 



Předpokládaný rozpočet konference je 390 000 Kč. Z rozpočtu ČsBS bude hrazeno 125 000 
Kč, zbývající náklady bude hrazeny z ze sponzorských darů a účastnických poplatků. 
Vzhledem k počtu přihlášených účastníků a celkem dvanácti sponzorům lze předpokládat, že 
rozpočet konference bude vyrovnaný i s ohledem na to, že dojde k navýšení nákladů 
konference o náklady spojené se zvanými přednášejícími. Konferenci bude organizačně 
zajišťovat agentura CBT (pí. Zina Pecková), která má v této oblasti bohaté zkušenosti (např. 
opakovaná organizace kongresů Biochemických sjezdů pro ČSBMB). 

Členové HV ČsBS mají účast na konferenci zdarma. Na konferenci je možné se stále 
registrovat, registrace spojena s pasivní účastí bude možná až do zahájení konference. 

Postgraduální studenti mají zlevněnou registraci. Pro pregraduální studenty je registrace 
zdarma. Pregraduální studenti tak mají tak zajištěn přistup na všechny přednášky v rámci 
konference, avšak nemají na nárok na občerstvení a konferenční tašku. 

Konference se uskuteční v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice v Brně. 

Z dosud přihlášených 98 účastníků konference je 24 účastníku ze SR a 74 z ČR. Z toho je 82 
aktivních účastníků, 42 přednášejících a 40 posterů. Seznam přednášejících má k dispozici 
doc. Slabý. Na základě dosud obdržených příspěvků lze konstatovat, že účastníci konference 
reprezentují přední pracoviště v oblasti výzkumu nádorových onemocnění napříč Českou a 
Slovenskou republikou. 

Hlavním vyzvaným řečníkem na konferenci bude prof. MUDr. Jiří Bártek, DrSc., který je 
nejcitovanějším českým vědcem a patří celosvětově k nejvýznamnějším vědcům v oblasti 
nádorové biologie.  

V důsledku komunikačního selhání probíhá paralelně s XXI. Biologickými dny další 
konference podporovaná ČsBS, a to 47. cytogenetická konference. V budoucnosti je třeba 
zajistit, aby k tomuto nedocházelo především časným nahlášením a řádnou evidencí 
plánovaných akcí probíhajících pod záštitou ČsBS. 

ČsBs požádá o záštitu pro XXI. Biologické dny rektora MU, děkany LF MU, PřF MU, 
hejtmana Jihomoravského kraje a předsedu České onkologické společnosti ČLS JEP. 

MUDr. H. Lehocká upozornila na skutečnost, že konference Biologické dny zatím nebyly 
součástí kreditního systému postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a podala návrh o 
zařazení naší konference do tohoto systému vzdělávání. Pokud to u příštích ročníků 
Biologických dnu bude vzhledem k jejich tematickému zaměření smysluplné, HV požádá o 
zařazení akce do tohoto systému vzdělávání. 

Nová databáze členů 

V současnosti vyvíjíme nový online systém spravující databázi členů ČsBS propojený s 
online registrací členů na našich webových stránkách www.icsbs.cz. Databáze má pomoci 
monitorovat řádnou platbu členských příspěvků, ale především umožnit rozesílání hromadné 
korespondence všem členům ČsBS, případně členům poboček či sekci a umožnit tak aktivní 
interakci s předsedů poboček a sekcí s členskou základnou. Vzhledem k tomu, že původní 
dodavatel databázového systému (společnost ILUSIO) ukončil svoji činnost, bylo nutné 
oslovit novou společnost zajišťující její vývoj (společnost NEOLOGIC). ČsBS nezrealizovala 
v souvislosti s tímto projektem žádnou platbu společnosti ILUSIO, takže nedošlo k žádné 
finanční ztrátě, nicméně vývoj se tím významně zpomalil. Databáze je aktivní na adrese 



www.icsbs.cz/clenove a na příštím zasedaní HV obdrží předsedové poboček a sekcí svoje 
přístupové údaje a budou za školeni do práce s databázovým systémem. 

 

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 poštou spolu s druhým zpravodajem. 

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.  

Elektronická přihláška člena 

Registrace elektronickou přihláškou neznamená, že se žadatel o členství v ČsBS stává 
automaticky členem ČsBS. Schválení nových členů probíhá v souladu se stanovami vždy na 
následující schůzi členů HV ČsBS.  

 

5. Rozhodnutí o přijetí nových členů 

Byli přijati tito noví členové ČsBS:  

 

6. Čestné členství a další ocenění ČsBS 

HV schválil udělení Babákovy medaile ČsBS prof. MUDr. Jiřímu Bártkovi, DrSc. v rámci 
jeho účasti na XXI. Biologických dnech. 

 

7. Různé 

a) HV ČsBS jednomyslně odsouhlasil následující stanovisko k žádosti prof. Rašky o 
transformaci České společnosti buněčné biologie (sekce ČsBS) na společnost s právní 
subjektivitou: 

1) HV jednomyslně konstatoval, že nemá pravomoc zákonnou ani danou stanovami 
udělovat právní subjektivitu jakékoliv ze strukturních složek ČsBS.  

2) HV nevítá osamostatnění jakékoliv ze sekcí ČsBS, avšak nemá kompetence ani žádné 
nástroje, kterými by mohl tomuto zabránit.  

3) HV vyjádřil lítost, že se prof. Raška nezúčastnil projednávání tohoto důležitého bodu 
osobně. 

 

b) HV bude muset projednat změnu aktuálního názvu sekce Česká společnost buněčné 
biologie např. na  Česká a slovenská společnost buněčné biologie tak, aby zohledňoval složení 
její členské základny. 

c) Nově zvolený HV by měl 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) Po Mgr. Héžové přebírá 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. Elleni Michu 

Schválili: doc. Slabý, prof. V. Mornstein 


