
Zápis ze schůze Hlavního výboru Česko-slovenské biologické společnosti, z.s. 

dne 25.11.2019 v Brně 

  

Přítomni: 

Členové Hlavního výboru 

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

RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., doc. MUDr. Iva Slaninová, 

Ph.D., prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc., prof. MVDr. 

Jiří Rubeš, CSc., Ing. Ladislav Doležal, CSc. 

Předsedové poboček a sekcí 

RNDr. Pavel Vařejka, Ing. Miloš Faltus, Ph.D., MUDr. Milan Kocián 

 

 

1. Zahájení 

 

Zasedání Hlavního výboru Česko-slovenské biologické společnosti, z.s. zahájil prof. 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, z.s. (15.4.2019). 

 

 

3. Funkčnost odborných sekcí (zpráva místopředsedy prof. Mornsteina) 

 

Sekce evoluční biologie 

Ve dnech 11.11.-27.11.2019 probíhají volby do výboru Sekce evoluční biologie elektronickou 

formou. Systém je dvoukolový, kdy v prvním kole vybírají členové sekce (oprávnění volit) 

kandidáty pro druhé kolo, ze kterého již vzejde nový výbor sekce. Vítěz voleb se automaticky 

stává předsedou a svolává výbor, na kterém proběhne rozhodování o postech místopředsedy a 

tajemníka (lze i emailovou komunikací). Osobou pověřenou za oragnizaci voleb do Sekce 

evoluční biologie je prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc. 

 

Cytogenetická sekce 

Již proběhlo první kolo, ze kterého vzešlo 10 kandidátů pro druhé kolo voleb, ze kterého vzejde, 

vzhledem k velikosti sekce, sedmičlenný výbor. Vítěz voleb se automaticky stává předsedou a 

svolává výbor, na kterém proběhne rozhodování o postech místopředsedy, příp. místopředsedů, 

a tajemníka (lze i emailovou komunikací). Osobou pověřenou za oragnizaci voleb do Sekce 

evoluční biologie je prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. 

 

Sekce reprodukční biologie 

Do 25.11.2019 prodloužen termín pro online výběr kandidátů. K 25.11. odvolilo 11 z 18 

oprávněných voličů, tím se první kolo voleb stává platným. Následně bude připravena 



kandidátka (dle velikosti sekce bude vybráno cca 10 osob), kandidáti budou osloveni, zda 

souhlasí a poté bude spuštěna online volba členů výboru. Ten bude dle Jednacího řádu 3- až 

5ti-členný. Vítěz voleb se automaticky stává předsedou, svolává výbor, kde se rozhodne o 

postech místopředsedy a tajemníka (lze i emailovou komunikací). Osobou pověřenou volbami 

je: Mgr. Helena Skalníková-Kupcová, Ph.D. 

 

Sekce nádorové biologie 

Do 25.11.2019 prodloužen termín pro online výběr kandidátů. K 25.11. 9:00 odvolilo 22 ze 42 

oprávněných voličů, tím se první kolo voleb stává platným. Následně bude připravena 

kandidátka (dle velikosti sekce bude vybráno 10-15 osob), kandidáti budou osloveni, zda 

souhlasí a poté bude spuštěna online volba členů výboru. Vítěz voleb se automaticky stává 

předsedou, svolává výbor, kde se rozhodne o postech místopředsedy a tajemníka (lze i 

emailovou komunikací). Osobou pověřenou volbami je: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. 

 

Sekce buněčné biologie 

Výběr kandidátů a následná volba členů výboru bude spuštěna po ukončení voleb do Sekce, 

evoluční biologie, Sekce reprodukční biologie a Sekce nádorové biologie. Osobou pověřenou 

volbami je: RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. 

 

 

4. Dotace od Rady vědeckých společností (RVS) (zpráva místopředsedy prof. Mornsteina) 

 

RVS má od r. 2019 nový dvoukolový systém hodnocení přijatých grantových žádostí o podporu 

v daném roce. V termínu stanoveném Radou vědeckých společností byla podána žádost o 

podporu ČsBS na rok 2020 v kategoriích Prezentace nových výsledků vědeckého výzkumu a 

jejich popularizace, Webová stránka společnosti, Zpravodaj společnosti. 

Pokud bude chtít jakákoli složka ČsBS hradit členské příspěvky do zahraniční odborné 

společnosti, nejdříve po schválení HV proplatíme z vlastního rozpočtu a následně budeme RVS 

žádat o dotaci. 

 

AKCE SEKCE Požadovaný příspěvek 

53. výroční cytogenetická konference 

Olomouc, 10.-11.9.2020 

Prof. Rubeš 

Cytogenetická sekce 
50.000,- Kč 

 

Genetická toxikologie a prevence rakoviny 

Třeboň, 8.-11.6.2020 

Dr. Rössner 

Společnost pro mutagenezi 

zevním prostředím 
50.000,- Kč 

27. Cytoskeletální klub 

Vranovská Nová Ves, 15.-17.4.2020 

Doc. Binarová, Ing. Hašek 

Sekce buněčné biologie 40.000,- Kč 

43. dny lékařské biofyziky 

Bořetice, 27.-29.5.2020 

prof. Mornstein 

HV 50.000,- Kč 

Nekódující molekuly v onkologii 

Brno, UKB, říjen 2020 

prof. Slabý, doc. Ševčíková 

Sekce nádorové biologie 20.000,- Kč 



3. SONODEN 2020 

Pardubice, 7.11.2020 

MUDr. Kocián 

Česká společnost pro 

ultrazvuk v medicíně 
8.000,- Kč 

Metodologie studia vlivu nízkých teplot na živé organismy 

VÚRV Praha, podzim 2020 

Ing. Faltus 

Sekce pro biologii nízkých 

teplot 
25.000,- Kč 

Přednáškové schůze Brněnské pobočky 

Brno, 2020 

Doc. Sedláčková 

Brněnská pobočka 3.000,- Kč 

CELKEM za konference  246.000,- Kč 

Web / 10.000,- Kč 

Zpravodaj / 60.000,- Kč 

CELKEM  316.000,- 

 

 

5. Cestovní grant (zpráva místopředsedy prof. Mornsteina) 

 

Cestovní grant a příspěvek na aktivní účast na mezinárodní konferenci v zahraničí v roce 2019 

obdrželi po splnění všech podmínek uvedených v dokumentaci ke grantové soutěži zveřejněné 

na webových stránkách ČsBS tito aplikanti: 

I. Aplikant: MUDr. Martin Sněhota 

Afiliace: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav biofyziky 

Konference: 19th International symposium of ISTU / 5th European Symposium of 

EUFUS“, 12.-15.6.2019, Barcelona, Španělsko 

Abstrakt: How do culture containers influence ultrasound field during in vitro 

sonication experiments? 

 Factors influencing results and reproducibility of in vitro sonication 

experiments 

Příspěvek: 15.000,- Kč 

II. Aplikant: Mgr. Martina Kešeľáková 

Afiliace: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, 

Trnava, SR 

Konference: 7th European Phycological Congress, Zagreb 2019 

Abstrakt: Hydrolases involved in metabolism of paramylon in euglenoid flagellates 

Příspěvek: 12.500,- Kč 

III. Aplikant: Mgr. Dominika Vešelényiová 

Afiliace: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, 

Trnava, SR 

Konference: 7th European Phycological Congress, Zagreb 2019 

Abstrakt: Impact of antibiotics on microscopic phototrophs in water environment 

Calpain proteases in the flagellate Euglena gracilis and Euglena longa 

 Příspěvek: 12.500,- Kč 

 



Sběr žádostí je pro rok 2019 ukončen. Podmínky pro čerpání cestovního grantu v r. 2020 budou 

definovány na začátku r. 2020. Vedoucí jednotlivých sekcí mohou již nyní doporučovat osoby, 

pro které by tato soutěž mohla být přínosem. 

 

 

6. Zpravodaj 

 

Vzhledem k vysoké ceně za distribuci, především na Slovensko, byla otevřena a diskutována 

otázka vydávat Zpravodaj pouze v elektronické podobě. 

• Předseda připraví zprávu o záměru vydávat Zpravodaj pouze v elektronické podobě. 

• Dr. Lojová zjistí nákladovost sazby, tisku a distribuce jednoho čísla Zpravodaje. 

• Ve Zpravodaji 2/2019 bude vložen odpovědní anketní lístek. 

• Závěrečné stanovisko vydá Hlavní výbor na svém jarním zasedání. 

 

 

7. Biologické dny 2019 (zpráva vědecké tajemnice doc. Ševčíkové) 

 

Doc. Ševčíková podala zprávu o XXIII. Biologických dnech, které proběhly ve dnech 9.-

10.9.2019 v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice v Brně (blíže viz Zpráva doc. 

Ševčíkové a Dr. Vaňhary níže) a poděkovala dr. Vaňharovi a dr. Lojové za pomoc při organizaci 

této konference. 

Doc. Ševčíková rovněž přítomné informovala o přednášce prof. Neužila „Why do cancer cells 

with damaged mitochondrial DNA steal mitochondria from the stroma?“, která proběhla 

18.10.2019 rovněž v prostorách UKB Brno. 

 

 

8. Noví členové 

 

V období od 15.4.2019 do 25.11.2019 se za členy ČsBS přihlásily a HV byly schváleny tyto 

osoby: 

 

MUDr. Azzat AL-REDOUAN Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně 

MUDr. Katarína ANDREJČÁKOVÁ Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně 

Miroslav BELBL Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně 

MUDr. Naděžda MACHKOVÁ Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně 

MUDr. Tomáš VESELÝ Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně 

MUDr. Radovan VRÁNA Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně 

Mgr. Júlia Bohošová Sekce nádorové biologie 

Zuzana MRKVOVÁ Sekce nádorové biologie 

prof. Ing. Jiří NEUŽIL, CSc. Sekce nádorové biologie 

Mgr. Petra VESELÁ Sekce nádorové biologie 

Bc. Lenka VOJTKOVÁ Sekce nádorové biologie 

MUDr. Peter BAUER, Ph.D. Sekce pro biologii nízkých teplot 

Vladimír FOGAŠ Sekce pro biologii nízkých teplot 

PharmDr. Jiří GREGOR, Ph.D. Sekce pro biologii nízkých teplot 

 



Ing. Jana KVÍZOVÁ Sekce pro biologii nízkých teplot 

Prof. MUDr. Jaromír ASTL, CSc. 
Pedagogická sekce, Česká společnost pro 

ultrazvuk v medicíně, Sekce nádorové biologie 
 

 

 

9. Různé 

 

▪ Prof. Mornstein informoval, že ve dnech 27.-29.5.2020 se v Bořeticích uskuteční 43. 

dny lékařské biofyziky, což dříve bývala akce organizovaná Hlavním výborem. Brno a 

tedy ČsBS, z.s. pořádá tuto odbornou akci v průměru jednou za 8 let. Organizační výbor 

konference podal žádost o dotaci na RVS (viz Dotace) a požádal HV o spolupráci při 

zajištění této odborné akce ve smyslu vytvoření subkonta pod účtem Společnosti pro 

správu finančních prostředků alokovaných na tuto akci. HV souhlasí a dr. Lojová zjistí 

možnosti vytvoření subkonta a nastavení práv u České spořitelny, a.s., u které je vedený 

účet Společnosti. 

▪ Byla diskutována otázka zahraničních plateb, které předstabují značnou zátěž. Dr. 

Kocián se nabídl pomoci při hledání optimální alternativy (např. zavedení eurového 

účtu v rámci standardního účtu vedeného u České spořitelny, a.s.). Prof. Krajčovič 

připomenul možnost posílat hromadné platby členských příspěvků z účtů vedených u 

slovenské varianty Spořitelny, protože pouze u bankovních institucí skupiny Erste 

odpadají nákladné poplatky za zahraniční platby. 

▪ Prof. Krajčovič požádal o úpravu ve Zpravodaji 1/2019 v online verzi vystavené na 

webových stránkách ve smyslu umístění barevných obrázků v odborném sdělení Mgr. 

Vešelényiové a poděkoval dr. Lojové za pomoc při organizaci voleb do výboru Sekce 

evoluční biologie. 

▪ Doc. Ševčíková informovala, že společnost Celgene, která je kolektivním členem ČsBS, 

z.s., přechází pod společnost Bristol-Myers Squibb a bude nutno je oslovit, zda bude 

pokračovat spolupráce.  

 

 

11. 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, Ph.D. 

Schválil: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. 

 


