
Zápis ze schůze Hlavního výboru Čs. biologické společnosti 

18. ledna 2012 v Brně 
 

Členové Hlavního výboru 

Přítomni: prof. R. Janisch, prof. V. Mornstein, prof. M. Červinka, prof. A. Svoboda, 

 prof. J. Krajčovič, prof. J. Rubeš, doc. I. Slaninová, Ing. J. Hašek  

Omluveni:  prof. I. Raška, prof. K. Michalová, prof. J. Doškař, prof. F. Čiampor, 

prof. S Čech  

Předsedové poboček a sekcí 

Přítomni: RNDr. P.Vařejka, v.zast. J. Kunert (Olomouc)  

Hosté:       doc. J. Škorpíková, RNDr. O. Slabý  

 

1. Zahájení 

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

všechny přítomné přivítal  a seznámil s  programem schůze. Ve svém zahájení připomenul, že 

tato schůze se koná na den přesně po 90 letech, kdy byla v posluchárně LF MU v Brně Čs. 

biologická společnost založena. 

2. Schválení zápisu z minulé schůze HV 

Zápis byl schválen bez připomínek. 

 

3. Výsledky voleb HV Čs.  biologické společnosti pro období 2012 – 2014 

Předsedkyně volební komise doc. J. Škorpíková seznámila všechny přítomné s výsledky 

voleb do HV Čs. biologické společnosti pro funkční období 2012 – 2014. Bylo odevzdáno 

158 platných hlasů. Podle stanov Čs. biologické společnosti je pro zvolení do HV potřebná 

nadpoloviční většina hlasů zúčastněných voličů. Výsledek voleb: 

 

1. Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc. 80 

2. Prof. RNDr. MUDr. Miroslav Červinka, CSc. 108 

3. Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc. 84 

4. Prof. RNDr.Jiří Doškař, CSc. 100 

5. Ing. Jiří Hašek, CSc. 80 

6. Doc. Ing. Jiří Hatina, CSc. 21 

7. Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. 129 

8. Prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc. 90 

9. Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. 59 

10.  Prof. RNDr.Vojtěch Mornstein, CSc. 107 

11.  Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. 57 

12.  Doc. MUDr. Alexandra Oltová, CSc. 38 

13.  Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. 80 

14.  Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. 83 



15.  Doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. 90 

16.  RNDr. Ondřej Slabý, PhD. 33 

17.  Doc .MUDr. Iva Slaninová, PhD. 101 

18.  Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. 101 

19.  Ing. Jan Topinka, Dsc. 21 

20.  RNDr. Pavel  Vařejka 28 

Zvolení členové nadpoloviční většinou hlasů. 

 

V těchto volbách byli zvoleni: prof. S. Čech, prof. M. Červinka, prof. F. Čiampor, prof. J. 

Doškař, Ing. J. Hašek, prof. R. Janisch, prof. J. Krajčovič, prof. V. Mornstein, prof. I. Raška, 

prof. J. Rubeš, doc. M. Sedláčková, doc. I. Slaninová, prof. A. Svoboda. 

Po seznámení s volebními výsledky proběhla diskuse o kandidátech na předsedu, 

předsednictvo HV  a 2 revizory. 

Hlasování se zúčastnili přítomní členové HV Čs. biologické společnosti a předsedové 

poboček a sekcí – celkem 10 hlasujících.  Tajné hlasování řídila doc. J. Škorpíková.  

Výsledek hlasování na funkci předsedy HV Čs. biologické společnosti:  

prof. V. Mornstein 8 hlasů 

prof. R. Janisch 1 hlas  

zdržen hlasování 1 hlas 

Předsedou HV Čs. biologické společnosti byl zvolen prof. V. Mornstein. 

Výsledek hlasování na funkci 2 místopředsedů a tajemníka Čs. biologické společnosti: 

1. místopředseda: prof. M. Červinka 3 hlasy 

 prof. J. Krajčovič 7 hlasů 

1. místopředsedou Čs. biologické společnosti byl zvolen prof. J. Krajčovič. 

2. místopředseda: prof. M.Červinka 6 hlasů 

 prof. J. Krajčovič 2 hlasy 

 prof. F. Čiampor 1 hlas 

 zdržen hlasování 1 hlas  

2. místopředsedou Čs. biologické společnosti byl zvolen prof. M. Červinka. 

Vědecký tajemník Čs. biologické společnosti: prof. R. Janisch 8 hlasů 

 prof. A. Svoboda 1 hlas  

 zdržen hlasování 1 hlas 

Vědeckým tajemníkem Čs. biologické společnosti byl zvolen prof. R. Janisch. 

Hospodář Čs.biologické společnosti: doc. I. Slaninová 9 hlasů 

 prof. S. Čech 1 hlas 

Hospodářem Čs. biologické společnosti byla zvolena doc. I. Slaninová. 

Revizoři účtů Čs.biologické společnosti: prof. A. Svoboda 9 hlasů 

 doc. M. Sedláčková 10hlasů 

 zdržen hlasování 1 hlas 

 



Revizory účtů Čs. biologické společnosti byli zvoleni prof. A. Svoboda a 

doc. M. Sedláčková. 

 

4. Zpráva předsedy 

 

          Předseda Čs. biologické společnosti podal zprávu z posledního zasedání RVS, které se 

konalo dne 23.11.2011 v Praze. V RVS se sdružuje 75 vědeckých společností. Na zasedání se 

diskutovalo o přijetí nové společnosti, ale protože zasedání nebylo schopné usnášení, nebylo 

učiněno žádné závazné rozhodnutí. Projednávaly se také návrhy změn stanov, které by 

umožnily operabilnější projednávání administrativních procesů RVS. 

 

5. Zpráva vědeckého tajemníka 

 

a) XX. Biologické dny 

Prof. Janisch seznámil HV Čs. biologické společnosti o jejich průběhu. Z diskuse vyplynulo 

zajistit pro příští konferenci Biologických dnů širší účast zástupců sekcí a poboček 

společnosti v odborném programu konference a zdůraznit tak náležitost akce k Čs. biologické 

společnosti. Větší prostor, zejména časový by měl být zajištěn pro posterovou sekci. 

b) Návrh na založení nové Sekce nádorové biologie 

Pozvaný RNDr. Ondřej Slabý seznámil HV Čs. biologické společnosti s návrhem na založení 

této Sekce nádorové biologie, která bude představovat platformu interdisciplinárního 

charakteru pro setkávání a komunikaci odborníků podílejících se na onkologickém výzkumu. 

Sekce má ambici reprezentovat biomedicínské a klinické disciplíny podílející se na 

onkologickém výzkumu, umožnit vyšší míru jejich interakce, a celkově vést k vytvoření 

lepších podmínek, zefektivnění a navýšení kvality onkologického výzkumu. 

HV Čs. biologické společnosti doporučil prezentovat tento návrh ke schválení na příštím 

Valném shromáždění, kde bude proveden i nábor do členské základny této sekce. Za předsedu 

Sekce je navrhován RNDr. O. Slabý, Ph.D. 

c) Revitalizace Sekce reprodukční biologie 

Tato sekce po několik let nevykazovala činnost a vedení sekce nereagovalo na podněty HV. 

Prof. Janisch informoval HV o záměru změny ve vedení Sekce reprodukční biologie. Po 

konzultaci s pracovníky z této sekce prof. Motlíkem a MUDr. Šolcem je za předsedu  Sekce 

navrhován MUDr. P. Šolc, Ph.D. Protože MUDr. Šolc se nemohl tohoto zasedání HV osobně 

zúčastnit, poslal podrobný náčrt aktivit pro Sekci biologie reprodukce, který zahrnuje 

společné aktivity v organizaci letošního mezinárodního setkání Ovarian Club II. Uvažuje také 

o jednodenním meetingu v Praze nebo v Brně pod záštitou Čs. biologické společnosti 

zaměřeného na buněčný cyklus oocytů a raný embryonální vývoj. HV doporučil prezentovat 

tyto změny únorovém Valném shromáždění, kde Dr. Šolc přislíbil účast. 

 

d) Ukončení Sekce pro biologii nízkých teplot 

Prof. Janisch na základě telefonického rozhovoru s předsedou sekce Ing. Skládalem seznámil 

HV Čs. biologické společnosti s návrhem na ukončení Sekce pro biologii nízkých teplot, 

která v posledních pěti letech nevykazovala žádnou činnost. Ing. Skládal jako důchodce nemá 

potřebné podmínky pro vedení sekce a na pracovišti nenašel žádné zájemce o účast v této 

sekci. HV Čs. biologické společnosti předloží návrh na ukončení sekce ke schválení Valnému 

shromáždění. 



e) Slavnostního Valného shromáždění  k 90. výročí založení společnosti 

Prof. R. Janisch navrhl termín slavnostního Valného shromáždění k 90. výročí založení 

společnosti na 15.2.2012 v Kongresovém centru LF MU na Komenského náměstí 2. Valné 

shromáždění začne slavnostní části, ve které vystoupí předseda společnosti prof. Mornstein 

s krátkým příspěvkem o historii společnosti. Této části budou mít prostor pro vystoupení 

hosté. Navrhuje se pozvání děkanů biomedicínsky zaměřených fakult z Brna, vedení 

CEITEC, vedení RVS a magistrátu města Brna. Předseda prof. Mornstein osloví písemným 

pozváním uvedené představitele. 

V pracovní části VS bude odborná přednáška RNDr. Slabého – MikroRNA: nová úroveň 

regulace genové exprese a její význam, která vyplní čekací dobu po které se shromáždění 

podle stanov stává schopným usnášení za každého počtu přítomných. 

Prvním bodem pracovní části bude oznámení výsledku korespondenčních voleb HV Čs. 

biologické společnosti, a jeho předsednictva pro roky 2012 – 2014. Dále budou následovat 

body předepsané stanovami společnosti. V nich bude zahrnuto schválení členského příspěvku 

ve stávající výši 250,-Kč – pracující a 50,-Kč – důchodci, studenti. 

Prof. Janisch připraví pro VS ke schválení změny Stanov a Organizačního a jednacího řádu, 

které jsou potřebné pro zefektivnění administrativy společnosti. 

Program bude také zahrnovat schválení výše uvedených změn odborných sekcí a udělení 

Babákovy medaile. Fotodokumentaci průběhu VS přislíbil zprostředkovat RNDr. P. Vařejka. 

 

f) Almanach k 90. výročí založení společnosti 

Čs. biologická společnost k 90. výročí založení Čs. biologické společnosti připravuje vydání 

Almanachu. Prof. Janisch seznámil HV s návrhem obsahu Almanachu. Almanach bude 

obsahovat historický přehled informací o vývoji Čs. biologické společnosti od jejího založení. 

Autorsky se budou podílet prof. Janisch – editor, prof. Mornstein – úvodní slovo, prof. Čech 

– historie společnosti. Informace o pobočkách a sekcích zajistí prof. Janisch od jejich 

předsedů.  Prof. R. Janisch dopisem požádal všechny kolektivní členy o příspěvek 5.000,-Kč 

k úhradě nákladu za tisk. Jazykovou korekturu Almanachu zajistí RNDr. P. Vařejka. Rukopis 

Almanachu bude odevzdán do tisku do 27.1.2012. 

 

6. Zpráva o hospodaření společnosti 

 

S. Sobková informovala HV o placení členských příspěvků, v roce 2011 bylo na 

členských příspěvcích vybráno 167.100,-Kč což je o 28.850,-Kč než v roce 2010. 

S. Sobková vyzvala všechny předsedy poboček a sekcí k průběžné důsledné kontrole 

placení členských příspěvků a k hlášení veškerých změn (např. telefon, e-mail, adresa, změna 

titulu, změna pracoviště, změna stavu student/pracující/důchodce). 

  

7. Noví členové 

 

HV Čs.biologické společnosti schválil dvě nová individuální členství: 

RNDr.Petr Šolc, Ph.D. 

Michaela Krchová. 

HV Čs. biologické společnosti schválil kolektivní členství dvou firem: 

Carl  Zeiss spol. s.r.o. 

ProTech spol. s.r.o. 

  



8. Různé 

 

HV schválil prodloužení pracovní smlouvy sekretářce a účetní HV Čs. biologické společnosti 

paní  Svatavě Sobkové. 

HV schválil uzavření pracovní dohody na 1000,-Kč pro p. Puchnera a Mgr. Diviše. 

 

9. Ocenění jubilantů 
 

HV navrhl udělit tato ocenění v roce 2012: 

Gratulační dopis:  

doc. I. Šalanský, p. Holubář, MUDr, Šráček, Ing. Hřib, MVDr. Hošek, RNDr. Štětina,RNDr. 

Hlinková, prof. Trávník, RNDr. Chalupová, MUDr. Peterková, RNDr. Kovář, RNDr.Král, 

MUDr.Kolářová, prof. Dubový, RNDr. Novák.  

Diplom:  

 prof. Mičieta 

Čestné členství:  

prof. F. Čiampor 

Babákova medaile: 

 prof. R. Janisch, prof. K. Michalová, Ing. Doležal 

 

10. Závěr 

Na závěr prof. V. Mornstein, předseda Čs. biologické společnosti poděkoval všem 

přítomným za účast, o termínu příští schůze Hlavního výboru budou všichni členové výboru 

včas informováni. 

 

 

Zapsala S. Sobková 

Přečetli prof. R. Janisch, prof. V.Mornstein 

 

 

 


