
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ HLAVNÍHO VÝBORU ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 

14.11.2007 V BRNĚ 

 

 

Členové Hlavního výboru 

Přítomni: prof. V. Mornstein, prof. F. Čiampor, prof. R. Janisch, prof. S. Čech, prof. A.Svoboda, 

doc. J. Kunert, prof. J. Krajčovič, prof. Rubeš 

Omluveni: prof. O. Nečas, doc. J. Reischig, prof. I. Raška, Ing. J. Hašek, prof. K. Michalová 

 

Předsedové poboček a sekcí 

Přítomni: Prof. Dobiáš, Prof. Červinka, Dr. A. Konětopský, MUDr. E. Kotulánová, doc. O. Vrána 

Omluveni: Prof. V. Půža, Ing. Skládal, Prof. Smetana, Prof. J. Veselý 

Nepřítomni: Prof. P. Brezáni, Ing. J. Fulka, Ing. J. Topinka                                                           

 

 

Usnesení a úkoly: 

 

1. Diplom čestného uznání, který HV udělil prof. Michalové k jejímu životnímu jubileu převzal a jeho 

předání jubilantce při vhodné reprezentační příležitosti zajistí prof. Rubeš. 

2. Plenárního zasedání Rady vědeckých společností ČR, které se uskuteční dne 29.11. 2007 v Praze, se 

za HV zúčastní vědecký tajemník prof. Janisch. 

3. Prof. Červinka předloží do konce r. 2007 návrh oznámení kdy a kde se budou XIX. Biologické dny 

konat s výzvou k podání přihlášek s tituly příspěvků. 

4. Vědecký tajemník poskytne organizátorům Biologických dnů poštovní a e-mailové adresy členů 

společnosti a adresy institucí pro rozeslání informací o Biologických dnech. 

5. Vědecký tajemník zařadí podrobnou informaci o Biologických dne do 2. letošního čísla Zpravodaje. 

6. Prof. Janisch zjistí u prof. RNDr. J. Bergera, CSc., kdy se bude pořádat mezinárodní sympozium 

„Cells". 

7. Prof. Janisch rozešle všem předsedům poboček a sekcí výzvu ke konkrétním návrhům prezentace 

sekcí a poboček prostřednictvím rozhlasu, televize, denního tisku a Akademického bulletinu. 

8. HV vyzývá všechny výbory poboček a sekcí k předložení konkrétních návrhů k aktivizaci činnosti 

společnosti i se jmény pracovníků odpovědných za jejich plnění do příštího HV. 

9. Vědecký tajemník pošle všem předsedů poboček a sekcí přehledy placení členských příspěvků s 

výzvou na účinná opatření ke zlepšení platební morálky. 

10. Předsedové sekcí a poboček dodají do konce listopadu příspěvky z větších uskutečněných akcí pro 

prezentaci ve Zpravodaji. 

11. Prof. Janisch připraví návrh tématiky data konání příštího seminář odborného HV. 

12. Představitelé poboček a sekcí doručí Hlavnímu výboru zprávu o činnosti za letošní rok do 

20.12.2007. 

13. Vědecký tajemník, zajistí odeslání výroční zprávy společnosti na Radu vědeckých společností do 

15.1.2008. 

14. Prof. Janisch projedná s Dr. Květem okolnosti obnovení Ekologické sekce při Čs. biologické 

společnosti. 

15. Průběžné odesílání blahopřejných dopisů jubilantům společnosti a předání diplomů a medaile 

zajistí vědecký tajemník a paní Hromadová. 

16. Rozeslání informací o konferenci „Evolúcia - Quo Vadis" plánované na 19.-21.2008 v Donovalech 

zajistí prof. Krajčovič a vědecký tajemník. 



17. Vědecký tajemník poskytne prof. Krajčovičovi poštovní a e-mailové adresy členů společnosti a 

zařadí do 2. čísla Zpravodaje podrobnější informaci o konán í konference. 

18. Doc. Vrána zjistí možnosti a podmínky pro členství Biofyzikální sekce společnosti v Evropské asociaci 

biofyzikálních společností EBSA. Vyřeší otázku zástupce Biofyzikální sekce tamtéž. 

19. Příští schůzi HV svolá vědecký tajemník do konce dubna 2008. 

 

 

1. Zahájení 

 

Zasedání Hlavního výboru Čs. Biologické společnosti zahájil a všechny přítomné přivítal předseda prof. 

V. Mornstein. 

 

 

2. Předání medaile a diplomů 

 

Před vlastním pracovním programem schůze předal předseda společnosti prof. V. Mornstein ocenění 

těmto členům společnosti: 

 

• Babákovu medaili prof. MUDr. F. Čiamporovi, DrSc, I. místopředsedovi HV, při příležitosti jeho 

65. narozenin za dlouholetou a plodnou práci pro Československou biologickou společnost. 

• Diplom čestného uznání Hlavního výboru prof. MVDr. A. Holubovi, při příležitosti jeho 85. 

narozenin za dlouholetou, a obětavou práci v Brněnské pobočce Československé biologické 

společnosti. 

• Diplom čestného uznání Hlavního výboru prof. Ing K. Michalové, DrSc., při příležitosti jejich 65. 

narozenin za dlouholetou, obětavou a podnětnou práci pro Československou biologickou 

společnost, zvláště v Cytogenetické sekci (za nepřítomnou p. prof. Michalovou, převzal Diplom 

p. prof. J. Rubeš, a při nejbližší vhodné příležitosti zajistí jeho předání). 

• Diplom čestného uznání Hlavního výboru M. Holubářovi, při příležitosti jeho 80. narozenin za 

mnohaletou aktivitu, a obětavou práci v Československé biologické společnosti. 

 

 

3. Schválení zápisu z minulé schůze HV 

 

V kontrole úkolů z posledního zápisu ze schůze HV ČSBS, která se konala dne 25. 4. 2007 v Brně prof. 

Mornstein konstatoval, že úkoly byly splněny, nebo jsou zařazeny do programu této schůze. Zápis byl 

schválen bez připomínek. 

 

 

4. Zpráva předsedy 

 

Předseda prof. V. Mornstein delegoval na výroční plenární zasedání Rady vědeckých společností ČR, 

které se uskuteční dne 29.11. 2007 v Praze, prof. Janische, vědeckého tajemníka společnosti. Prof. 

Mornstein bude v době konání schůze RVS mimo ČR. 

 

 

5. Příprava XIX. Biologických dnů 

 



Na zasedání HV ČSBS proběhla bohatá diskuse o tématice a formě příštích XIX. Biologických dnů, s 

mezinárodní účastí. Termín byl stanoven na 2. polovinu měsíce října 2008 a konat se budou v Hradci 

Králové. Program bude obsahovat bloky ústních sdělení organizovaných podle jejich tematického 

zaměření. Plenární přednášky prosloví autoři, které pozve Hlavní výbor ČsBS. Přednášky budou v 

češtině nebo slovenštině pouze přednášky pozvaných cizinců v angličtině, abstrakta v angličtině. 

Postery budou rovněž zařazeny do tematických bloků - v programu konference se vyhradí čas 

dostatečný pro diskusi u posterů, nebude se organizovat hodnocení. Komerční prezentace nebudou 

zařazeny do vědeckého programu. Pro XIX. Biologické dny byl navržen titul „Biologie pro zdraví" – dílčí 

témata budou stanovena na příští schůzi HV. Z konference bude vydán Sborník abstrakt v angličtině. 

Konferenční poplatky byly odsouhlaseny členy HV ve výši 700,- Kč na osobu a platící členové ČsBS 

budou mít 100,- Kč slevu. HV vyzývá všechny pobočky a sekce o pomoc při shánění sponzorů a k 

prezentaci co největšího počtu příspěvků z vlastního oboru. Součástí Biologických dnů bude X. 

Babákova přednáška. Prof. Čiampor navrhl pro Babákovu přednášku autora doc. Ing. Čestmíra 

Altanera, DrSc., Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava s tématikou "Kmeňové bunky a 

nádorové ochorenia". Organizátoři Biologických dnů v 1. fázi (do konce r. 2007) předloží návrh 

oznámení kdy a kde se budou Biologické dny konat s výzvou k podání přihlášek s tituly příspěvků. Délka 

krátkých příspěvků bude 10 min., vyžádaných 20 – 30 min. Přítomní členové výboru vzali na vědomí. 

 

 

6. Podněty k aktivizaci činnosti ČsBS 

 

Prof. Dobiáš přednesl náměty k aktivizaci činnosti společnosti a k možnostem jejího dalšího vývoje. 

Jeho náměty se týkaly následujících oblastí: 

• Organizace ekonomických potřeb jednotlivých sekcí společnosti ve vztahu k celé ČsBS, která 

zahrnuje vnitřní kontrolu platební morálky, zaměření členů společnosti do edukačních aktivit 

vzdělávacích institucí a na poradenskou aktivitu v biologické a biomedicínské problematice a 

aktivní získávání sponzorů. 

• Usměrnění odborné a publikační aktivity členů ČsBS. 

• Modifikace organizační struktury výboru z hlediska garancí problematiky. 

• Rozšíření odborných kontaktů s ostatními vědeckými společnostmi v ČR a SR. 

• Podporu vztahu ČsBS k vysokým školám a institucím AVČR a SAV. 

 

K předloženým námětům se rozvinula široká diskuze, do které se zapojili všichni přítomní členové HV. 

Bylo především konstatováno, prakticky všechny navrhované aspekty byly již v minulosti na HV 

diskutovány (stimulace platební morálky, nábor nových mladých členů, propagace činnosti společnosti 

v jiných vědeckých společnostech a na veřejnosti prostřednictvím Zpravodaje, webové stránky i 

hromadných sdělovacích prostředků, získávání sponzorů formou kolektivních členů nebo při účasti 

firem na vědeckých akcích společnosti). Z diskuze vyplynul závěr vyzvat výbory všech poboček a sekcí 

k předložení do příštího HV konkrétní návrhy k výše uvedeným oblastem i se jména pracovníků 

odpovědných za jejich plnění. V současné době je aktuální reagovat také na výzvu předsedy AV ČR prof. 

Pačese k prezentaci odborných aktivit vědeckých společností v televizi, rozhlase, tisku včetně 

Akademického bulletinu. HV doporučil připojit k zápisu z této schůze HV přílohu s výzvou ke konkrétním 

návrhům prezentace sekcí a poboček prostřednictvím výše uvedených sdělovacích prostředků. 

 

 

7. Zpráva vědeckého tajemníka 

 

Čerpání dotace RVS pro rok 2007 



Vědecký tajemník informoval Hlavní výbor o čerpání dotace RVS pro rok 2007 a jejím rozdělení mezi 

jednotlivé pobočky a sekce. Oznámil, že celková požadovaná částka ve výši 219.000.- Kč bude do konce 

roku vyčerpána. Nečerpána byla pouze dotaci ve výši 10.000 Kč, které měly být použity na Seminář 

Pacient a ultrazvuk, plánovaný Společností pro ultrazvuk v biologii a medicíně. Uvedený seminář se ze 

závažných technických důvodů neuskutečnil. Vědecký tajemník upozornil na nutnost včasného 

ohlášení nečerpání dotace včetně důvodu nejpozději do 1. října. 

 

Plán akcí a rozpočet pro rok 2008 

Požadavky na akce v roce 2008 podaly tyto složky Čs. biologické společnosti: 

 

Akce Původní požadavek 

 
Společnost pro ultrazvuk v biologii a medicíně 
Seminář „Pacient a ultrazvuk" se zahraniční účastí 
 

15.000,- 

 
Konference „Zajímavé kasuistiky" 
Zajištění vyzvaných přednášek a technické zabezpečení 
 

10.000,- 

 
Masters course na sonografii pohybového aparátu 
 

15.000,- 

 
20. konference Evropské společnosti pro Ultrasonografii 
 

8.000,- 

 
Domovské stránky společnosti pro Ultrazvuk 
 

5.000,- 

 
Společnost pro buněčnou biologii 
„Cytoskeletální klub" 
květen 2008 
 

30.000,- 

 
Společnost pro buněčnou biologii 
Struktura a funkce buněčného jádra Workshop s mezinárodní účastí 
 

80.000,- 

 
Cytogenetická sekce 
„41. výroční zasedání Cytogenetické sekce" 
 

35.000,- 

 
Slezské dny preventivní medicíny 2008 
únor 2008 
 

50.000,- 

 
XIX. biologické dny v Hradci Králové 
Zajištění zahraniční účasti, technické zabezpečení, vydání Sborníku 
 

140.000,- 

 10.000,- 



Sekce pro mutagenezi 
Genetická toxikologie a prevence rakoviny 
 

 
31. Pracovní dny Sekce pro mutagenezi 
Příprava a vydání Sborníku abstrakt 
Příprava a vydání brožury k 31. výročí konání Pracovních dnů 
 

10.000,- 

 
Pedagogická sekce 
2 celostátní semináře Pedagog. Sekce 
 

3.000,- 

 
Pobočka v Brně 
Přednáškové schůze pobočky v Brně 
 

10.000,- 

Celkem za akce 421.000,- 

Zpravodaj 80.000,- 

Celkem Zpravodaj + akce  501.000,- 

 

 

Prof. Janisch upozornil na celkem jisté krácení finálního rozpočtu, podobně jako v minulých letech a 

požádal vedoucí poboček a sekcí, aby při vyúčtování uváděli jen nutné, skutečné výdaje na příslušné 

akce (např. pronájem místností, poštovné apod.). Předložené faktury, popř. paragony o zaplacení, 

které se netýkají plánované dotace, nesouvisí s ní, nelze proplatit. 

O definitivní rozdělení dotace pro r. 2008 a o její výši po schválení budou všichni předsedové poboček 

a sekcí informováni vědeckým tajemníkem společnosti elektronicky. 

 

Placení členských příspěvků 

Prof. Janisch informoval o nízkém stavu plateb členských příspěvků. Upozornil všechny předsedy 

poboček a sekcí, aby důrazně připomněli svým členům povinnost uhradit členské příspěvky co 

nejrychleji. V současné době dostávají Zpravodaj pouze platící členové, kteří mají i další výhody např. 

snížené konferenční poplatky apod. Platební morálka členů bude i důležitým hlediskem při rozdělování 

dotace. 

 

V roce 2007 bylo vybráno ke 14.11.2007 od našich členů ve výši   54.750,- Kč 

kolektivní členství ve výši (5 kolektivních členů)     65.000,- Kč 

Dotace RVS ČR ve výši        219.000,- Kč 

Celkem          338.750,- Kč 

 

Zpravodaj (náplň 2. čísla 2007) 

Prof. Janisch informoval, že redakční rada Zpravodaje Čs. biologické společnosti připraví do konce roku 

druhé číslo. Připomenul proto nutnost rychlého dodání příspěvků, zvláště zpráv z větších 

uskutečněných akcí, které zajistí vzájemnou informovanost o vědeckých výsledcích poboček a sekcí. 

Zpravodaj bude opět zaslán i biologicky orientovaným sesterským společnostem. Hlavní výbor vzal 

zprávu vědeckého tajemníka na vědomí. 

 

Semináře HV 

Tento bod bude projednán na příští schůzi HV. 



 

Výroční zpráva 

Prof. Janisch vyzval představitele poboček a sekcí o doručení zpráv o činnosti za letošní rok do 

20.12.2007, které budou sloužit jako podklad pro vypracování výroční zprávy Čs. biologické společnosti 

za rok 2007. Zpráva bude odeslána do 15.1.2008 Radě vědeckých společností. Osnova pro zprávy je 

přiložena k zápisu. 

 

Ekologická sekce 

Vědecký tajemník oznámil, že v důsledku zahraničního pobytu Dr. Květa, který po rozhovoru s prof. 

Nečasem projevil zájem o obnovení ekologické sekce při ČsBS, přesouvá se projednání do příští schůze 

HV. 

 

Jubilanti v r. 2008 

Prof. Janisch přečetl seznam jubileí členů společnosti v rozsahu věku 60-90 let v pětiletých intervalech. 

Za mimořádné zásluhy a dlouhodobou aktivitu v Čs. biologické společnosti Hlavní výbor navrhl udělit 

následující ocenění: 

 

Babákovu medaili  Doc.Jiří Kunert, DrSc. (70 let) 

Diplom čestného uznání RNDr. Vladimír Ferák, CSc. (70 let) 

MUDr. Vladimír Viklický (70 let) 

RNDr. Jarmila Šimšíková (65 let) 

RNDr.Alexandra Oltová, CSc. (60 let) 

Blahopřejné dopisy:  Prof. ing. A. Mrskoš,CSc., 

Prof. RNDr. M. Hejtmánek, DrSc., 

Dr. I. Setlím, 

Doc. RNDr. V. Kleinwächter, CSc., 

RNDr. J. Květ, CSc., 

Prof. MUDr. J. Vácha, DrSc., 

Doc. MUDr.M. Gabriel, CSc., 

RNDr. L. Kyjánková, Doc. 

MUDr. M. Kopecká, CSc. 

 

Předání medailí, diplomů a rozesílání blahopřejných dopisů jubilantům průběžně zajistí prof. Janisch a 

H. Hromadová. 

 

 

8. Přihlášky nových členů 

 

Do společnosti byli přijati následující noví členové: 

Mgr. Markéta Machovcová, Praha, (Cytogenetická sekce) 

RNDr. Pavel Souček, CSc., Praha, (Česká a Slovenská společnosti pro metagenezi zevním 

prostředím) 

Ing. Helena Peková, Praha, (Cytogenetická sekce) 

RNDr. Anna Uhrová-Mészárosová, Praha, (Cytogenetická sekce) 

MUDr. Ivo Zlínský, Kunovice (Česká společnost pro ultrazvuk) 

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc., Brno, (Česká společnost pro ultrazvuk) 

MUDr. Josef Votípka, Klatovy, (Česká společnost pro ultrazvuk) 

MUDr. Ivo Vaněček, Nový Jičín, (Česká společnost pro ultrazvuk) 



Mgr. Markéta Rössnerová, Praha, (Česká a Slovenská společnosti pro metagenezi zevním 

prostředím) 

 

 

9. Různé 

 

Sekce evoluční biologie 

Prof. Krajčovič seznámil členy výboru o stavu příprav konference o problematice Evoluční biologie. 

Oslovil potencionální řečníky, podle témat nabídnutých přednášek bude koncipován definitivní 

program. Konference se uskuteční v Donovalech a předpokládaný termín je v polovině měsíce června 

2008 (2 – 3 denní). Organizací je pověřen prof. Krajčovič. 

 

Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., 1. místopředseda HV předal při příležitosti převzetí Babákovy 

medaile ČsBS jako dar Československé biologické společnosti knihu Lekárska virológia, autor: Július 

Rajčáni a Fedor Čiampor. Knihu převzal do úschovy tajemník ČsBS. 

 

Doc. Vrána seznámil HV s výzvou mezinárodní biofyzikální společnosti k vyslání zástupce Biofyzikální 

sekce ČsBS k jednání o kolektivním členství naší sekce v této společnosti. Členové výboru souhlasí. 

 

 

10. Závěr 

 

Na závěr prof. Mornstein, předseda společnosti, poděkoval všem přítomným za účast. Termín příští 

schůze Hlavního výboru byl předběžně stanoven na duben 2008, všichni členové budou včas 

informováni. 

 

 

 

Zapsala H. Hromadová 

Přečetli prof. R. Janisch, prof. Mornstein 


