
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ HLAVNÍHO VÝBORU ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 

6.12.2006 V BRNĚ 

 
 

Členové Hlavního výboru 

Přítomni: prof. V. Mornstein, prof. O. Nečas, prof. R. Janisch, prof. S. Čech, prof. A. Svoboda, doc. 

J. Kunert, prof. J. Krajčovič, Mgr. H. Černohorská 

Omluveni: prof. F. Čiampor, doc. J. Reischig, prof. I. Raška, Ing. J. Hašek 

 

Předsedové poboček a sekcí 

Přítomni: Dr. A. Konětopský, MUDr. E. Kotulánová, Mgr. D. Zavoral, (BioTech) 

Omluveni: Prof. J. Veselý, Prof. Červinka, Prof. Půža, Ing. J. Topinka, 

 

 

Úkoly a závěry ze schůze HV 

 

• Na výzvu presidenta AV prof. Pačese navrhnout na příští schůzi HV ČSBS formu a náplň 

prezentace naší společnosti. 

• Úprava názvu Společností – doplnit „Občanské sdružení", „o.s." termín: nejpozději do dvou let. 

• Zpravodaj bude nyní zasílán i biologicky orientovaným sesterským společnostem. 

• Prof. Svoboda a prof. Janisch upřesní do příští schůze HV termín a podají návrh na program 

Cytoskeletálního klubu. 

• Prof. Janisch osloví prof. Červinku a prof. Smetanu ve věci pořádání Biologických dnů a 

současně jim sdělí záměry náplně, které byly projednány na dnešní schůzi HV. O jednání bude 

informovat členy HV na další schůzi. 

• Pro příští seminář HV na téma: „Rizika vývoje biosféry" (začátkem června 2007) prof. Nečas 

navrhne výběr řečníků, prof. Janisch zajistí seminář organizačně. 

• Úkol: Prof. Janisch prof. Krajčovič se pokusí zajistit řečníka z řad evolučních biologů pro příští 

přednášku, která by se uskutečnila pod hlavičkou Evoluční sekce společnosti. 

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

Janisch a H. Hromadová. 

• Provedení inventarizace a odpisů zajistí předseda inventarizační komise. 

• Přehled o pohybu věkových kategorií členů společnosti připraví prof. Janisch a H. Hromadová. 

• Žádost o dodání podkladů k výroční zprávě o činnosti připraví a rozešle prof. Janisch a H. 

Hromadová. 

• Předání Babákovy medaile Dr. Konětopskému na nejbližším reprezentativním shromáždění 

ČSBS zajistí prof. Janisch. 

 

 

1. Zahájení 

 

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

Mornstein. 

 

 

2. Schválení zápisu z minulé schůze HV 

 



V kontrole úkolů z posledního zápisu ze schůze HV ČSBS, která se konala dne 22. 2. 2006 v Brně prof. 

Mornstein konstatoval, že byly splněny. Zápis byl schválen bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva předsedy 

 

Předseda prof. V. Mornstein informoval o výroční plenární schůzi Rady vědeckých společností ČR, 

konané dne 29.11. 2006 v Praze, které se zúčastnil. Na zasedání RVS ČR vystoupil president AV prof. 

Pačes, který hovořil o významu a smyslu vědeckých společností a upozornil na šanci, která se otevřela 

vědeckým společnostem potom, co vyjednal s Českou televizí příležitostné prezentace nových objevů 

nebo problémů z různých oblastí vědy, a to cestou televizních programů, připravených Akademickými 

ústavy AV ČR. Prof. Hána, který byl zvolen do čela společností ČR tuto šanci podpořil a vyzval k zaslání 

návrhů, doplnění aktivit a událostí vědeckých společností. Prof. Mornstein požádal o zvážení našich 

možností a najde-li se dobrý námět, HV ho postoupí RVS 

 

Na dotaz prof. Mornsteina, který se týkal možností financování akcí pořádaných naší společností na 

Slovensku, bylo sděleno, že nelze financovat akce mimo území ČR. Stanovisko k zařazení funkce 

čestného předsedy do Stanov nebo Jednacího řádu se nepodařilo upřesnit. 

 

V zákoně č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel je též 

zařazena novela zákona o sdružování občanů, proto musí název „občanské sdružení" obsahovat toto 

označení, nebo zkratku „o.s.". Týká se také naší společnosti a bude realizováno během roku 2007. 

Hlavní výbor rozhodl používat takto upravený titul společnosti až koncem r. 2007, kdy bude sekretariát 

společnosti přemístěn na nové pracoviště v Bohunicích a tím bude zapotřebí změnit i novou adresu 

společnosti. 

 

Z ekonomického oddělení RVS ČR odešla p. Magálová a její nástupce je Ing. Dana Kulisová, která podala 

informaci, že novelou zákona 264/2006 se znovu prodlužuje možnost vedení jednoduchého účetnictví 

ještě po dobu roku 2007. 

Závěr: 

Na výzvu presidenta AV prof. Pačese navrhnout na příští schůzi HV ČSBS formu a náplň prezentace naší 

společnosti. 

Úprava názvu Společností – doplnit „Občanské sdružení", „o.s." termín: nejpozději do dvou let. 

 

 

4. Zpráva vědeckého tajemníka 

 

Čerpání dotace RVS pro rok 2006 

Vědecký tajemník informoval Hlavní výbor o čerpání dotace RVS pro rok 2006 a jejím rozdělení mezi 

jednotlivé pobočky a sekce. Oznámil, že celková požadovaná částka Kč byla ve výši 213.000.- Kč 

vyčerpána. 

 

Plán akcí a rozpočet pro rok 2007 

Požadavky na akce v roce 2007 podaly tyto složky Čs. biologické společnosti: 

 

 

 

 



Akce Návrh 

 
Společnost pro ultrazvuk v biologii a medicíně 
Seminář Pacient a ultrazvuk 
 

10.000,- 

 
3.ročník Brněnských sonografických dnů s mezinárodní účastí 
Zajištění zahraniční účasti, technické zabezpečení 
 

20.000,- 

 
19. konference Evropské společnosti pro Ultrasonografii 
 

8.000,- 

 
Domovské stránky společnosti pro Ultrazvuk 
 

5.000,- 

 
Cytogenetická sekce 
„40. výroční zasedání Cytogenetické sekce" 
 

30.000,- 

 
Společnost pro buněčnou biologii 
„Cytoskeletální klub" 
duben 2006 
 

30.000,- 

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

40.000,- 

 
Pedagogická sekce 
2 celostátní semináře Pedagog. Sekce 
 

3.000,- 

 
Genetická toxikologie a prevence rakoviny 
 

10.000,- 

 
30. Pracovní dny Sekce pro mutagenezi 
Příprava a vydání Sborníku abstrakt 
Příprava a vydání brožury k 30. výročí konání Pracovních dnů 
 

10.000,- 

 
Pobočka v Brně 
Přednáškové schůze pobočky v Brně 
 

10.000,- 

Celkem za akce 176.000,- 

Zpravodaj 80.000,- 

Celkem za akce + Zpravodaj 256.000,- 

 

 



Prof. Janisch upozornil na pravděpodobné krácení finálního rozpočtu, podobně jako v minulých letech 

a požádal vedoucí poboček a sekcí, aby 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. 

Definitivní rozdělení dotace pro r. 2007 a o výši schválené dotace budou všichni předsedové poboček 

a sekcí informováni vědeckým tajemníkem společnosti elektronickou poštou. 

 

Placení členských příspěvků 

Prof. Janisch informoval o nízkém stavu plateb členských příspěvků. Vědecký tajemník 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. Společnost či sekce, která vybere více na příspěvcích 

pro ČSBS, bude zvýhodněna, např. při rozdělování dotací apod. Dr. Kotulánová upozornila, na 

důležitost motivovat k placení příspěvků stávající i nové členy Společnosti poskytnutím určitých 

významných výhod (např. udělováním Certifikátů ve Společnosti pro ultrazvuk). Na návrh hlavního 

výboru Čs. biologické společnosti a na základě doporučení Rady vědeckých společností zvýšit po mnoha 

letech členský příspěvek ze stávajících 150 Kč na 250 Kč pro pracující a ponechat 50 Kč pro důchodce a 

studenty Valné shromáždění schválilo zvýšení členského příspěvku a to od 1. 1. 2007. 

 

V roce 2006 bylo vybráno od našich členů ve výši   48.150,- Kč 

členství ve výši (6 Kolektivních členů)     90.000,- Kč 

Dotace RVS ČR ve výši       213.000,- Kč 

Celkem         351.150,- Kč 

 

Zpravodaj (náplň 2. čísla 2006) 

Prof. Janisch podal podrobnou informaci o obsahu 2. čísla Zpravodaje, které bylo právě odevzdáno do 

tisku, celkem 24 stran, do Vánoc 2006. Tím bude také částka ve výši 80.000, Kč – dotace RVS ČR - pro 

tento rok dočerpána. 

Hlavní výbor vzal zprávu vědeckého tajemníka na vědomí. 

Závěr: Zpravodaj bude nyní zaslán i biologicky orientovaným sesterským společnostem. 

 

XV. Cytoskeletální klub v roce 2007 bude zajišťovat Sekce Buněčné biologie, hlavním organizátorem 

konference se ujal prof. Svoboda. Předpokládaný termín je třetí nebo čtvrtý týden v dubnu, datem 

konání jsou tedy dny 26.- 28. dubna 2007, nebo 18. – 20. 4. 2007. Tradiční místo konání „Hotel Club" 

ve Vranovské Vsi u Znojma. Základní program setkání bude odpovídat podobě minulých let. Počítá se 

s vyžádanými přednáškami zahraničních hostů a samozřejmě s presentacemi zástupců firem. 

Závěr: Prof. Svoboda a prof. Janisch upřesní do příští schůze HV termín a podají návrh na program. 

 

Biologické dny 

Na zasedání HV ČSBS proběhla bohatá diskuse o tématice a formě příštích Biologických dnů, termín 

přichází v úvahu r. 2008. Prof. Nečas navrhuje, že by náplní Biologických dnů mohlo být téma 

„Kognitivní biologie" a končit tématem evoluce lidské kognitivity. Je to téma dostatečně široké a možné 

naplnit konkrétními přednáškami. Prof. Nečas by se podílel na výběru přednášejících. Prof. Svoboda 

měl jiný návrh: pořádat „Festival moderní biologie" – přehled nejnovějších poznatků, kde by odezněly 

souhrnné přednášky např. kmenové buňky, nádorové buňky apod. Prof. Janisch navrhuje „kognitivní 

biologie", jako pracovní název a náplň přednášek byla taková, aby přilákala co nejširší spektrum 

návštěvníků. Prof. Mornstein navrhuje obě témata spojit, otázka zůstává kdo bude zodpovídat, která 

Pobočka, nebo Sekce a kde se uskuteční (Hradec Králové, Praha, Olomouc, Ostrava). 



 

Úkol: Prof. Janisch osloví prof. Červinku a prof. Smetanu ve věci pořádání Biologických dnů a současně 

jim sdělí záměry náplně, které byly projednány na dnešní schůzi HV. O jednání bude informovat členy 

HV na další schůzi. 

 

Semináře HV 

Po diskusi HV se došlo k závěru, že jednodenní semináře budou pokračovat v původní koncepci a měla 

by jim být věnována větší publicita. Další seminář by se mohl uskutečnit začátkem června 2007, 

zasedací místnost LF MU UJEP, Komenského nám.2, v Brně. Prof. Nečas navrhuje jako jedno z možných 

témat: „Rizika vývoje biosféry". 

Úkol: Prof. Nečas by oslovil odborníky, vhodné řečníky, zabývající se touto problematikou. Organizací 

je pověřen prof. Janisch. 

Prof. Krajčovič podal podrobnou zprávu o odborné přednášce prof. Zrzavého o Evoluční biologii, která 

se uskutečnila ve dnech 23. – 24. 11. 2006 v Bratislavě. Za naši společnost se účastnil prof. Janisch a v 

rámci Široké diskuse po přednášce, podal informace o Čs. biologické společnosti. Přednáška s 

uskutečnila pod záštitou Evropského sociálního fondu, který podporuje zejména vzdělávací programy. 

 

Sekce Evoluční biologie 

Vědecký tajemník připomněl Hlavnímu výboru dlouholetou nečinnost Sekce Evoluční biologie, 

přestože se problematikou evoluce v současné době zabývá intenzivně řada významných vědeckých 

osobností. Navrhl oživit činnost této sekce. Jako perspektivní osobnost pro vedení sekce se obrátil na 

prof. Krajčoviče; bude ještě dojednáno na příštím zasedání HV ČSBS. 

Úkol: Prof. Janisch prof. Krajčovič se pokusí zajistit řečníka z řad evolučních biologů pro příští 

přednáškou, která by se uskutečnila pod hlavičkou Evoluční sekce společnosti. 

 

 

5. Přihlášky nových členů 

 

Do společnosti byli přijati 2 noví členové: 

 MUDr. Jan Kykal, Říčany  (Česká společnost pro ultrazvuk) 

RNDr. Jana Žítková, Ph.D., Brno  (Sekce buněčné biologie)  

 

 

6. Různé 

 

Jubilanti v r. 2007 

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:  Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc. (65 let) 

Diplom čestného uznání: Prof. MVDr. Antonín Holub, DrSc. (85 let) 

Miloš Holubář (80 let) 

RNDr. Jitka Štokrová (70 let) 

Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. (65 let) 

Doc. MUDr. Zdeněk Grosman, CSc. (65 let) 

RNDr. Vlastimila Chalupová (60 let) 

Ing. Ladislav Doležal, CSc. (60 let) 



Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. (60 let) 

 

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

Janisch a H. Hromadová. 

 

HV ČSBS schválil komisi pro inventarizaci a realizaci odpisů majetku společnosti ke dni 31.12. 2006 ve 

složení: 

Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.  předseda 

Doc. RNDr. Jiří Kunert, CSc.   člen 

MUDr. Pavel Grec, CSc.    člen 

  Helena Hromadová    za sekretariát ČSBS 

 

Úkol: Provedení inventarizace a odpisů zajistí předseda inventarizační komise. 

 

Prof. Nečas navrhl, aby do příštího zasedání HV ČSBS byl vytvořen z naší databáze přehled o pohybu 

věkových kategorií Společnosti. 

Úkol: Přehled připraví prof. Janisch a H. Hromadová. 

 

Prof. Janisch se obrátil na přítomné se žádostí o dodání podkladů na sekretariát HV k výroční zprávě o 

činnosti, která musí být předložena RVS ČR nejpozději do 20. ledna 2007. 

Úkol: Žádost o dodání podkladů k výroční zprávě o činnosti připraví a rozešle prof. Janisch a H. 

Hromadová. 

 

Prof. Mornstein otevřel otázku - problém „Zastřešující" organizace (sdružení, komitétu apod.) Čs. 

biologické společnosti a dalších společností s biologickou orientací. Smyslem této iniciativy by bylo 

zajištění schopnosti komunikace s orgány státní správy apod., např. ve věci osnov biologie na 

základních a středních školách, státních maturit apod. Na základě diskuse, která k tomuto námětu 

proběhla, bude vznesen dotaz na nejbližší schůzi Rady vědeckých společností, do jaké míry může tuto 

funkci plnit RVS. 

 

Babákova medaile RNDr. A. Konětopskému, CSc., bude předána na nejbližším reprezentativním 

shromáždění ČSBS. 

Úkol: Zajistí prof. Janisch 

 

 

7. Závěr 

 

Na závěr byl termín příští schůze Hlavního výboru předběžně stanoven na konec března roku 2007 (28. 

3. 2007 ve 13 hodin). 

 

 

 

Zapsala H. Hromadová 

Přečetli prof. R. Janisch, prof. Mornstein 


