
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ HLAVNÍHO VÝBORU ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 

24.10.2005 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
 

Členové Hlavního výboru 

Přítomni: prof. O. Nečas, prof. R. Janisch, doc. J. Reischig, prof. A. Svoboda, doc. J. Berger, prof. 

I. Raška, prof. K. Michalová, prof. M. Červinka 

Omluveni: prof. S. Čech, doc. J. Kunert, prof. F. Čiampor, prof. M. Hejtmánek, prof. K. Smetana, 

prof. V. Mornstein 

 

Předsedové poboček a sekcí 

Přítomni: Dr. A. Konětopský 

 

 

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

 

 

1. Průběh XVIII. Biologických dnů a mezinárodní konference CELLS VI 

 

Přítomní členové Hlavního výboru krátce zhodnotili právě probíhající XVIII. Biologické dny a 

mezinárodní vědeckou konferenci CELLS VI. Konstatovali, že obě akce byly dobře připraveny a probíhají 

úspěšně. 

 

 

2. Zpráva předsedy 

 

Prof. Nečas informoval Hlavní výbor o stavu příprav semináře Hlavního výboru s názvem „Determinace 

lidské společnosti: nakolik je biologická a nakolik sociální", který je plánován na 4. dubna 2006, v 

zasedací síni děkanátu LF MU. Z pozvaných hlavních řečníků přislíbili účast Dr. V. Vančata, prof. J. 

Zrzavý, prof. M. Macek 

 

 

3. Zpráva vědeckého tajemníka 

 

• Prof. Janisch informoval o nízkém stavu plateb členských příspěvků. V současné době zaplatilo 

za letošní rok pouze 54 členů. Vědecký tajemník upozornil všechny předsedy poboček a sekcí, 

aby důrazně připomněli svým členům povinnost uhradit členské příspěvky co nejrychleji. 

Všichni předsedové poboček a sekcí obdrží z Hlavního výboru přehled plateb členských 

příspěvků svých členů. 

• Vědecký tajemník informoval o končícím volebním období a povinnosti Hlavního výboru vypsat 

volby na období 2006 – 2008. Hlavní výbor zvolil pro tyto volby volební komisi ve složení: prof. 

Čech (předseda), prof. Svoboda, prof. Janisch, Alena Stloukalová. 

• Vědecký tajemník rozešle všem předsedům poboček a sekcí výzvu k dodání návrhu jmen do 

příští kandidátky Hlavního výboru. Termín pro dodání návrhů byl stanoven na 21. listopad 

2005. Volební komise z těchto návrhů podle početnosti jejich zastoupení sestaví kandidátku a 

jak umožňují stanovy zahájí korespondenční volby Hlavního výboru. Všichni členové 



společnosti budou k volbám vyzváni ve Zpravodaji, kde rovněž obdrží volební lístek a pokyny o 

provedení volby. 

• Dále vědecký tajemník informoval Hlavní výbor o přípravě podzimního čísla Zpravodaje. Jeho 

hlavním obsahem budou české souhrny pozvaných přednášek z letošních XVII. Biologických 

dnů. 

• Vědecký tajemník informoval Hlavní výbor o požadavcích jednotlivých poboček a sekcí na 

dotaci RVS. Jednotlivé požadavky jsou shrnuty v tabulce. Dále vědecký tajemník upozornil, že 

v prosinci obešle všechny předsedy poboček a sekcí s požadavkem na dodání informací pro 

závěrečnou výroční zprávu o činnosti Čs. biologické společnosti. 

 

Požadavky na dotaci pro akce v roce 2006 dodaly tyto složky Čs. Biologické společnosti: 

Definitivní rozdělení dotace pro r. 2006 je následující: 

 

Akce Návrh 

 
Česká společnost pro ultrazvuk v biologii a medicíně 
11. ročník Praktické monografie 
 

30.000,- 

 
18. konference Evrop. společnosti pro ultrasonografii 
(Webová stránka, úpravy) 
 

23.000,- 

 
Cytogenetická sekce 
„39. výroční zasedání Cytogenetické sekce" 
 

30.000,- 

 
Společnost pro buněčnou biologii 
„Cytoskeletální klub" 
duben 2006 
 

30.000,- 

 
Pedagogická sekce 
2 celostátní semináře Pedagogické sekce 
jaro, podzim 
 

4.000,- 

 
Společnost pro mutagenezu zevním prostředí 
Konference: Genetická toxikologie a prevence rakoviny  
 

15.000,- 

 
Společnost pro mutagenezu zevním prostředí 
Konference: 29. Pracovní dny Sekce pro mutagenezu 
Webová stránka (vedení) 
 

5.000,- 
 
 
2.000,- 

 
Pobočka v Brně 
Přednáškové schůze pobočky v Brně v r. 2006 
 

11.000,- 

  



Hlavní výbor 
Seminář na téma sociobiologie v Brně 
4.4. 2006 
 

15.000,- 

Zpravodaj 80.000,- 

Celkem za akce + Zpravodaj 350.000,- 

 

 

4. Přihlášky nových členů 

 

Do společnosti bylo přijato 6 nových členů: 

Ing. Eva Bürgerová z Prahy   (sekce cytogenetická) 

Doc. Dr. L'udovít Čagáji z Ostrovu nad Ohří (sekce pro ultrazvuk v medicíně a biologii) 

RNDr. L'udovíd Hušák z Martina   (sekce pro mutagenezi zevním prostředím) 

RNDr. Andrej Gajdoš z Košic   (sekce pro mutagenezi zevním prostředím) 

Mgr. Eva Horváthová, Ph.D. z Bratislavy  (sekce pro mutagenezi zevním prostředím) 

Ing. Jiří Šmíd z Prahy    (sekce pro mutagenezi zevním prostředím) 

 

 

5. Různé 

 

Dr. Konětopský, předseda pedagogické sekce oznámil, že opouští své pracoviště v důsledku odchodu 

do důchodu a obrátil se Hlavní výbor se žádostí o uložení archivních materiálů pedagogické sekce na 

sekretariátu HV. S návrhem Hlavní výbor souhlasil. 

 

Na závěr byl termín příští schůze Hlavního výboru předběžně stanoven na polovinu ledna příštího roku. 

 

 

 

 

 

Zapsal R. Janisch 


