
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ HLAVNÍHO VÝBORU ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 

24.3.1999 V BRNĚ 

 
 

První zasedání hlavního výboru Čs. biologické společnosti v roce 1999 zahájil předseda společnosti prof. 

Nečas. Po přivítání přítomných a po schválení zápisu z minulé schůze 21.10.1998 přistoupil k 

jednotlivým bodům programu. 

 

Členové hlavního výboru 

Přítomni: prof. O. Nečas, prof. M. Hejtmánek, doc. F. Čiampor, prof. R. Janisch, doc. M. Červinka, 

prof. S. Čech, prof. A. Svoboda, doc. J. Berger 

Omluveni: prof. V. Srb, doc. J. Reischig, prof. K. Beneš, dr. P. Folk 

Nepřítomen: prof. I. Kalina 

 

Předsedové poboček a sekcí 

Přítomni: doc. K. Smetana, dr. B. Hejda, dr. Oltová, dr. Rubeš, prof. V. Půža 

 

 

Úkoly ze schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti 

 

1. Definitivní zařazení plenárních přednášek. 

Odpovídá prof. Nečas a programový výbor XV. Biologických dnů. 

2. Rozeslání II. oznámení o Biologických dnech. 

Odpovídají doc. Berger, prof. Nečas. 

3. Vyhodnotit nejlepší práci soutěže firmy B.M. COMP a Čs. biologické společnosti. 

Odpovídají prof. Svoboda, prof. Janisch, doc. Berger. 

4. Projednat všechny podmínky související s kolektivním členstvím firmy Sigma - Aldrich v Čs. biologické 

společnosti. 

Odpovídá prof. Janisch. 

5. Zachovat evidenci zápisů v Zápisové knize, jednotlivé zprávy chronologicky řadit podle let do 

rychlovazačů. 

Odpovídá I. Tačová. 

6. Podat návrh na zaplacení příspěvku za kolektivní členství v mezinárodních organizacích. 

Odpovídají předsedové sekcí prof. Svoboda, doc. Malý. 

7. Zvýhodňovat platící členy Čs. biologické společnosti při účasti na akcích společnosti. 

Odpovídají organizátoři akcí. 

8. Termín příští schůze červen 1999. 

Odpovídá prof. Janisch. 

 

*** 

 

1. Příprava XV. Biologických dnů 

 

Doc. Berger, předseda pracovní skupiny, ustavené na poslední schůzi informoval plénum o stávající 

situaci v přípravě XV. Biologických dnů. Do dnešního dne se přihlásilo 150 účastníků, z toho je přibližně 

přihlášeno 70 přednášek a 70 posterů. Ubytování účastníků bude zajištěno na vysokoškolských 

kolejích, stravování cca 50 Kč za jedno jídlo. Konferenční poplatek členové Čs. biologické společnosti a 

studenti 150 Kč, ostatní 300 Kč, příspěvek placený v době konání konference 400 Kč. V diskusi k 



problematice Biologických dnů bylo probráno mnoho námětů (náměty na Babákovu přednášku již 

čtvrtou v pořadí, plenární přednášky, postgraduální přednášky - např. videozáznamy z oblasti obecné 

genetiky a molekulární genetiky). Po široké rozpravě rozhodl hlavní výbor zařadit jako Babákovu 

přednášku dr. Bubeníka: „Genové terapie nádorových buněk" s rozšířením tématiky po osobním 

jednání. Plenární 30-minutové přednášky budou předneseny v úvodu jednotlivých tématických celků. 

Programový výbor Biologických dnů definitivně rozhodne na své schůzce přesné zařazení a znění 

plenárních přednášek i rozdělení jednotlivých sdělení do příslušných tématických celků. V závěru bylo 

dohodnuto, že do konce dubna bude rozesláno II. oznámení s tím, že veškeré další informace o 

Biologických dnech budou rovněž zveřejňovány na Internetu a vytištěný program XV. Biologických dnů 

bude předáván při prezentaci. Členové výboru Biologických dnů se budou vzájemně průběžně 

informovat elektronickou poštou. 

 

 

2. Informace o www stránce Čs. biologické společnosti 

 

Prof. Janisch sdělil, že www stránka Čs. biologické společnosti funguje, byla graficky vylepšena, 

průběžně zde jsou zařazovány všechny dostupné informace o uskutečněných akcích společnosti, 

zveřejňovány budou všechny zápisy ze schůzí, výroční zprávy o činnosti Čs. biologické společnosti, čísla 

Zpravodaje za poslední dva roky. 

 

 

3. Jmenování poroty a oponentů přihlášek do Soutěže mladých vědeckých pracovníků, vypsanou 

firmou B.M. COMP. 

 

Prof. Nečas požádal prof. Svobodu, předsedu Společnosti buněčné biologie o seznámení s podmínkami 

soutěže a současně přihlášenými pracemi. Prof. Svoboda informoval že ve dnech 17. - 19.3.1999 

proběhl ve Vranovské Nové Vsi „VII. Cytoskeletální klub", na které se sešla řada odborníků, kteří pečlivě 

jako porota prozkoumali 10 předložených prací do této soutěže. Předběžně byly vybrány 2 nejlepší 

práce: 

Mgr. Lubica Adamíková „Development of a Transformation Systém for the Multinuclear Yeast 

Dipodascus (Endomyces) magnusii" 

Mgr. Marek Šťastný „Abnormal differentiation of thymocytes induced by free cyclosporine 

is avoided when cyclosporin bound to HPMA copolymer is used" 

 

Obě byly publikovány v odborných časopisech a splňují všechny předepsané náležitosti soutěže. 

Návrhy podléhají posouzení porotě, která bude zvolena na dnešní schůzi. Prof. Nečas navrhl v případě 

rozhodování mezi dvěma pracemi, které jsou odborností i zpracováním na stejné úrovni udělit dvě 

první ceny po 5.000 Kč, tedy první cenu rozdělit. Druhou variantou je 10.000 Kč od firmy B.M. COMP a 

10.000 Kč od Čs. biologické společnosti, dále vítěz obdrží chemikálie za 20.000 Kč. Po diskusi byla 

ustavena porota (prof. Svoboda, prof. Janisch, doc. Berger), která s konečnou platností rozhodne 

vítěznou práci i její finanční ohodnocení. Vítěz bude písemně informován a na XV. Biologických dnech 

v Českých Budějovicích mu bude zástupcem firmy B.M. COMP předána finanční odměna. Zbývající 

práce, které nebudou porotou vybrány, budou vráceny autorům. Autoři nevybraných prací se mohou 

ucházet o cenu i v příštím roce. 

 

 

4. Zpráva vědeckého tajemníka 

 



Prof. Janisch seznámil přítomné s platební morálkou v tomto roce. K dnešnímu dni zaplatilo členské 

příspěvky zatím 180 členů, z toho 15 členů doplatilo své dluhy zpětně za několik let. V této souvislosti 

tlumočil prof. Janisch doporučení Rady vědeckých společností zvýšit členský příspěvek nejméně na 

150.- Kč (Čs. biologická společnost má v současné době jeden z nejnižších členských příspěvků). 

Dále sdělil prof. Janisch, že anglická agentura Melrose Press požádala Čs. biologickou společnost o 

adresář členů pro rozesílání vědeckých publikací. Předsednictvo hlavního výboru požadavek zvážilo a 

rozhodlo adresář této agentuře postoupit za 300 US, které agentura Čs. biologické společnosti nabídla. 

Tato částka, která reprezentuje cca 10.000 Kč bude použita na poštovné na první číslo letošního 

Zpravodaje. 

V další části své zprávy oznámil prof. Janisch, že firma B.M. COMP poskytne Čs. biologické společnosti 

2000 Kč za inzertní stránku v příštím Zpravodaji. Firma Sigma - Aldrich má zájem se stát kolektivním 

členem Čs. biologické společnosti, což je v souladu se stanovami. Za kolektivní členství firma přislíbila 

platit roční příspěvek 15.000 Kč. Jako platící kolektivní člen bude informována o všech akcích Čs. 

biologické společnosti a může pravidelně inzerovat jednu stránku v každém čísle Zpravodaje. Další 

podrobnosti dojedná prof. Janisch se zástupcem firmy. 

Dále hlavní výbor Čs. biologické společnosti jednohlasně schválil předložený návrh poskytnout 

příspěvek 22,30 Kč na doplácení obědů sekretářce Ivě Tačové, který je v souladu se zákonem. 

V následujícím bodu zprávy vědeckého tajemníka rozhodl hlavní výbor upustit od ručního psaní zápisů 

a zpráv do Zápisové knihy. Doporučil zachovat v knize evidenci zápisů a zpráv z uskutečněných schůzí, 

valných shromáždění a Biologických dnů a jednotlivé zprávy vytištěné v počítači chronologicky řadit 

podle let do rychlovazačů. Dále vzal hlavní výbor na vědomí, že začala příprava k vydání prvního čísla 

letošního Zpravodaje a byly shromážděny e maily členů hlavního výboru. 

V závěru své zprávy požádal prof. Janisch doc. Bergera o informaci týkající se ustavení pobočky v 

Českých Budějovicích. Doc. Berger sdělil, že tato záležitost zatím kupředu nepokročila. Prof. Nečas 

poděkoval prof. Janischovi za jeho zprávy. 

 

 

5. Zpráva hospodáře 

 

I. Tačová informovala členy hlavního výboru, že Čs. biologická společnost obdrží podle vyjádření Rady 

vědeckých společností přiznanou dotaci 96.000 Kč pro letošní rok během čtrnácti dnů. Prof. Janisch 

připomněl zástupcům sekcí, které jsou kolektivními členy mezinárodních organizací včasné zaplacení 

příspěvku za tento rok. 

 

 

6. Přihlášky nových členů 

 

Do Čs. biologické společnosti byli se souhlasem hlavního výboru přijati tito noví členové společnosti: 

MUDr. Zdeňka Vlčková, Praha  Ing. Marie Trková, CSc., Praha 

Mgr. Klára Bobicová, Praha  PaedDr. RNDr. Milada Švecová, Praha 

RNDr. Božena Braunerová, Olomouc RNDr. Věra Nedomová, Praha 

Milena Palánová, Praha   RNDr. Zdena Palková, CSc., Praha 

doc. RNDr. Jitka Forstová,CSc., Praha RNDr. Pavel Faltýsek, Brno 

Mgr. Věra Habalová, Košice 

 

 

8. Různé 

 



Doc. Čiampor krátce pohovořil o situaci ve Slovenské biologické společnosti. Společnost již několik let 

stagnuje, veškeré snahy o její oživení vyzněly naprázdno. Podle stanov Čs. biologické společnosti jsou 

všichni registrovaní a platící členové řádnými členy Čs. biologické společnosti se všemi právy a 

povinnostmi. 

Prof. Svoboda, předseda Společnosti buněčné biologie (sekce Čs. biologické společnosti, pouze změnila 

název) seznámil přítomné s novým výborem společnosti, který byl zvolen korespondenčním způsobem. 

Ve Vranovské Nové Vsi na "VII. Cytoskeletálním klubu" byl oznámen výsledek voleb a nový výbor 

jednohlasně zvolil předsedu. Stal se jím znovu prof. Svoboda, členy jsou prof. Nečas, doc. Červinka, dr. 

Hašek, dr. Viklický. 

Prof. Janisch zdůraznil nutnost zvýhodňovat na pořádaných akcích Čs. biologické společnosti platící 

členy společnosti (např. nižší konferenční poplatek). 

Doc. Červinka připomněl, účastníci XV. Biologických dnů z vysokých škol, které jsou v současné době 

plátcem DPH, budou vyžadovat kromě potvrzení o zaplacení konferenčního poplatku také daňový 

doklad. 

Termín příští schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti byl stanoven na červen 1999. 

Prof. Nečas poděkoval všem za účast a schůzi hlavního výboru Čs. biologické společnosti ukončil. 

 

 

Zapsala: Iva Tačová 

Přečetl: Prof. MUDr. R. Janisch, DrSc, 

vědecký tajemník 


