Zápis ze schůze Hlavního výboru Čs. biologické společnosti
2.10.2013 v Brně
Členové Hlavního výboru
Přítomni: prof. R. Janisch, prof. V. Mornstein, doc. O. Slabý, prof. I. Raška, prof. A.
Svoboda, prof. S. Čech, doc. I. Slaninová, prof. J. Doškař, doc. M. Sedláčková, prof. F.
Čiampor, prof. J. Krajčovič
Omluveni: prof. J.Rubeš, Ing. J.Hašek, prof. M. Červinka
Předsedové poboček a sekcí
Přítomni: RNDr. P.Vařejka, RNDr. Petr Šolc,
Omluveni: prof. K.Smetana, prof. K. Michalová, Ing. J. Topinka, prof. Veselý, prof. Vrána,
MUDr. H. Lehocká, doc. Záťura
Hosté: MUDr. A. Oltová (za prof. K. Michalovou), Mgr. R. Héžová (za sekretariát ČsBS)
1. Zahájení
Zasedání Hlavního výboru Čs. biologické společnosti zahájil předseda prof. V. Mornstein,
všechny přítomné přivítal a seznámil s programem schůze, který byl také odsouhlasen.
3. Zpráva předsedy
Seznámení se současným stavem řešení finanční situace ČsBS
V souladu s postupem schváleným HV dne 23.5. provedlo předsednictvo potřebné kroky
vedoucí ke stabilizaci finanční situace ČsBS. Exekutoři obracející se na ČsBS ohledně
exekučního výměru na mzdu bývalé sekretářky společnosti, paní Sobkové byli informování
doporučeným dopisem o rozvázání pracovního poměru s pí Sobkovou k 30.4.2013.
Doc. Slabý s prof. Mornsteinem navštívili obchodní ředitelku Lázní Aurora, Ing. Kodlovou,
kde jednali o nesplacené faktuře ČsBS z roku 2011 na 222 881 Kč pro Lázně Aurora za
pronájem konferenčních prostor a catering pro Cytogenetickou konferenci v termínu
6.9.2011-9.9.2011. (pozn. potřebná částka byla v roce 2011 cytogenetickou sekcí ČsBS řádně
zajištěna, faktura nebyla proplacena bývalou sekretářkou, viz zápis z jednaní HV ze dne
23.5.2013). S paní ředitelkou bylo dohodnuto postupné umořování faktury dle možností
ČsBS bez sankcí ze strany věřitele. Byla realizována první splátka ve výši 50 000 Kč. Protože
ČsBS nemá pravidelný zdroj příjmů, se souhlasem věřitele nebyl naplánován splátkový
kalendář.
Předsednictvo ČsBS konzultovalo možnost případného vymáhání dlužné částky od paní
Sobkové s právničkou Masarykovy univerzity dr. Horynovou. Dle jejího názoru, na základě
pracovní smlouvy uzavřené s paní Sobkovou, lze náhradu případné škody považovat za
nevymahatelnou.

Opatření na zvýšení rozpočtu ČSBS:
-‐ Ze strany předsedů poboček a sekcí je třeba opakovaně žádat o sponzorské dary
-‐ ČsBS nabízí celostránkovou barevnou reklamu ve Zpravodaji (2x ročně, náklad
600 ks), stánky pro firmy zdarma nebo se slevou (dle výše daru) na akcích ČsBS
(cca 10 akcí ročně), reklamu na internetových stránkách www.icsbs.cz
s propojením na internetové stránky sponzora.
-‐ byl zrušen sekretariát ČsBS, na dohodu zaměstnaná pouze účetní ing. Holešovská.
-‐ od příštího roku dojde k navýšení členských poplatků na 450Kč (100Kč student,
důchodce) – nejpozději na prosinec 2013 bude svoláno mimořádné Valné
shromáždění za účelem schválení nové výše členských poplatků.
-‐ nábor nových firem pro kolektivní členství
-‐
Požadavky na rozdělení dotace RVS pro jednotlivé akce v roce 2014
prof. K.Smetana, prof. M. Červinka a RNDr. P. Šolc se zřekli dotace na příští rok.
Priorita pro rok 2014: Pořádání biologických dnů v Brně na téma nádorové biologie.
Akce
ČsBS
XXI. Biologické dny
podzim 2014, Brno
Cytogenetická sekce
47. výroční konference Cytogenetické
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mutagenezu zevním prostředím ” , 5.-7.5.
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Společnost pro buněčnou biologii
Struktura a funkce buněčného jádra
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2014,
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Týdenní
praktický
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methods in fluorescence microscopy“
Podzim 2014, Purkyňův ústav, Albertov 4,
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methods in electron microscopy“
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Tabulka požadavků dotace pro jednotlivé akce: požadavky pořadatelů, návrh HV, částka
schválená HV (hlasování: 13 hlasů pro, 1 hlas proti).
Prof. Raška vznesl námitku proti návrhu HV snížit dotaci na každoročně pořádaný workshop
s mezinárodní účastí „Struktura a funkce buněčného jádra“ a dále nepodpořit Týdenní
praktický kurz „Advanced methods in fluorescence microscopy“ a Týdenní praktický kurz
„Advanced methods in electron microscopy“ společně s obavou o možnosti organizovat tyto
akce za těchto podmínek. HV se usnesl, že do budoucna nebudou ČsBS podporovány žádné
kurzy, neboť ty by měly být plně hrazeny jejich účastníky. HV velice oceňuje organizační
schopnosti prof. Rašky a jeho kvality jeho prestižního workshop „Struktura a funkce
buněčného jádra“ s významnou mezinárodní účasti. Pro snížení výše dotace na tuto akci v
roce 2014 se výbor rozhodl z důvodu priority Biologických dnů v roce 2014, která je akcí
celé ČsBS nikoliv pouze jedné ze sekcí.
Schválené změny v organizaci akcí podporovaných ČSBS
ČSBS bude poskytovat schválenou dotaci 70% a dále vyúčtuje pouze zbývajících 30%
nákladů na akci poskytnutých organizátorem. Pokud bude chtít pořadatel konference využívat
účtu ČsBS k jiným finančním aktivitám spojeným s organizací akce (např. příjem
sponzorských darů nebo zpracování registračních poplatků), HV výbor je přípraven tyto
služby poskytnout, ale budou po domluvě s paní účetní zpoplatněny.
3. Zpráva vědeckého tajemníka
Zpravodaj
Doc. Slabý informoval o nové grafické podobě zpravodaje, který je momentálně v tisku.

Zpravodaj ČsBS má nyní přiděleno ISSN 1805-9619, je archivován v národní knihovně a stal
se tak plnohodnotným periodikem. Odborné sdělení v čísle 1/2013 se zaměřuje na oblast
kmenových buněk a pochází od autorského týmu doc. Hampla. Do čísla 2/2013, které vyjde
v prosinci, je plánováno sdělení na téma Moderní nanočástice v současné biologii a medicíně.
Doc Slabý vyzval všechny členy HV, aby se zamysleli nad možným odborným sdělením
z příslušné oblasti biologie do dalších čísel Zpravodaje v roce 2014.
Prof. Janisch navrhl a HV schválil novou rubriku do zpravodaje s názvem Novinky
z biologie, která by měla mít charakter krátkých souhrnů (půl strany textu plus citační údaj)
těch nejzajímavějších výsledků dosažených v různých oblastech biologie dle charakteru
jednotlivých sekci ČsBS. Do každého čísla Zpravodaje by měl vždy zajistit předseda sekce.
Internetové stránky
Doc. Slabý informoval o možnosti administrace webových stránek vedoucími jednotlivých
sekcí ČsBS. Pro změnu je nutné se přihlásit do jednotlivé sekce (např. uživatelské jméno:
mutageneze, heslo****) vlevo nahoře ikona editace, po jejíž aktivaci je možné měnit obsah
příslušné stránky a ukládat změny. V současné době je aktivní pouze pilotní režim pro sekci
mutageneze. Předsedové jiných sekcí dostanou přístupové údaje na základě vyžádání od
tajemníka HV. Prozatím posílejte požadavky o aktualizaci na info@icsbs.cz
Doc. Slabý dále informoval o vývoji databáze členské základny ČsBS, který je nyní fázi
testování pilotní verze. Tato databáze bude umožňovat přehledný monitoring plateb
členských poplatků, rozesílání hromadných emailů, a především budou administrace členů
jednotlivých sekcí zpřístupněna předsedům sekcí.
Příprava XXI. Biologických dnů v Brně
XXI. Biologické dny zaměřené na téma nádorové biologie se uskuteční ve druhém týdnu v
září 2014 v univerzitním Kampusu v Brně.
HV schválil organizační výbor ve složení
Předseda: doc. RNDr. Ondřej Slabý, PhD
Členové organizačního výboru: MUDr. Marek Svoboda, PhD (Masarykův onkologický ústav,
předseda organizačního výboru Brněnských onkologických dnů), Mgr. Renata Héžová, PhD,
Mgr. Jitka Mlčochová, Mgr. Jaroslav JuráčekHV souhlasí s návrhem programového výboru o následujícím složení: doc. O. Slabý, dr. M.
Svoboda, prof. Šedo, prof. Pospíšilová, prof. Červinka, prof. Kolář, prof. Ehrmann, doc.
Hajdúch, prof. Michalová, prof. Kozubík, prof. Pastoreková, prof. Mornstein, prof. Janisch.
Členové programového výboru budou oslovení předsedou organizačního výboru.
4. Noví členové
Hlavní výbor odsouhlasil přijetí čtyř nových členů z Ústavu buněčné biologie, 1.LF, UK
v Praze: Mgr. Silvie Svidenská, MUDr. Pavel Jůda, Mgr. Jana Šmigová, PhD, Doc. RNDr.
Dušan Cmarko, PhD.

6. Různé
HV navrhuje čestné členství pro prof. Janische, který působil v ČsBS více něž 25 let. Jako
vědecký tajemník HV představoval osobnost, na které byl založen nejen vlastní chod
společnosti, ale jehož osobní angažovanost vedla k tomu, že společnost s takovou tradicí jako
má ČsBS je také společností moderní a živoucí.
Prof. Raška navrhuje udělit ocenění pro pana prof. Petráně. HV navrhuje ocenění Babákovou
medailí, která by byla slavnostně předaná na mezinárodním workshopu pořádaném prof.
Raškou.
Prof. Raška a informoval o podání kandidatury na pořádání Mezinárodního kongresu buněčné
biologie v Praze. Je nutné doložit přibližně 45 podpůrných dopisů odborných biologických
společností z celého světa. Podpůrný dopis již dostal z Polska, Ukrajiny, Maďarska,
Slovenska. Přislíbený dopis z Německa, Itálie, Francie, Španělska, Švýcarska a USA. HV
schválil podporu ČsBS pro pořádání tohoto kongresu v Praze. Předseda společnosti za tímto
účelem vytvoří podpůrný dopis adresovaný prof. Raškovi.
7. Závěr
Na závěr předseda prof. V. Mornstein poděkoval všem přítomným za účast, o termínu příští
schůze Hlavního výboru budou všichni členové výboru včas informováni.
Zapsala Mgr. R. Héžová
Schválil: doc. O. Slabý, prof. R. Janisch, prof. V.Mornstein

