Zápis ze schůze Hlavního výboru Čs. biologické společnosti
23.5.2013 v Brně
Členové Hlavního výboru
Přítomni: prof. R. Janisch, prof. V. Mornstein, doc. O. Slabý, prof. M. Červinka, prof. A.
Svoboda, prof. S. Čech, doc. I. Slaninová, prof. J. Doškař, doc. M. Sedláčková
Omluveni: prof. I. Raška, prof. F. Čiampor, prof. J. Krajčovič, J.Rubeš, Ing. J.Hašek
Předsedové poboček a sekcí
Přítomni: RNDr. P.Vařejka, MUDr. H. Lehocká, doc. Záťura
Omluveni: prof. K.Smetana, prof. K. Michalová, Ing. Topinka, RNDr. P. Šolc, prof. Veselý,
prof. Vrána
Hosté: MUDr. A. Oltová (za prof. K. Michalovou), Mgr. Héžová (asistentka doc. Slabého)
1. Zahájení
Zasedání Hlavního výboru Čs. biologické společnosti zahájil předseda prof. V. Mornstein a
všechny přítomné přivítal a seznámil s programem schůze, který byl odsouhlasen.
2. Zpráva předsedy týkající se změny sekretariátu společnosti.
Z důvodu nesrovnalosti v účetnictví byla podána výpověď z pracovního poměru pí Sobkové k
30.4. 2013. Jednalo se o neproplacenou fakturu z roku 2011 na částku 222 881 Kč pro Lázně
Aurora v Třeboni za pronájem konferenčních prostor pro Cytogenetickou konferenci v
termínu 6.9.2011-9.9.2011. Doc. Slabý bude během měsíce června řešit nastalou situaci
osobně s ředitelkou hotelu Lázně Aurora a organizátorem Cytogenetické konference Mgr.
Scheinostem. Administrativní práce pro ČSBS bude dočasně provádět sekretářka prof.
Mornsteina, paní Marta Vágnerová, účetnictví společnosti povede paní Ing. Jana Holešovská
na DPP.
Z výše uvedených důvodů byla zavedena opatření v hospodaření společnosti ve smyslu
změny práv při nakládání s bankovním účtem společnosti: v současnosti mohou být bankovní
transakce prováděny pouze fyzicky předsedou společnosti prof. Mornsteinem a prof.
Janischem. Na schůzi bylo odhlasováno rozšíření práv pro disponování s účtem také pro
vědeckého tajemníka doc. Ondřeje Slabého a hospodářku společnosti doc. Ivu Slaninovou.
(17 členů hlasovalo pro, doc. Slaninová a doc. Slabý se zdrželi hlasování).
MUDr. Lehocká vznesla dotaz, zda je možné zřídit bankovní účet také na Slovensku.
Vzhledem ke skutečnosti, že dotace je poskytnuta pro ČR, není zřízení účtu v SR možné.
Z důvodů nastalé finanční situace, která společnost existenčně ohrožuje, je třeba zavést
okamžitá opatření na navýšení rozpočtu:
•
•
•

členové předsednictva HV a vedoucí jednotlivých sekcí se vyzývají k apelaci na
možnost sponzorských darů od komerčních subjektů a mimořádných darů za
účelem zlepšení ekonomické situace společnosti
HV navrhuje od příštího roku navýšit členské poplatky na 450 Kč, pro studenty a
důchodce na 100 Kč, bude navrženo ke schválení korepondenčním způsobem
celou členskou základnou jako náhradní řešení za mimořádné valné shromáždění.
společně s návrhem na navýšení členských poplatků by se vedoucí sekcí a
poboček vyzývají k zamyšlení nad možnostmi výhod, které může členství ve
společnosti přinášet (např. kolektivní členství v zahraničních odborných

společnostech, nižší registrační poplatky na konference pořádané ČsBS,
pravidelný informační servis o dění v oboru na stránkách icsbs.cz, soutěže pro
studenty, atd.)
HV schválil následující změny ve spoluúčasti ČsBS na organizaci podporovaných akcí.
ČsBS bude poskytovat schválenou dotaci na danou na akci (na uznatelné náklady) a
doúčtovávat pouze zbývajících 30% nákladů nutných na vyúčtování dotace poskytovateli.
Žádné jiné služby (příjem sponzorských darů na konkrétní akce na účet společnosti, správa
konferenčních poplatků a účetnictví spojeného s konferencí, atd.) nebude ČsBS nadále
organizátorům poskytovat.
Pokud bude chtít organizátor těchto služeb využívat, budou ČsBS zpoplatněny a je s nimi
potřeba počítat v rozpočtu dané akce.
3. Zpráva vědeckého tajemníka
Vědecký tajemník informoval o přidělení ISSN 1805-9619 pro Zpravodaj ČSBS. Počínaje
příštím číslem bude mít zpravodaj novou typografickou úpravu a bude vždy obsahovat
alespoň jedno odborné sdělení.
Dále demonstroval na nových webových stránkách ČsBS možnost aktualizace informací
jednotlivých sekcí ČSBS vedoucími sekcí.
Pro změnu je nutné se přihlásit do jednotlivé sekce na adrese http://www.icsbs.cz/login.html,
vlevo nahoře je editační ikona, po jejíž aktivaci je možné měnit obsah příslušné stránky a
ukládat změny. Tajemník přidělí jednotlivým vedoucím sekcí jejich přístupové kódy.
HV souhlasí, že je nutné nahlásit změnu sídla společnosti na Ministerstvo vnitra na novou
adresa: ČsBS, Kamenice 3, Brno 625 00.
HV souhlasí, že příští Biologické dny proběhnou v Brně na podzim roku 2014, tematicky
budou zaměřeny na oblast nádorové biologie. Doc. Slabý připraví do příští schůze HV přesný
název tématu a složení organizačního i programového výboru.
4 Noví členové
HV schválil přijetí sedmi nových členu společnosti: Mgr. Jana Merhautová, Mgr. Halka
Buryová, Mgr. Helena Líbalová, PhD, Ing. Michal Cifra, Ph.D., Bc. Soňa Klusová, Bc.
Zuzana Ožanová, Ondřej Vymazal
5. Jubilanti v r. 2013 (doc. Viklický)
Doc. Viklický, spoluzakladatel cytoskeletálního klubu a jeden z průkopníků přípravy
monoklonálních protilátek v ČR, požádal o uvolnění ze společnosti. Prof. Janisch navrhuje
jeho čestné členství ve společnosti. HV souhlasí.
6. Různé
Prof Janisch informoval o nutnosti zmodernizovat stanovy ČSBS, které se od založení
společnosti dosud neměnily. Změny navrhne doc. Slabý s prof. Janischem a následně je musí
schválit příští valná hromada.
Vystoupil doc. Záťura, předseda České společnosti pro ultrazvuk a informoval o aktivitách
této sekce. Sonografická sekce se zaměřila na technologii kvality výuky a práce: proběhl kurz

sonografie v Fakultní nemocnici v Motole, kterého se zúčastnilo 16 zahraničních učitelů a 38
účastníků, další akcí bude Teachers for Teachers, na kterou se dostaví kolegové ze Švýcarska.
Dr. Oltová všechny pozvala na 46. Cytogenetickou konferenci, která se bude konat 5.a 6. září
v Kampusu MU v Brně.
7. Závěr
Na závěr prof. V. Mornstein, předseda Čs. biologické společnosti poděkoval všem
přítomným za účast, o termínu příští schůze Hlavního výboru budou všichni členové výboru
včas informováni.
Zapsala Mgr. R.Héžová
Schválil: doc. Slabý, prof. R. Janisch, prof. V.Mornstein

