ZÁPIS ZE SCHŮZE HLAVNÍHO VÝBORU ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
6.10.2010 V BRNĚ

Členové Hlavního výboru:
Přítomni:
prof. V. Mornstein, prof. S. Čech, prof. F. Čiampor, prof. J. Doškař, prof. R. Janisch, prof.
J. Krajčovič, RNDr. A. Oltová (za prof. Michalovou), doc. I. Slaninová, prof. A. Svoboda
Omluveni:
prof. M. Červinka, Ing. J. Hašek, prof. K. Michalová, prof. I. Raška, prof. J. Rubeš
Předsedové poboček a sekcí:
Přítomni:
RNDr. Vařejka
Omluveni:
prof. K. Smetana

1. Zahájení
Zasedání Hlavního výboru Čs. Biologické společnosti zahájil a všechny přítomné přivítal prof. V.
Mornstein a seznámil s programem schůze.

2. Schválení zápisu z minulé schůze HV
V kontrole úkolů z posledního zápisu ze schůze HV ČSBS, která se konala dne 31. března 2010 v Brně,
prof. Mornstein konstatoval, že úkoly byly splněny. Zápis byl schválen bez připomínek.

3. Zpráva předsedy
Předseda společnosti prof. Mornstein sdělil, že pro dnešní schůzi výboru nemá žádnou specifickou
zprávu.

4. Zpráva vědeckého tajemníka
Volby do představenstva RVS
Vědecký tajemník prof. Janisch seznámil přítomné s přípisem Rady vědeckých společností, ve kterém
jsme žádáni o zaslání návrhu (do 8. 10. 2010) na kandidáty na členy výkonného výboru a předsedu RVS.
Závěr: návrh na kandidáta na předsedu RVS byl jednomyslně schválen prof. Hrouda a na členy
výkonného výboru přítomní členové odsouhlasili (1 se zdržel hlasování) prof. RNDr. V. Mornsteina,CSc.,
který děkuje za projevenou důvěru a s návrhem souhlasí.
XX. Biologické dny – příprava
XX. biologické dny s mezinárodní účastí se uskuteční v měsíci listopadu 2011 v Plzni. Organizace bude
svěřena přednostovi Biologického ústavu LF UK v Plzni doc. Hatinovi. Hlavní tématika bude „Kmenové
buňky – od regenerativní medicíny k nádorové biologii“ a součástí budou také souhrnné přednášky o
nejvýznačnějších poznatcích biologických věd.

Závěr: Členové výboru souhlasí s předloženým návrhem a na výborové schůzi v lednu 2011 budou
upřesněny další podmínky. Pro materiálové výdaj je navrhována dotace RVS 60.000,-Kč a 40 000,- Kč
na služby.
Plán akcí a rozpočet pro rok 2011
Požadavky na akce pro dotaci RVS v roce 2011 podaly tyto složky Čs. biologické společnosti:

5.000,Domovské webové stránky společnosti pro Ultrazvuk
30.000 Kč
Cytogenetická sekce
44. výroční zasedání Cytogenetické sekce s mezinárodní účastí
České Budějovice, 7. - 9. 9. 2011
150.000 Kč
Společnost pro buněčnou biologii
Struktura a funkce buněčného jádra
Workshop s mezinárodní účastí, podzim 2011

XX. Biologické dny s mezinárodní účastí
listopad 2011, Plzeň
Zajištění zahraniční účasti, technické zabezpečení, vydání Sborníku

100.000 Kč

30.000 Kč
Společnost pro buněčnou biologii
Konference „19. Cytoskeletální klub“
květen 2011, Vranovská Ves
25.000 Kč
Česká a Slovenská společnost pro mutagenezi zevním prostředím
Konference „Genetická toxikológia a prevencia rakoviny“
13.-15.6. 2011, v Bratislavě
2.000 Kč
Pedagogická sekce
2 celostátní semináře Pedagogické sekce

Pobočka v Brně
Přednáškové schůze pobočky v Brně

10.000 Kč

352.000 Kč
Celkem za akce
60.000 Kč
Celkem za Zpravodaj
Celkem za akce a Zpravodaj

412.000 Kč

Prof. Janisch upozornil na celkem jisté krácení finálního rozpočtu, podobně jako v minulých letech a
požádal vedoucí poboček a sekcí, aby při vyúčtování uváděli jen nutné, skutečné výdaje na příslušné
akce (např. pronájem místností, poštovné apod.). Předložené faktury, popř. paragony o zaplacení,
které se netýkají plánované dotace a nesouvisí s ní, nelze proplatit.
O definitivním rozdělení dotace pro r. 2011 a o její výši po schválení RVS ČR budou všichni předsedové
poboček a sekcí informováni vědeckým tajemníkem společnosti elektronicky.
Závěr: HV ČSBS vzal na vědomí a odsouhlasil Společnosti pro buněčnou biologii Struktura a funkce
buněčného jádra, Workshop s mezinárodní účastí výši dotace na 150.000,- Kč.
Babákova přednáška
HV Československé biologické společnosti spolu s Českou společností lékařské fyziky srdečně zve
všechny zájemce na XII. Babákovu přednášku, která se koná u příležitosti 80. narozenin prof. Hrazdiry.
Zpravodaj (náplň 2. čísla 2010)
Prof. Janisch seznámil přítomné s plánovaným obsahem 2. čísla Zpravodaje. Připomenul nutnost
rychlého dodání příspěvků, zvláště zpráv z větších uskutečněných akcí, které zajistí vzájemnou
informovanost o vědeckých výsledcích poboček a sekcí. Hlavní výbor vzal zprávu vědeckého tajemníka
na vědomí.
Zprávy o činnosti za rok 2010
Prof. R. Janisch vyzval představitele poboček a sekcí o doručení zpráv o činnosti za letošní rok do
15.12.2010, které budou sloužit jako podklad pro vypracování výroční zprávy Čs. biologické společnosti
za rok 2010. Zpráva bude odeslána do 15.1.2010 Radě vědeckých společností. Osnova pro zprávy je
přiložena k zápisu.
Závěr: Hlavní výbor vzal zprávu vědeckého tajemníka na vědomí.

5. Placení členských příspěvků
Sekretářka HV společnosti podala informaci o stavu plateb členských příspěvků.
V roce 2010 bylo vybráno ke dni 6 10. 2010 od našich členů Kč ve výši
kolektivní členství ve výši (6 kolektivních členů)
Dotace RVS ČR ve výši
Celkem

6. Přihlášky nových členů
ČSBS přijala do společnosti dva nové členy.
MUDr.Lenka Mrázková, Česká společnost pro ultrazvuk
Doc. Ing. Jiří Hatina, CSc.
Závěr: členové výboru vzali na vědomí.

7. Zpráva o inventarizaci

34.950,-Kč
87.000,- Kč
282.000,- Kč
403.950,- Kč

HV ČSBS souhlasí se složením komise pro inventarizaci a realizaci odpisů majetku společnosti ke dni
30.9. 2010:
Prof. MUDr. Augustin Svoboda
předseda
Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.
člen
Helena Hromadová
za sekretariát ČSBS
Závěr: Inventarizace pro rok 2010 byla řádně provedena. Odpisy majetku společnosti v roce 2010 HV
ČSBS vzal na vědomí a souhlasí s odpisy majetku společnosti, který je již zastaralý, nepoužitelný a je
určen k likvidaci. Inventarizace byla schválena bez připomínek.

8. Různé
Prof. Svoboda seznámil přítomné s přípisem doc. Tomy, předsedy Slovenské biologické společnosti, v
němž se navrhuje vydávání nového společného časopisu Biomedicínská štúdie.
Závěr: HV konstatoval, že v současné době nejsou potřebné podmínky pro uskutečnění tohoto záměru
a prof. Svoboda připraví dopis, ve kterém toto stanovisko bude doc. Tomovi Hlavním výborem sděleno.
Prof. Svoboda seznámil přítomné s obsahem mezinárodního sympozia Functional Organization of the
Cell Nucleus Symposium, organizovaného prof. Raškou 29. 11. 2010 v Praze.
Dr. Oltová podala podrobnou informaci o konání Cytogenetické sekce (10. – 11. 9. 2010), kterou
hodnotila velice kladně, hodně mladých zájemců. Přislíbila dodat zprávu z této konference, která bude
uveřejněna ve Zpravodaji č. 2/2010.
Dr. Vařejka podal podrobnou předběžnou představu o činnosti Pedagogické sekce, která je
samostatnou přílohou zápisu.
Závěr: Členové výboru jsou žádáni o zaslání připomínek dr. Vařejkovi.
Doc. MVDr. Jiří Filka písemně poděkoval výboru ČSBS za blahopřání k jeho 75. narozeninám

9. Závěr
Na závěr prof. Mornstein, předseda společnosti poděkoval všem přítomným za účast, o termínu příští
schůze Hlavního výboru budou všichni členové výboru včas informováni.

Zapsala H. Hromadová
Přečetli prof. R. Janisch, prof. Mornstein

