ZÁPIS ZEZASEDÁNÍ HLAVNÍHO VÝBORU ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
23.9.2009 V BRNĚ

Členové Hlavního výboru
Přítomni:
prof. V. Mornstein, prof. S. Čech, Ing. J. Hašek, prof. R. Janisch, prof. A. Svoboda, Doc.
I.Slaninová
Omluveni:
prof. F. Čiampor, prof. Krajčovič, prof. K. Michalová, prof. I. Raška
Předsedové poboček a sekcí
Přítomni:
prof. M. Červinka, RNDr. A. Konětopský, MUDr. E. Kotulánová
Omluveni:
prof. V. Půža, prof. K. Smetana, prof. K. Michalová
Dále byli přítomni: MUDr. P. Grec, předseda volební komise, RNDr. A. Oltová, (Cytogenetická sekce)

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 11. března 2009 v Brně
prof. Mornstein konstatoval, že úkoly byly splněny. Zápis byl schválen bez připomínek.

3. Výsledky voleb nového Hlavního výboru. volba předsednictva
Prof. V. Mornstein poděkoval všem členům HV za dobrou spolupráci v uplynulém tříletém volebním
období, také všem předsedům a členům poboček a sekcí. Zejména poděkoval prof. Janischovi, za
vzornou práci ve funkce vědeckého tajemníka.
Předseda volební komise MUDr. P. Grec informoval plénum HV o výsledcích voleb. Volební komise ve
složení MUDr. P.Grec (předseda), MUDr. Jana Kolářová, H. Hromadová (členové) zvolená na schůzi 1.
října 2008 byla pověřena přípravou a uskutečněním voleb nového Hlavního výboru ČSBS
korespondenčním způsobem. Prostřednictvím výborů poboček a sekcí byli všichni členové vyzváni k
podání návrhů na kandidáty příštího Hlavního výboru a tyto návrhy volební komise vypsala na
kandidátku. Kandidátka, která současně sloužila jako volební lístek byla s pokyny k volbám rozeslána
všem členům společnosti dne 19. 2. 2009. V pokynech byli členové vyzváni zaslat svůj hlasovací lístek
na adresu sekretariátu společnosti do 31. 8. 2009.
Volební komisi bylo doručeno do 31. srpna 2009 109 platných hlasovacích lístků na členy Hlavního
výboru pro příští funkční období 2009 - 2011. Podle Organizačního řádu Společnosti (čl. 9, odst. 9) jsou
zvoleni členové, kteří obdrží nadpoloviční většinu hlasů ze zúčastněných voličů. Poloviční počet
zúčastněných voličů je 54. Z přiložené tabulky vyplývá, že bylo zvoleno 11 členů nového Hlavního
výboru ČSBS (v tabulce jsou seřazeni všichni kandidáti podle počtu obdržených hlasů).

1.

Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.

94

2.

Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc.

86

3.

Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc.

80

4.

Prof. RNDr. MUDr. Miroslav Červinka, CSc.

76

5.

Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.

73

6.

Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.

69

7.

Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

66

8.

Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.

63

9.

Prof. RNDr. Juraj Krajčovič CSc.

62

10.

Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.

61

11.

Doc. MUDr. Iva Slaninová, CSc.

61

12.

Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

52

13.

Doc. RNDr. Jiří Kunert, DrSc.

52

14.

Ing. Jiří Hašek, CSc.

50

15.

RNDr. Alexandra Oltová, CSc.

49

16.

Doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D.

31

Za revizory Hlavního výboru volební komise navrhuje
Prof. RNDr. Jiřího Doškaře, CSc., Ing. Jiřího Haška,CSc.

4. Volba předsednictva HV a revizorů účtů
Předseda volební komise MUDr. P. Grec přistoupil k uskutečnění volby předsedy Hlavního výboru
písemným tajným hlasováním. Volby se zúčastnilo 7 přítomných členů Hlavního výboru a 6 hlasy byl
předsedou Hlavního výboru zvolen prof. Mornstein (jeden hlas neplatný). MUDr. Grec jménem volební
komise popřál předsedovi Hlavního výboru mnoho zdaru v jeho činnosti a předal mu vedení volby
ostatních funkcionářů Hlavního výboru. Písemným tajným hlasováním byli zvoleni pod vedením
nového předsedy I. místopředseda doc. F. Čiampor (7 hlasů), II. místopředseda prof. M. Červinka (7
hlasů), vědecký tajemník prof. Janisch (7 hlasů), hospodář prof. A. Svoboda (7 hlasů), z náhradníků
Hlavního výboru byli zvoleni revizoři účtů Ing. J. Hašek a prof. J. Doškař.

5. Zpráva předsedy
Prof. Mornstein jménem svým i jménem nového Hlavního výboru poděkoval za vyslovenou důvěru.

6. Zpráva vědeckého tajemníka

Plán akcí a rozpočet pro rok 2010
Požadavky na akce v roce 2010 podaly tyto složky Čs. biologické společnosti:
Akce

Původní požadavek
50.000,-

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně
Praktická ultrasonografie
XII. konference s mezinárodní účastí,
Olomouc, září 2010
15.000,Domovské webové stránky společnosti pro Ultrazvuk
30.000,Cytogenetická sekce
43. výroční zasedání Cytogenetické sekce s mezinárodní účastí
Beskydy, 9. - 10. 9. 2010
50.000,Společnost pro buněčnou biologii
Struktura a funkce buněčného jádra
Workshop s mezinárodní účastí, podzim 2010
30.000,Společnost pro buněčnou biologii
Konference „18. Cytoskeletální klub“
květen 2010, Nové Město na Moravě
50.000,Biofyzikální sekce
33. dny lékařské biofyziky
2. – 4.6. 2010, Mikulov
1.000,Pedagogická sekce
1 celostátní seminář Pedagogické sekce
20.000,33. Pracovní dny Společnosti pro mutagenezu zevním prostředím
Příprava a vydání Sborníku abstrakt
Příprava a vydání brožury k 31. výročí konání Pracovních dnů
5. – 7. 5. 2010
10.000,Pobočka v Brně
Přednáškové schůze pobočky v Brně
Celkem za akce
Zpravodaj
Celkem Akce + Zpravodaj 2010

256.000,60.000,316.000,-

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. 2010 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 souhlasí.
Placení členských příspěvků
Tajemník společnosti podal informaci o stavu plateb členských příspěvků.
V roce 2009 bylo vybráno ke dni 23. 9. 2009 od našich členů Kč ve výši
kolektivní členství ve výši (6 kolektivních členů)
Dotace RVS ČR ve výši
Celkem

68.050,- Kč
87.000,- Kč
281.000,- Kč
436.050,- Kč

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. Vzhledem k letošnímu celosvětovým oslavám Darwinových jubileí bude i náplň části
Zpravodaj zaměřena tímto směrem, důležité podklady redakční radě již dodal předseda Sekce evoluční
biologie prof. Krajčovič.

7. Přihlášky nových členů
Do společnosti byli přijati 2 noví členové.
PaedDr. Milan Kubiatko, Ph.D., (Pedagogická sekce)
Ing. Stanislav Vinopal, (Společnosti buněčné biologie)
Závěr: členové výboru vzali na vědomí.

8. Různé
Prof. V. Mornstein vzpomenul památky na zemřelého prof. RNDr. P. Brezániho,CSc., z Ústavu lekárskej
biologie, LF UJPŠ v Košících – předsedu Košické pobočky ČSBS a RNDr. Jiřího Úlehlu, dlouholetého člena
naší společnosti.
Prof. R. Janisch vyzval představitele poboček a sekcí o doručení zpráv o činnosti za letošní rok do
15.12.2009, které budou sloužit jako podklad pro vypracování výroční zprávy Čs. biologické společnosti
za rok 2009. 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.
Prof. V. Mornstein se z pověření HV zúčastní akcí konaných u příležitosti 100. výročí narozenin prof.
Málka v Praze.
Prof. M.Červinka podal podrobnou zprávu o průběhu konference CYTOKINEMATICS 2010, která se
konala v Hradci Králové a byla úspěšná. Příspěvek přislíbil dodat do Zpravodaje.

RNDr. A. Oltová informovala o průběhu 42. výročním zasedání Cytogenetické sekce, přislíbila dodat
informaci pro Zpravodaj.
MUDr. E. Kotulánová oznámila změnu ve vedení České společnosti pro ultrazvuk v medicíně - novým
předsedou se stal doc Záťura.

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

