ZÁPIS ZEZASEDÁNÍ HLAVNÍHO VÝBORU ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
11.3.2009 V BRNĚ

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

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 1. října 2008 v Brně prof.
Mornstein konstatoval, že úkoly byly splněny, nebo jsou zařazeny do programu této schůze. Zápis byl
schválen bez připomínek.

3. Zpráva předsedy
Předseda prof. V. Mornstein sdělil, že nemá žádnou specifickou zprávu a upozornil, že výbor se bude
zabývat hlavně přípravou voleb a zprávou RVS ČR, která se týká schválené dotace pro rok 2009.
Závěr: žádný z přítomných nevznesl připomínku a bere na vědomí.

4. Rozdělení dotace RVS pro rok 2009
Vědecký tajemník informoval Hlavní výbor o výši schválené dotace RVS pro rok 2009 a následném
přerozdělení na realizaci projektů naší společnosti. Dále tajemník společnosti upozornil, že 70 %
rozpočtu akce je přidělená dotace na každý jednotlivý projekt a 30 % musí každá akce „vydělat“, např.
z účastnických příspěvků nebo od sponzorů. ČsBS rozeslala všem, kteří obdrželi dotaci, dopisy, kde je
vyčíslena konečná částka, která musí být vyúčtována RVS ČR.
Požadavky na akce v roce 2009 podaly tyto složky Čs. biologické společnosti
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Česká společnost pro ultrazvuk
Konference Den sonografických kasuistik II
Technické zabezpečení, květen 2009 v Brně

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně
XII. konference Evropské společnosti pro Ultrasonografii
6.-9.12.2009

Domovské webové stránky společnosti pro Ultrazvuk

Cytogenetická sekce
43. výroční zasedání Cytogenetické sekce s mezinárodní
účastí
10.-11. 9. 2009

Společnost pro buněčnou biologii
Struktura a funkce buněčného jádra
Workshop s mezinárodní účastí, říjen 2010

Společnost pro buněčnou biologii
Konference „17. Cytoskeletální klub“
duben 2009, ve Vranovské Vsi

Pobočka v Hradci Králové
Konference CYTOKINEMATICS 2009
Zajištění zahraniční účasti, technické zabezpečení, vydání
Sborníku

Pedagogická sekce
2 celostátní semináře Pedagogické sekce

Společnost pro mutagenezu zevním prostředím
Genetická toxikologie a prevence rakoviny
21. – 23. 10. 2009

32. 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. 2009
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603.000,80.000,683.000,-

221.000,60.000,281.000,-

Pobočka v Brně
Přednáškové schůze pobočky v Brně
Celkem za akce
Zpravodaj
Celkem Akce + Zpravodaj 2010
Závěr: HV ČSBS vzal na vědomí a souhlasí.

5. Příprava voleb HV pro období 2009-11
Volební komise:
RNDr. Pavel Grec (předseda), H. Hromadová a MUDr. Jana Kolářová, CSc., z
pobočky v Hradci Králové byla na základě souhlasu HV doplněna o další dva členy: MUDr. Hana Lehocká
PhD. z Ostravské pobočky a Mgr. Daniel Vlk, PhD. z Biofyzikálního ústavu LF MU v Brně.
Z návrhů, které HV ČSBS obdržel od předsedů poboček a sekcí, podle početnosti jejich zastoupení, byla
sestavena a výborem schválena kandidátka. Jak umožňují stanovy, budou zahájeny korespondenční
volby HV. Všichni členové společnosti budou k volbám písemně vyzváni během dubna 2009, všem bude
doručen volební lístek a pokyny o provedení volby.
Zajistí: prof. R. Janisch a H. Hromadová

6. Zpráva vědeckého tajemníka
Placení členských příspěvků
Tajemník společnosti podal informaci o stavu plateb členských příspěvků jednotlivých členů a zároveň
seznámil HV s placením příspěvků u kolektivních členů. Upozornil všechny předsedy poboček a sekcí,
aby připomněli svým členům povinnost uhradit členské příspěvky. Účetní společnosti paní Hromadová
oznámila, že v letošním roce bylo vybráno na členských příspěvcích 41.000 Kč (v loňském roce ke
stejnému datu 37.000Kč).
Zpravodaj (náplň 1. čísla 2009)
Prof. Janisch seznámil přítomné s obsahem 1. čísla Zpravodaje. Náplň: Volby HV ČSBS 2009, Výroční
zpráva za r. 2008, Mezinárodní putovní výstava „Darwin“, a další zprávy, které se postupně připravují
z poboček a sekcí.
Závěr: Hlavní výbor vzal zprávu vědeckého tajemníka na vědomí
Prezentace sekcí a poboček v mediích
Vedoucí poboček a sekcí byli požádáni, aby se prezentovali, všechny příspěvky budou vítány.
Zpráva o činnosti za r. 2008
Tabulkový výkaz o činnosti společnosti v r. 2008 byl v požadovaném termínu (do 15.1.2009) odeslán
na Radu vědeckých společností. Komplexní Zpráva o činnosti bude publikována v 1. čísle Zpravodaje a
rozeslána všem členům, kteří Zpravodaj obdrží.

Aktualizace databáze členů
Všichni členové Československé biologické společnosti budou postupně vyzváni a požádáni o doplnění
osobních údajů pro databázi, kterou společnost vlastní. Jedná se o změnu bydliště, pracoviště, doplnění
tel. čísla, e-mail. adresy, změna titulu apod.

7. Mezinárodní putovní výstava „Darwin“,
Prof. Krajčovič spolu s prof. Čiamporem informovali Hlavní výbor o Mezinárodní putovní výstavě
„Darwin“. Po široké diskusi o možnosti, pokusit se o poskytnutí příležitosti určitou skromnější verzi
výstavy uskutečnit, HV navrhuje, aby byly nejdříve zjištěny dostupné informace a podmínky (finanční,
termín, rozloha, umístění apod.).
Závěr: HV ČSBS pověřil prof. Krajčoviče vedením připravované akce pro rok 2010.

8. Zpráva o inventarizaci
HV ČSBS souhlasí se složením komise pro inventarizaci a realizaci odpisů majetku společnosti ke dni
31.12. 2008:
Doc. RNDr. Jiří Kunert, CSc.
předseda
Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.
člen
MUDr. Pavel Grec, CSc.
člen
Helena Hromadová
za sekretariát ČSBS
Závěr: Inventarizace pro rok 2008 byla řádně provedena, odpisy majetku společnosti v roce 2008
nebyly. HV ČSBS vzal na vědomí a inventarizace byla schválena bez připomínek.

9. Přihlášky nových členů
Do Čs. biologické společnosti nepřišla v období od zasedání minulého HV do dnešního dne žádná
přihláška za nového člena.

10. Různé
Jubilanti v r. 2009
Prof. Janisch přečetl seznam jubileí členů společnosti v rozsahu věku 60-90 let v pětiletých intervalech.
Za mimořádné zásluhy a dlouhodobou aktivitu v Čs. biologické společnosti Hlavní výbor navrhl udělit
následující ocenění:
Diplom čestného uznání:
Doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. (65 let)
Prof. RNDr. Josef Berger, CSc. (60 let)
Blahopřejné dopisy:
80 let RNDr. Květoslava Jurmanová, CSc.
prof. MUDr. Milan Pospíšil, DrSc.
75 let RNDr. Jiří Homola
70 let doc. MUDr. Jitka Šťastná, CSc.
Prof. MUDr. Jindřich Lokaj, DrSc.
MUDr. Radim Šrám, DrSc.

prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc.
65 let RNDr. Jana Kailerová
RNDr. Jan Žižka
Úkol: rozesílání diplomů a blahopřejných dopisů jubilantům průběžně zajistí prof. Janisch a H.
Hromadová

11. Závěr
Na závěr prof. Mornstein, předseda společnosti poděkoval všem přítomným za účast.

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

