ZÁPIS ZEZASEDÁNÍ HLAVNÍHO VÝBORU ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
1.10.2008 V BRNĚ

Členové Hlavního výboru
Přítomni:
prof. V. Mornstein, prof. S. Čech, prof. F. Čiampor, Ing. J. Hašek, prof. R. Janisch, doc.
J.Kunert, prof. A. Svoboda, Mgr. O. Kopečná (Cytogenetická sekce)
Omluveni:
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

1. Zahájení
Zasedání Hlavního výboru Čs. Biologické společnosti zahájil a všechny přítomné přivítal prof. V.
Mornstein a seznámil s programem schůze.
Úvodem schůze vzpomenul památky na zemřelého prof. MUDr. O.Nečase, DrSc., Prof. RNDr. L.
Dobiáše, DrSc., doc. MUDr. J. Reischiga, CSc. a doc. MUDr. M. Gabriela, CSc. Památka zemřelých členů
bude vzpomenuta na mimořádném Valném shromáždění ČSBS při letošních Biologických dnech v
Hradci Králové.

2. Schválení zápisu z minulé schůze HV
V kontrole úkolů z posledního zápisu ze schůze HV ČSBS, která se konala dne 2. dubna 2008 v Brně
prof. Mornstein konstatoval, že úkoly byly splněny. Zápis byl schválen bez připomínek.

3. XIX. Biologické dny – příprava
Ve dnech 29. - 31. října 2008 se v Hradci Králové uskuteční XIX. Biologické dny s názvem „Biologický
výzkum pro lidské zdraví". Organizačním zabezpečením byly Hlavním výborem ČsBS pověřeny Pobočka
v Hradci Králové a Ústav lékařské biologie a genetiky, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec
Králové. Prof. Červinka, jako hlavní organizátor a pořadatel, podrobně informoval přítomné členy HV
ČsBS o aktuálním stavu příprav a seznámil se strukturou programu. Upozornil, že veškeré informace,
týkající se XIX. Biologických dnů, jsou zveřejněny na internetu www.bioldny.cz. Dosud je přihlášeno 34
přednášek a 28 posterů, celkem je zaregistrováno 80 účastníků. Finanční zajištění se vyvíjí podle
plánovaného rozpočtu. V programu je velmi dobře připraveno sympozium o funkční organizaci
buněčného jádra, které organizuje prof. Raška. Babákovu přednášku na úvod mimořádného Valného
shromáždění společnosti přednese doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc., z Ústavu experimentálnej
onkológie SAV, Bratislava s názvem "Kmeňové bunky a nádorové ochorenia". Zároveň prof. Červinka
potvrdil, že Sborník abstrakt bude vydán ve formátu A5 ve vazbě a dále bylo rozhodnuto, že informace
a pozvánka k Babákově přednášce bude připravena Hlavním výborem. Uskuteční se dvě společenské
akce, první večer bude raut, druhý večer večeře s obsluhou placená účastníky, v průběhu programu
bude klasické občerstvení, káva, čaj, minerálka, sušenky. Program poběží v češtině, pouze sympozium
o buněčném jádře v angličtině. Počítá se s 15 min. pro přednášku a 5 min. diskuze. Prof. Opatrný bude

mít 35 min. na úvodní přednášku botanické sekce. Zástupce firmy Sigma požádal o možnost prezentace
„sponzorované přednášky" pro vítěze firemní soutěže. Bylo doporučeno projednat sponzorovanou
přednášku s Dr. Moosem s mírně nadstandardním finančním příspěvkem firmy nebo formou
konkrétního občerstvení.
Prof. Červinka seznámil HV s návrhem časového rozvrhu programu s jeho náplní.
Závěr: Hlavní výbor vzal na vědomí mimořádně výbornou přípravu Biologických dnů, týkající se
kompletního zajištění a do detailů vypracovaného přehledu pro hladký průběh konání Biologických
dnů.

4. Zpráva vědeckého tajemníka
Čerpání dotace RVS pro rok 2008
Vědecký tajemník informoval Hlavní výbor o čerpání dotace RVS pro rok 2008 a jejím rozdělení mezi
jednotlivé pobočky a sekce. Oznámil, že celková požadovaná částka ve výši 235.000.- Kč bude do konce
roku vyčerpána. Ze závažných technických důvodů se nemohla pod patronací Ostravské pobočky
uskutečnit akce Slezské dny preventivní medicíny 2008 s mezinárodní účastí (Lázně Darkov u Karviné,
únor 2008). Nečerpaná dotace ve výši 15.000,- Kč, která měla být použita na uvedenou akci, je
převedena na konferenci „XIX. Biologické dny", která je v tomto roce mezi našimi plánovanými akcemi
jako nejzávažnější.
Plán akcí a rozpočet pro rok 2009
Požadavky na akce v roce 2009 podaly tyto složky Čs. biologické společnosti

Akce

Původní požadavek
10.000,-

Česká společnost pro ultrazvuk
Konference Den sonografických kasuistik II
Technické zabezpečení, květen 2009 v Brně
10.000,Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně
XII. konference Evropské společnosti pro Ultrasonografii
Vyslání delegáta
6.-9.12.2009
15.000,Domovské webové stránky společnosti pro Ultrazvuk
30.000,Cytogenetická sekce
42. výroční zasedání Cytogenetické sekce s mezinárodní účastí
10.-11. 9. 2009
225.000,Společnost pro buněčnou biologii
Struktura a funkce buněčného jádra

Workshop s mezinárodní účastí, říjen 2010
30.000,Společnost pro buněčnou biologii
Konference „17. Cytoskeletální klub“
duben 2009, ve Vranovské Vsi
245.000,Pobočka v Hradci Králové
Konference CYTOKINEMATICS 2009
Zajištění zahraniční účasti, technické zabezpečení, vydání Sborníku
3.000,Pedagogická sekce
2 celostátní semináře Pedagogické sekce
10.000,Společnost pro mutagenezu zevním prostředím
Genetická toxikologie a prevence rakoviny
21. – 23. 10. 2009
15.000,32. 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
10.000,Pobočka v Brně
Přednáškové schůze pobočky v Brně
Celkem za akce
Zpravodaj
Celkem Akce + Zpravodaj 2010

603.000,80.000,683.000,-

•

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.
• Prof. Červinka uvedl, že plánovaná konference Cytokinematics se uskuteční jako slavnostní
jubilejní akce s pozváním významných zahraničních účastníků minulých setkání.
• O definitivním rozdělení dotace pro r. 2009 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.

5. Placení členských příspěvků
Tajemník společnosti podal informaci o nízkém stavu plateb členských příspěvků. Upozornil všechny
předsedy poboček a sekcí, aby důrazně připomněli svým členům povinnost uhradit členské příspěvky

co nejrychleji. V současné době dostávají Zpravodaj pouze platící členové, kteří mají i další výhody např.
snížené konferenční poplatky apod. Platební morálka členů bude i důležitým hlediskem při rozdělování
dotace.
V roce 2008 bylo vybráno ke 1.10.2008 od našich členů ve výši
kolektivní členství ve výši (6 kolektivních členů)
Dotace RVS ČR ve výši
Celkem

49.350,- Kč
90.000,- Kč
235.000,- Kč
374.350,- Kč

Závěr: všem vedoucím Poboček a Sekcí bude zaslán přehled o placení členských příspěvků v roce 2008.
Zajistí: H. Hromadová

6. Zpravodaj (náplň 2. čísla 2009)
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. Zpravodaj bude opět zaslán i biologicky
orientovaným sesterským společnostem. Hlavní výbor vzal zprávu vědeckého tajemníka na vědomí.

7. Výroční zpráva
Prof. Janisch vyzval představitele poboček a sekcí o doručení zpráv o činnosti za letošní rok do
15.12.2008, které budou sloužit jako podklad pro vypracování výroční zprávy Čs. biologické společnosti
za rok 2008. Zpráva bude odeslána do 15.1.2009 Radě vědeckých společností. Osnova pro zprávy je
přiložena k zápisu.
Závěr: Hlavní výbor vzal zprávu vědeckého tajemníka na vědomí.

8. Volby r. 2009
Vědecký tajemník informoval o končícím volebním období a povinnosti Hlavního výboru vypsat volby
na období 2009 – 2011. Hlavní výbor zvolil pro tyto volby volební komisi ve složení: MUDr. Pavel Grec,
CSc. (předseda), H. Hromadová a MUDr. Jana Kolářová, CSc. (z pobočky v Hradci Králové).
Vědecký tajemník rozešle všem předsedům poboček a sekcí výzvu k dodání návrhu jmen do kandidátky
příštího Hlavního výboru do konce tohoto roku. Volební komise z těchto návrhů podle početnosti jejich
zastoupení sestaví kandidátku a jak umožňují stanovy, zahájí korespondenční volby Hlavního výboru.
Všichni členové společnosti budou k volbám vyzváni v jarním Zpravodaji 2009, kde rovněž obdrží
volební lístek a pokyny o provedení volby.
Závěr: v roce 2009 bude svoláno řádné Valné shromáždění, kde bude nově zvolený výbor ČSBS
ustanoven.

9. Přihlášky nových členů
Do společnosti bylo přijato 9 nových členů:
RNDr. Kateřina Bišová, Ph.D.
Třeboň

(Sekce buněčné biologie)

Doc. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Mgr. Peter Mikulíček, Ph.D.
RNDr. Jitka Žlůvová, Ph.D.
RNDr. Eduard Kejnovský, CSc.
Mgr. Peter Vršanský, Ph.D.
Doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
Doc. Mgr. Martin Kanovský, Ph.D.
RNDr. Marek Mentel, Ph.D.

Bratislava
Bratislava
Brno
Brno
Bratislava
Brno
Bratislava
Bratislava

(Sekce evoluční biologie)
(Sekce evoluční biologie)
(Sekce evoluční biologie)
(Sekce evoluční biologie)
(Sekce evoluční biologie)
(Sekce evoluční biologie)
(Sekce evoluční biologie)
(Sekce evoluční biologie)

Závěr: členové výboru vzali na vědomí.

10. Různé
Hlavní výbor za zemřelého prof. Dobiáše, předsedy Ostravské pobočky, kooptoval do této funkce
MUDr. Hanu Lehockou.
Závěr: členové výboru pověřili tajemníka prof. Janische, aby dr. Lehockou informoval o jmenování do
funkce předsedkyně Ostravské pobočky.

11. Závěr
Na závěr prof. Mornstein, předseda společnosti poděkoval všem přítomným za účast a předběžně
stanovil termín příští schůze Hlavního výboru na prosinec 2008, všichni členové výboru budou včas
informováni.

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

