ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ HLAVNÍHO VÝBORU ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
22.2.2006 V BRNĚ

Členové Hlavního výboru
Přítomni:
prof. O. Nečas, prof. R. Janisch, prof. S. Čech, prof. A. Svoboda, prof. M. Červinka, prof.
F. Čiampor, prof. V. Mornstein, doc. J. Kunert
Omluveni:
prof. M. Hejtmánek, prof. K. Michalová, prof. K. Smetana, doc. J. Berger, doc. J.
Reischig, prof. I. Raška
Předsedové poboček a sekcí
Přítomni:
prof. A. Konětopský, Ing. V. Skládal, RNDr. O. Vrána, MUDr. E. Kotulánová

1. Zahájení
Zasedání Hlavního výboru Čs. Biologické společnosti zahájil a všechny přítomné přivítal prof. O. Nečas.

2. Schválení zápisu z minulé schůze HV
Připomínky k zápisu ze schůze HV ČSBS, která se konala dne 24. 10. 2005 v Českých Budějovicích nebyly.

3. Sekretářka a účetní HV
Prof. O. Nečas poděkoval za dobrou práci sekretářce Čs. biologické společnosti p. Aleně Stloukalové,
která ukončila pracovní poměr. Představil novou sekretářku společnosti p. Helenu Hromadovou, která
bude vykonávat i funkci účetní. Doposud tuto činnost dělala p. Pavla Skusilová. Zároveň všichni
přítomní podepsali pro p. Ivu Tačovou přání se srdečnými pozdravy a poděkováním za její dlouholetou
aktivní činnost ve společnosti.

4. Výroční zpráva za rok 2005
Přípomínky:
Doc. Berger připomněl e-mailem, že ve zprávě není zmíněna publikace přednášek z XVIII. Biologických
dnů „Advances in Cell and Molecular Biology" obsahující plné znění pozvaných přednášek. Pro publikaci
výroční zprávy ve Zpravodaji bude tato informace doplněna.
Prof. Mornstein připomněl, že ve zprávě nebyla uvedena činnost Biofyzikální sekce. Na schůzi přítomný
předseda sekce doc. O. Vávra předložil informace o činnosti sekce, které budou do publikované výroční
zprávy doplněny.

5. Zpráva předsedy

•

•
•
•
•

Předseda prof. Nečas podrobně seznámil hlavní výbor s přípravami semináře na téma
„Determinace lidské společnosti: nakolik je biologická a nakolik je sociální", který se uskuteční
dne 4. dubna 2006, v zasedací síni děkanátu LF MU. Z pozvaných hlavních řečníků přislíbili účast
Dr. V. Vančata, prof. M. Macek, jr., prof. R. Brdička, doc. P. Stopka, a doc. M. Kanovský.
Abstrakta příspěvků budou publikována ve Zpravodaji Čs. biologické společnosti.
Prof. Nečas požádal členy HV a předsedy poboček a sekcí, aby seznámili s touto akcí i další
zájemce v okruhu své působnosti.
Prof. F. Čiampor přislíbil rozšířit informaci na Slovensku.
Dr. Konětopský připomněl možnost obrátit se i na výchovné poradce středních škol.
Dále informoval prof. O. Nečas o zasedání Rady vědeckých společností, kterého se zúčastnil,
přečetl dopis předsedy RVS prof. Hány, kde je zdůvodněno proč nelze navýšit sníženou dotaci
pro Čs. biologickou společnost.

6. Zpráva vědeckého tajemníka
Placení členských příspěvků
Prof. Janisch informoval o nízkém stavu plateb členských příspěvků. V současné době zaplatilo za
letošní rok pouze 325 členů. Vědecký tajemník upozornil všechny předsedy poboček a sekcí, aby
důrazně připomněli svým členům povinnost uhradit členské příspěvky co nejrychleji. Všichni
předsedové poboček a sekcí obdrželi přehled plateb členských příspěvků svých členů. V současné době
dostávají Zpravodaj pouze platící členové, kteří mají i další výhody např. snížené konferenční poplatky
apod.
MUDr. E. Kotulánová oznámila, že v Sekci pro ultrazvuk ukončují členství po 2 letech neplacení
členských příspěvků. Bylo konstatováno, že nové členy přijímá HV a ten také členství ukončuje na
návrhy, které obdrží z poboček a sekcí.
Dotace RVS pro rok 2006
Vědecký tajemník informoval Hlavní výbor o dotaci RVS pro rok 2006 a jejím rozdělení mezi jednotlivé
pobočky a sekce. Především oznámil, že celková požadovaná částka 345.000.- Kč byla RVS krácena na
213.000.- Kč. Proto byly také částky pro jednotlivé složky společnosti úměrně sníženy. Všichni
předsedové poboček a sekcí byli o výši jejich schválené dotace již elektronickou poštou vědeckým
tajemníkem společnosti informováni.
Definitivní rozdělení dotace pro r. 2006 je následující:
Akce

Návrh
20.000,-

Česká společnost pro ultrazvuk v biologii a medicíně
11. ročník Praktické monografie
10.000,18. konference Evrop. společnosti pro ultrasonografii
(Webová stránka, úpravy)
20.000,Cytogenetická sekce

„39. výroční zasedání Cytogenetické sekce"
20.000,Společnost pro buněčnou biologii
„Cytoskeletální klub"
duben 2006
2.000,Pedagogická sekce
2 celostátní semináře Pedagogické sekce
jaro, podzim
10.000,Společnost pro mutagenezu zevním prostředí
Konference: Genetická toxikologie a prevence rakoviny
5.000,Společnost pro mutagenezu zevním prostředí
Konference: 29. Pracovní dny Sekce pro mutagenezu
Webová stránka (vedení)
4.000,Pobočka v Brně
Přednáškové schůze pobočky v Brně v r. 2006
60.000,Pobočka v Hradci Králové
Mezinárodní konference: Cytokinematics 2006
2.000,Hlavní výbor
Seminář na téma sociobiologie v Brně
4.4. 2006
Zpravodaj
Celkem za akce + Zpravodaj

60.000,213.000,-

Hlavní výbor vzal zprávu vědeckého tajemníka na vědomí.
Jubilanti v r. 2006
Prof. Janisch přečetl seznam jubileí v pětiletých intervalech členů společnosti v rozsahu 55‑85 let. Za
mimořádné zásluhy a dlouhodobou aktivitu v Čs. biologické společnosti Hlavní výbor navrhl udělit
následující ocenění:
Babákovu medaili:
Diplom čestného uznání:

RNDr. A. Konětopský, CSc.,
doc.MUDr. M. Grim, CSc., prof. RNDr. J. Doškař, CSc., doc. MUDr. P.
Hach, CSc., RNDr. M. Vojtíšková, CSc.

Blahopřejný dopis: prof. MUDr. R. Koďousek, DrSc., prof. RNDr. V. Dadák, DrSc., prof. MUDr. E.
Hadašová, CSc., prof. MUDr. V. Lichnovský, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., prof. RNDr. E.
Miadoková, CSc., RNDr. E. Bukovská, CSc., doc.MUDr. P. Matonoha, CSc., prof. MVDr. J. Motlík, DrSc.,
doc. MUDr. F. Záťura, CSc., Ing. J. Fulka, CSc., prof. MUDr. J. Veselý, CSc., prof. MUDr. V. Půža, DrSc.,
doc. Ing. RNDr. V. Orel, DrSc., RNDr. E. Streiblová, DrSc.

7. Výsledky voleb nového Hlavního výboru a volba předsednictva
•

•
•

•

Prof. Nečas poděkoval všem členům HV za dobrou spolupráci, také všem předsedům a členům
poboček a sekcí. Zejména poděkoval prof. Janischovi, za vzornou práci ve funkce vědeckého
tajemníka.
Prof. M. Červinka podal návrh na udělení Babákovy medaile prof. Janischovi za dlouholetou,
vzornou a příkladnou práci pro společnost. Návrh byl všemi přítomnými členy odsouhlaseno.
Předseda volební komise prof. Čech informoval plénum HV o výsledcích voleb. Volební komise
ve složení prof. Čech (předseda), prof. Janisch, prof. Svoboda, H. Hromadová. (členové) zvolená
na schůzi 24. 10. 2005 byla pověřena přípravou a uskutečněním voleb nového Hlavního výboru
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 do 31. 12. 2005. V pokynech byli členové vyzváni
zaslat svůj hlasovací lístek na adresu sekretariátu společnosti do 31. 1. 2006.
Volební komisi bylo doručeno do 31. ledna 2006 137 platných hlasovacích lístků a 2 hlasovací
lístky neplatné na členy Hlavního výboru pro příští funkční období 2006 - 2008. Po konečném
sečtení jednotlivých hlasů volební komise, která se sešla dne 3. 2. 2006, provedla zápis a
konstatovala, že pro příští funkční období 2006 - 2008 bylo zvoleno nadpoloviční většinou hlasů
10 nových členů Hlavního výboru podle četnosti hlasů takto:

Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.
Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc.
Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc.
Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc.
Prof. RNDr.Vojtěch Mornstein
Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
Doc.MUDr. Josef Reischig, CSc.
Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.
Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.
Doc. RNDr. Jiří Kunert, DrSc.
•

LF MU, Brno
LF MU, Brno
LF MU, Brno
LF MU, Brno
LF MU, Brno
1. LF UK, Praha
LF UK, Plzeň
1. LF UK, Praha
Virol. ústav SAV, Bratislava
LF UP, Olomouc

(123)
(106)
(109)
(100)
(98)
(94)
(90)
(86)
(85)
(70)

Pak přistoupil předseda volební komise prof. Čech k uskutečnění volby předsedy Hlavního
výboru písemným tajným hlasováním. Volby se zúčastnilo 8 přítomných členů Hlavního výboru
a 7 hlasy byl předsedou Hlavního výboru zvolen prof. Mornstein. Prof. Čech 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. Čiampor (7 hlasů), II. místopředseda prof.
Svoboda (7 hlasů), vědecký tajemník prof. Janisch (7 hlasů), hospodář doc. Kunert (8 hlasů), z
náhradníků Hlavního výboru byli zvoleni revizoři účtů Ing. Jiří Hašek a prof. Juraj Krajčovič.

•

•

Prof. Mornstein vyslovil absolutorium odstupujícímu Hlavnímu výboru. Jménem svým i
jménem nového Hlavního výboru poděkoval za vyslovenou důvěru. Nastínil perspektivy Čs.
biologické společnosti, které vidí v rozvíjení interdisciplinárních vztahů jednotlivých odborných
oblastí a v přílivu mladých vědeckých pracovníků zvláště do výborů poboček a sekcí společnosti
i do Hlavního výboru.
Prof. R. Janisch podal návrh na ustavení nové funkce čestného předsedy Hlavního výboru a Čs.
biologické společnosti. Současně navrhl udělit čestné členství dlouholetému předsedovi
společnosti prof. O. Nečasovi. Hlavní výbor jednomyslně souhlasil a pověřil vědeckého
tajemníka upřesnit práva a povinnosti i právní aspekty začlenění institutu čestného předsedy
do Jednacího řádu společnosti.

8. Přihlášky nových členů
Do společnosti byl přijat 1 nový člen:
Mgr. Daniel Vlk, CSc, z LF MU Brno

(sekce biofyzikální).

V této souvislosti prof. Mornstein informoval Hlavní výbor o ochotě Mgr. Vlka pracovat ve funkci
technického redaktora Zpravodaje Čs. biologické společnosti.

9. Různé
Volební valné shromáždění
Volební valné shromáždění se uskuteční začátkem května t.r. Proběhne jako součást Pracovních dnů
České a Slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím v Brně.
Výše členských příspěvků individuálního členství.
Vědecký tajemník prof. Janisch připomněl opakované upozorňování RVS na velmi nízký členský
příspěvek stanovený pro členy Čs. biologické společnosti ve srovnání s ostatními vědeckými
společnostmi (150,-Kč pro pracující, 50,-Kč pro důchodce a studenty). Po krátké diskuzi Hlavní výbor
schválil podat na Valném shromáždění návrh na zvýšení členského příspěvku od 1. 1. 2007 pro pracující
na 250,-Kč, u důchodců a studentů ponechat 50,-Kč.
Údaje o členech společnosti v databázi
Prof. Janisch dále připomněl předsedům poboček a sekcí, aby změny u jednotlivých členů např.
bydliště, titul, změna adresy pracoviště, odchod do důchodu, ukončení studia nebo úmrtí průběžně
oznamovali na sekretariát společnosti. Většinu změn se sekretariát dovídá teprve na základě
nedoručených zásilek členům.
Aktivita sekce Evoluční biologie
Vědecký tajemník připomněl Hlavnímu výboru dlouholetou nečinnost Sekce Evoluční biologie,
přestože se problematikou evoluce v současné době zabývá intenzivně řada významných vědeckých
osobností. Navrhl využít seminář Hlavního výboru dne 4. 4. 2006 v Brně k pokusu oživit činnost této
sekce. Jako perspektivní osobnost pro vedení sekce navrhl prof. Krajčoviče. Prof. F. Čiampor přislíbil
předběžně prof. Krajčoviče o tomto záměru informovat a záležitost s ním projednat.
Náplň práce členů Hlavního výboru

Prof. Mornstein navrhl, aby jednotliví členové výboru na příštím zasedání HV podali návrhy na
konkrétní rozdělení určitých úseků práce HV např. starost o www stránku společnosti, propagace
společnosti na veřejnosti, získávání nových, zejména mladých členů, zvýšení atraktivity členství ve
společnosti apod.

10. Závěr
Na závěr byl termín příští schůze Hlavního výboru předběžně stanoven při valném shromáždění na 1.
týden v měsíci květnu 2006.

Zapsala H. Hromadová
Přečetl prof. R. Janisch

