ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ HLAVNÍHO VÝBORU ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
8.10.2003 V BRNĚ

Členové Hlavního výboru
Přítomni:
prof. O. Nečas, prof. R. Janisch, prof. S. Čech, doc. J. Reischig, prof. A. Svoboda, doc. J.
Kunert
Omluveni:
doc. F. Čiampor, prof. M. Hejtmánek, prof. M. Červinka, doc. J. Berger, prof. I. Raška,
doc. K. Smetana, prof. K. Michalová, prof. V. Mornstein
Předsedové poboček a sekcí
Přítomni:
dr. A. Oltová, prof. A. Konětopský, doc. F. Záťura

Úkoly ze schůze Hlavního výboru Čs. biologické společnosti
Dokončit sborník abstrakt XVII. Biologických dnů a předat do tisku.
odpovídají prof. Janisch, dr. Slaninová
Dokončit organizační práce XVII. Biologických dnů.
odpovídá dr. Veselská
Uzavřít smlouvu na výrobu Babákovy medaile.
odpovídají prof. Nečas, prof. Janisch
Předat Babákovu medaili dr. Šetlíkovi.
odpovídá prof. Nečas
Do příští schůze Hlavního výboru vybrat téma semináře pro zvané účastníky.
Odpovídají prof. Nečas, předsedové poboček a sekcí
Kontaktovat prof. Langa a dr. Vyskota v souvislosti s revitalizací Sekce evoluční biologie.
odpovídají prof. Nečas, prof. Svoboda
Dodat podklady pro zprávu o činnosti za rok 2003.
odpovídají předsedové poboček a sekcí

Prof. Nečas zahájil schůzi Hlavního výboru a přivítal všechny přítomné. Po schválení zápisu z minulé
schůze 5.2.2003 seznámil účastníky zasedání s programem (výsledky voleb nového Hlavního výboru,
zpráva předsedy, zpráva vědeckého tajemníka, přihlášky nových členů, různé).

1. Výsledky voleb nového Hlavního výboru a volba předsednictva
Předseda volební komise prof. Horký informoval plénum o výsledcích voleb. Volební komise ve složení
prof. Horký (předseda), prof. Půža, doc. Kleinwachter, I. Tačová (členové) zvolená na schůzi 17.10.2002
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.
Volební komisi bylo doručeno do 30. června 2003 78 platných hlasovacích lístků na členy Hlavního
výboru pro příští funkční období 2003 - 2005. Po konečném sečtení jednotlivých hlasů volební komise
konstatovala, že pro příští funkční období 2003 - 2005 bylo zvoleno nadpoloviční většinou hlasů ze 17

návrhů dodaných pobočkami a sekcemi společnosti 11 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. Ivan Raška, DrSc.
Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.
Doc.MUDr. Josef Reischig, CSc.
Prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc.
Doc. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.
Doc. RNDr. Josef Berger, CSc.
Doc. RNDr. Jiří Kunert, DrSc.

LF MU, Brno
LF MU, Brno
LF MU, Brno
LF MU, Brno
ÚEM AV ČR, Praha
1. LF UK, Praha
LF UK, Plzeň
LF UP, Olomouc
Virol. ústav SAV, Bratislava
Biol. fak. JU, České Budějovice
LF UP, Olomouc

(72)
(71)
(69)
(56)
(55)
(54)
(49)
(44)
(42)
(41)
(40)

Pak přistoupil prof. Horký k uskutečnění volby předsedy Hlavního výboru písemným tajným
hlasováním. Volby se zúčastnilo 9 členů Hlavního výboru a 8 hlasy byl předsedou Hlavního výboru
zvolen prof. Nečas. Prof. Horký 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 předsedy prof. Nečase I. místopředseda doc. Čiampor (9
hlasů), II. místopředseda doc.Kunert (8 hlasů), vědecký tajemník prof. Janisch (8 hlasů), hospodář doc.
Reischig (8 hlasů), revizoři prof. Mornstein (9 hlasů), prof. Červinka (9 hlasů).
Prof. Horký vyslovil absolutorium odstupujícímu Hlavnímu výboru. Prof. Nečas jménem svým i jménem
nového Hlavního výboru poděkoval za vyslovenou důvěru. Nastínil perspektivy Čs. biologické
společnosti, které vidí v přílivu mladých vědeckých pracovníků zvláště do výborů poboček a sekcí
společnosti i do Hlavního výboru.

2. Stav příprav XVII. Biologických dnů
Dr. Veselská, předsedkyně organizačního výboru XVII. Biologických dnů informovala, že konference se
bude konat 19. a 20.11.2003 v budově Veřejného ochránce práv v Brně. Přihlášeno je 9 plenárních
přednášek, 20 krátkých sdělení, 32 posterů, přihlášeno je 120 vědeckých pracovníků. V současné době
se připravuje do tisku sborník abstrakt, který bude distribuován na konferenci. Kromě dotace a AV ČR
60.000 Kč sponzoruje XVII. Biologické dny 13 firem, které se budou prezentovat ve výše zmíněném
areálu. Po technické stránce je konference zajištěna rovněž velmi dobře. Prof. Nečas poděkoval dr.
Veselské a celému organizačnímu výboru za vzorný průběh všech přípravných prací. Do budoucna prof.
Nečas doporučil vzhledem k nižšímu počtu přihlášených účastníků proti předpokladu zvážit možnost
spojovat Biologické dny s konferencí příbuzné tématiky CELLS v Českých Budějovicích.

3. Zpráva předsedy
Jako první ve své zprávě zmínil prof. Nečas nízký počet zúčastněných voličů pro volbu nového Hlavního
výboru. Pro příští volby Hlavního výboru doporučil změnit organizační systém voleb, co nejvíce
zainteresovat pobočky a sekce společnosti ve smyslu podnítit zájem mladých vědeckých pracovníků v
různých vědních oborech v Čs. biologické společnosti.

Dále sdělil prof. Nečas, že z minulé schůze Hlavního výboru vyplynul úkol konstituovat novou formu
ocenění práce pro Čs. biologickou společnost formou Babákovy medaile Čs. biologické společnosti. Po
proběhlém přípravném jednání s autorem návrhu medaile p. Garajem bude 13.10.2003 podepsána
smlouva, náklady na výrobu medaile budou činit cca 40.000 Kč. Prof. Nečas předložil ke schválení
Hlavnímu výboru Statut udělování medaile, která bude udělována vědcům v České i Slovenské
republice za mimořádné badatelské výsledky nebo za životní dílo a za významný podíl na organizační
práci v Čs. biologické společnosti. Statut udělování medaile byl jednohlasně schválen. Podle Statutu
může návrh podat kdokoliv z členů Hlavního výboru a výborů poboček a sekcí a prof. Nečas požádal o
schválení udělení medaile při příležitosti životního jubilea dr. Šetlíkovi za jeho celoživotní práci. Dr.
Šetlík je vědeckým pracovník Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni, podílí se na výzkumu
buněčného cyklu u řas, má široký rozhled ve všech oblastech obecné biologie a je členem Učené
společnosti ČR. Udělení Babákovy medaile dr. Šetlíkovi bylo schváleno všemi přítomnými.
Prof. Nečas informoval, že všechny tři odborné semináře, které uspořádal Hlavní výbor se setkaly s
mimořádným zájmem vědecké veřejnosti. K diskusi o těchto seminářích (o Darwinovi a o všeobecném
vzdělání v biologii) byl pozván prof. Nečas do Českého rozhlasu. Diskuse o posledním semináři "Evoluce
buňky" prof. Nečase s redaktorem dr. Budilem bude vysílána 11.10.2003 v Českém rozhlasu II v pořadu
Meteor v 8,00 hod. Prof. Nečas doporučil pokračovat v těchto seminářích pro zvané zájemce a navrhl
13 dalších témat:
Sociobiologie (nakolik je lidská společnost determinována biologicky)
Vznik života
Podstata života
Existuje jaderný skelet? (evoluce jádra)
Důvody a mechanismy (příčiny) stárnutí a smrti (od buňky až po druhy)
Velcí myslitelé naší biologie
Vztah biologických věd a filozofie
Evoluce lidské kognitivity
Kognitivita živých systémů
Rizika pro vývoj lidstva (nekontrolovaná věda, vojenské sebezničení atd.)
Rizika pro vývoj biosféry (globální klima, genetické zásahy, technizace, chemizace atd.)
Biomedicína v r. 2020 (vize)
Postavení biologie na lékařských fakultách
Po široké rozpravě rozhodl Hlavní výbor ponechat prostor k zamyšlení nad předloženými tématy všem
členům Hlavního výboru do příští schůze, která se bude konat před Valným shromáždění při příležitosti
XVII. Biologických dnů. Zde bude vybráno nejpřitažlivější téma pro příští odborný seminář hlavního
výboru.
V závěru své zprávy oznámil prof. Nečas, že se zúčastní 22.10.2003 plenární schůze rady vědeckých
společností, zahajovací proslov přednese předsedkyně AV ČR prof. Illnerová, Na schůzi budou
probírány ekonomické záležitosti.
Hlavní výbor vzal zprávu prof. Nečase na vědomí.

4. Zpráva vědeckého tajemníka
Prof. Janisch informoval, že hlavní výbor byl vyzván Radou vědeckých společností, aby pro zajištění
finanční dotace pro rok 2004 zpracoval účelový projekt. Na základě toho byly vyzvány pobočky a sekce
k předložení svých požadavků na dotování plánovaných akcí v příštím roce.

Požadavky na akce v roce 2004 dodaly tyto složky Čs. biologické společnosti:
50.000,Česká společnost pro ultrazvuk
"Praktická ultrasonografie"
září 2004
25.000,Cytogenetická sekce
"37. výroční zasedání Cyt. sekce"
9.-10.9.2004
30.000,Společnost pro buněčnou biologii
"Cytoskeletální klub"
březen 2004
3.000,Pedagogická sekce
celostátní semináře
10.000,Pobočka v Brně
Přednáškové schůze
15.000,Semináře Hlavního výboru
Zpravodaj
Celkem

80.000,213.000,-

Do 15.10.2003 budou na základě těchto požadavků vypracovány účelové projekty a zaslány k
posouzení Radě vědeckých společností.
Prof. Janisch vyzval představitele poboček a sekcí o doručení zpráv o činnosti za letošní rok do 19.12.,
které budou sloužit jako podklad pro vypracování výroční zprávy Čs. biologické společnosti za rok 2003.
Osnova pro zprávy bude přiložena k zápisu.
Dále připomenul prof. Janisch zástupcům poboček a sekcí nutnost případného urychleného dodání
příspěvků do podzimního čísla Zpravodaje Čs. biologické společnosti, které vyjde koncem roku.
Závěrem oznámil prof. Janisch, že se za nového kolektivního člena Čs. biologické společnosti má zájem
přihlásit se firma Optoteam. Firmě byly již zaslány všechny potřebné materiály pro vstup do Čs.
biologické společnosti. V případě zájmu firmy o kolektivní členství schválí Hlavní výbor na své příští
schůzi její přijetí.

5. Přihlášky nových členů
Do Čs. biologické společnosti byli jednomyslně přijati tito noví členové Čs. biologické společnosti:
prof. Ing. Jan Hálek, CSc., Olomouc,
doc.MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc., Praha,
MUDr. Klára Marešová, Olomouc,
Ing. Radovan Wiecek, Brno,
MUDr. Lenka Forýtková, CSc., Brno,
doc. RNDr. Karol Mičieta, Ph.D., Bratislava,

Mgr. Marek David, Brno,
Mgr. Monika Lazarová, Bratislava,
MUDr. Věra Maryšková, Brno,
Mgr. Omar Šerý, Ph.D., Brno,
Mgr. Petra Trachtulcová, Dr., Praha,
PaedDr. Marie Přečková, Praha

Mgr. Zuzana Valovičová, Bratislava,
Mgr. Milada Vítová, Třeboň,
RNDr. Kateřina Opleštilová, Praha,
RNDr. Ivana Janatová, CSc., Praha,
Ing. et Ing. Daniel Orel, Brno,

6. Různé
Prof. Nečas informoval, že již dlouhou dobu je v úplném útlumu Sekce evoluční biologie. Ve snaze oživit
tuto sekci konzultoval převzetí předsednické funkce s prof. Langem na semináři Hlavního výboru o
evoluci buňky. Prof. Lang se dosud nevyjádřil, zda by byl ochoten se vedení sekce ujmout. Prof.
Svoboda přislíbil připomenout otázku oživení sekce s prof. Langovi. V případě, že prof. Lang
nepřevezme vedení sekce, pokusí se prof. Nečas otázku revitalizace sekce projednat s doc. Vyskotem
z Biofyzikálního ústavu AV ČR.
Dr. Oltová informovala Hlavní výbor, že Cytogenetická sekce uskutečnila volby výboru, předsedkyní
sekce je i nadále prof. Michalová. Sekce uspořádala 36. výroční zasedání sekce za účasti 100 vědeckých
pracovníků v Plzni. V příštím roce uspořádá sekce 37. výroční zasedání v Olomouci a další 7 odborných
akcí.
Doc. Záťura, předseda České společnosti pro ultrazvuk Čs. biologické společnosti, že společnost byla
revitalizována a v letošním roce uspořádala "Nové směry v abdominální sonografii" v Brně a
mezinárodní konferenci"Interactivity of ultrasound and patient" na podzim v Olomouci. V příštím roce
připravuje společnost jubilejní 10. ročník konference s mezinárodní účastí "Praktická ultrasonografie v
Olomouci", specializované workshopy a plánuje se aktivní účast předsedy na konferenci Evropské
společnosti pro ultrasonografii v Kodani a měl by se zúčastnit i jednání výboru společnosti EFSUMB.
Příští schůze Hlavního výboru byla stanovena na 19.11.2003 před Valným shromážděním Čs. biologické
společnosti, které se bude konat při příležitosti XVII. Biologických dnů.
Prof. Nečas poděkoval všem přítomným za účast, novému Hlavnímu výboru popřál mnoho úspěchů v
jeho činnosti a zasedání ukončil.

Zapsala: Iva Tačová
Přečetl: Prof. MUDr. R. Janisch, DrSc.
vědecký tajemník

