ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ HLAVNÍHO VÝBORU ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
23.1.2002 V BRNĚ

S přáním mnoha úspěchů všem přítomným v letošním roce zahájil zasedání hlavního výboru předseda
prof. Nečas. Před vlastním jednáním vzpomenul 65. narozeniny předsedy olomoucké pobočky prof.
Lenharta. Jelikož prof. Lenhart z důvodu pracovního zaneprázdnění nebyl přítomen, převzal gratulační
dopis hlavního výboru tajemník olomoucké pobočky doc. Kunert a na slavnostní schůzi pobočky dopis
předá. Potom sdělil prof. Nečas, že zemřel čestný člen Čs. biologické společnosti, bývalý předseda
biofyzikální sekce a ředitel Biofyzikálního ústavu AV ČR v Brně prof. Karpfel. Vzpomínka mu bude
věnována v příštím čísle Zpravodaje a na valném shromáždění Čs. biologické společnosti.
Členové hlavního výboru
Přítomni:
prof. O. Nečas, prof. R. Janisch, prof. S. Čech, doc. J. Berger, prof. A. Svoboda, doc. K.
Smetana, doc. J. Kunert, doc. V. Mornstein
Omluveni:
prof. Hejtmánek
Nepřítomni: doc.F. Čiampor, doc. J. Reischig
Předsedové poboček a sekcí
Přítomni:
prof. L. Dobiáš, Dr. Z. Pokorná (za doc. Michalovou a doc. Rubeše), Ing. V. Skládal
Hosté:
Mgr. L. Šimková, zástupce firmy Sigma - Aldrich, Praha, Dr. I. Pánková, zástupce firmy
PLIVA - Lachema, Brno

Úkoly ze schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti
1. Do 28. 2.2002 shromáždit předběžné přihlášky na XVII. Biologické dny.
Odpovídá prof. Janisch.
2. Do konce dubna 2002 vyžádat definitivní přihlášky na XVII. Biologické dny.
Odpovídají prof. Janisch, prof. Svoboda.
3. Opravit ve výroční zprávě o činnosti údaje o ostravské pobočce.
Odpovídá prof. Janisch.
4. Upozornit ve Zpravodaji na doporučení RVS zvýšit členský příspěvek v r. 2004.
Odpovídá prof. Janisch.
5. Zahájit práce na dalším semináři hlavního výboru.
Odpovídají dr. Konětopský, prof. Nečas, prof. Janisch.
6. Anonymní dopis založit do archivu Čs. biologické společnosti.
Odpovídá prof. Nečas.
7. Přispívat do Zpravodaje.
Odpovídají pobočky a sekce.
8. Pořádání větších akcí konzultovat s účetní pí. Skusilovou.
Odpovídají pořadatelé.
Po schválení zápisu z minulé schůze 5.9.2001 v Olomouci přistoupil předseda hlavního výboru k
jednání.

1. Stav příprav XVII. Biologických dnů

Prof. Janisch informoval přítomné, že v těchto dnech byl rozeslán všem členům Čs. biologické
společnosti Zpravodaj s prvním oznámením o konání XVII. Biologických dnů 23. 25.9.2002 v Brně na
lékařské fakultě MU na téma „Pokroky genetického a buněčného inženýrství". Předběžné přihlášky
jsou vyžadovány do konce února, definitivní s upřesněnými požadavky do konce dubna 2002.
Předběžná přihláška tvořila součást I. oznámení. Biologické dny nebudou probíhat v sekcích, ale v
tématických celcích. Na základě doručených přihlášek budou vytipováni koordinátoři tématických
bloků. První oznámení o konání XVII. Biologických dnů obdrží i vybrané vysoké školy a ústavy AV ČR.

2. Výroční zpráva o činnosti Čs. biologické společnosti za rok 2002
Na základě podkladů dodaných pobočkami a sekcemi byla vypracována výroční zpráva o činnosti Čs.
biologické společnosti za rok 2002 a v termínu 15.1.2002 odeslána Radě vědeckých společností v Praze.
Prof. Janisch seznámil přítomné stručně s obsahem zprávy. Zpráva o činnosti byla hlavním výborem
schválena s tím, že bude ve smyslu připomínky prof. Dobiáše opraveno datum a typ akce ostravské
pobočky. Výroční zpráva bude publikována v jarním čísle Zpravodaje, zřejmě v květnu t.r.

3. Zpráva předsedy
a) Informace ze schůze Rady vědeckých společností
Prof. Nečas sdělil hlavnímu výboru, že se dne 17.1. t.r. zúčastnil schůze Rady vědeckých společností.
Dosavadní předseda prof. Valenta koncem minulého roku rezignoval ze zdravotních důvodů na svou
funkci. Ze tří kandidátů byl na rok 2002 zvolen prof. Hána. V roce 2003 bude zvolen celý nový výbor
Rady vědeckých společností včetně předsedy pro čtyřleté volební období. Dále informoval prof. Nečas
hlavní výbor, že Radě vědeckých společností chybí prostředky na financování sekretariátu, bylo proto
odhlasováno, že všechny vědecké společnosti odvedou Radě vědeckých společnosti ročně 1 Kč za
každého svého člena. Z toho vyplývá, že Čs. biologická společnost zaplatí v tomto roce 1331 Kč. Rada
vědeckých společností dále doporučuje vědeckým společnostem zvýšit členský příspěvek minimálně
na 200 Kč. Protože výši členského příspěvku schvaluje valné shromáždění, zvýšení by se mohlo
uskutečnit v roce 2004, neboť volební valné shromáždění se bude konat v roce 2003. V příštím čísle
Zpravodaje budou členové Čs. biologické společnosti na pravděpodobné zvýšení členského příspěvku
upozorněni.
V další části své zprávy otevřel prof. Nečas pro přítomné zástupce poboček a sekcí důležitý problém
finanční dotace pro tento rok. Čs. biologická společnost na základě předložených návrhů poboček a
sekcí žádala o přidělení dotace ze státního rozpočtu pro rok 2002 ve výši 350.000 Kč. Jelikož Rada
vědeckých společností obdržela pro vědecké společnosti stejnou částku jako v loňském roce a většina
vědeckých společností žádala více, nemohla Rada vědeckých společností zvýšený požadavek naší
společnosti akceptovat. Přidělená dotace Čs. biologické společnosti proto činí 220.000 Kč. Prof. Nečas
předložil hlavnímu výboru návrh předsednictva, které se na své schůzi 22.1. navrhlo následující restrikci
požadavků jednotlivých poboček a sekcí:
Plánované akce
1. Biol. dny
2. Buňka IV
3. Cytogenetika
4. Mutagenese

Plán
50.000,50.000,20.000,30.000,-

Stav po restrikci
40.000,15.000,15.000,25.000,-

5. Brněnská pob.
6. Cytoskelet
7. Kryobiol.
8. Ostrava
9. Bun. biol. (kmen. buňky)
10. Pedagog.
11. Olomouc

10.000,10.000,85.000,10.000,5.000,2.000,1.000,273.000,-

požadavek na RVS

240.000,-

Ročenka
Zpravodaj

50.000,60.000,110.000,350.000,-

celkové částky

10.000,10.000,40.000,8.000,4.000,2.000,1.000,170.000,-

0,50.000,50.000,220.000,-

V široké diskusi zaznělo mnoho návrhů (zvýšit konferenční poplatek - Biol. dny minimálně 1000 Kč,
vydat sborník z Biologických dnů, i přes restrikci vydat slavnostní ročenku k 80. výročí založení Čs.
biologické společnosti). Po rozpravě hlavní výbor schválil rozhodnutí pokusit se abstrakta z Biologických
dnů v angličtině vydat v rámci vědeckého časopisu Lékařské fakulty MU v Brně a slavnostní ročenku po
dohodě s kolektivními členy Čs. biologické společnosti, eventuelně pokusit se získat další sponzory a
navržené rozvržení restrikcí pro rok 2002 schválil.
b) Příští odborný seminář hlavního výboru
Hlavní výbor Čs. biologické společnosti zahájil cyklus odborných seminářů pro zvané účastníky. První
seminář „Spor o Darwina??" se uskutečnil 14.11.2001 na lékařské fakultě MU v Brně za účasti 50
vědeckých pracovníků a setkal se s velmi kladným ohlasem vědecké veřejnosti. Prof. Nečas na návrh
předsednictva nastínil několik témat pro příští semináře: „Co z biologie má být součástí všeobecného
vzdělání?", „Priony z hlediska jejich podstaty", „Otázky vzniku života" a problematiku „Do jaké míry je
dění v lidské společnosti určeno biologicky a nakolik sociálně?". Po diskusi hlavní výbor rozhodl
uskutečnit první variantu s problematikou výuky středoškolské biologie. Odbornou koncepcí semináře
byl pověřen dr. Konětopský a prof. Nečas, osloví Ministerstvo školství, poslaneckou sněmovnu (výbor
pro vzdělávání), televizi, rozhlas, tisk a různé pedagogické instituce. Organizačně i administrativně
zajistí seminář hlavní výbor. Termín konání semináře byl stanoven na červen, v nejbližších dnech dr.
Konětopský termín upřesní.
c) Stanovisko hlavního výboru k anonymnímu dopisu
Hlavní výbor Čs. biologické společnosti obdržel dopis z Hradce Králové se stížností na dr. Měřičku z
Tkáňové banky fakultní nemocnice. Dopis byl postoupen výboru kryobiologické sekce k projednání.
Předseda sekce Ing. Skládal oznámil, že výbor sekce doporučuje postoupit dopis Etické komisi
Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Hlavní výbor rozhodl založit dopis do archivu Čs. biologické
společnosti.
d) Jubilanti v roce 2002
Jako každoročně byl sestaven seznam členů společnosti, kteří podle svých zásluh jsou při příležitosti
životních jubileí oceňováni čestným členstvím, čestným uznáním hlavního výboru nebo gratulačním
dopisem. Na udělení čestného členství byli navrženi prof. MUDr. Jiří Slavík, DrSc., Brno, RNDr. Zdeněk
Drahota, DrSc., Praha. Čestné uznání hlavního výboru bylo navrženo Miloši Holubářovi, Brno, doc. Ing.

Kyře Michalové, DrSc., Praha, MUDr. Pavlovi Grecovi, CSc., Brno. Ostatním jubilantům budou průběžně
zasílány gratulační dopisy hlavního výboru.
V závěru své rozsáhlé zprávy informoval prof. Nečas, že v prvním čísle Akademického bulletinu
letošního roku byl publikován článek k 80. výročí založení Čs. biologické společnosti.

4. Zpráva vědeckého tajemníka
Prof. Janisch informoval, že na jaře t.r. vyjde první číslo Zpravodaje. Požádal zástupce poboček a sekcí
k výraznějšímu přispívání aktuálními zprávami z poboček a různými odbornými zajímavostmi.

5. Zpráva hospodáře
Prof. Čech seznámil přítomné s účetní závěrkou a vyúčtováním dotace AV ČR. Finanční dotace AV ČR
činila v roce 2001, k 10.1.2002, kdy bylo vyúčtování dotace vyhotoveno, zůstalo na účtu Čs. biologické
společnosti 23.000 Kč (přebytek z pořádaných akcí). Účetní závěrka a vyúčtování dotace byly zaslány v
termínu 15.1.2002 Radě vědeckých společností.
Prof. Janisch v této souvislosti požádal zástupce poboček a sekcí, aby před pořádáním větších akcí
konzultovali rozpočty a ostatní finanční záležitosti s účetní pí. Skusilovou.

6. Přihlášky nových členů
Do Čs. biologické společnosti byli jednomyslně přijati tito noví členové:
Mgr. Marta Loučková, Praha
Mgr. Michaela Němečková, Praha
Mgr. Lenka Kučerová, Pardubice
PharmDr. Jana Kolmanová, Hradec Králové
PharmDr. Jana Fialová, Hradec Králové
Mgr. Radko Novotný, Ph.D.
RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., Brno
MUDr. Hana Lehocká, Karviná
Eva Belišová, Karviná
Mgr. Magdalena Makowková, Karviná
Mgr. Jiří Novotný, Olomouc
Mgr. Michaela Sedlářová, Olomouc

7. Různé
Prof. Nečas vyzval zástupce poboček a sekcí oznamovat případné změny u svých členů (např.
pracoviště, tituly, úmrtí ap.) sekretariátu hlavního výboru.
Závěrem poděkoval prof. Nečas všem za aktivitu při projednávání náročného programu, pozval všechny
členy hlavního výboru na slavnostní schůzi brněnské pobočky Čs. biologické společnosti uspořádanou
k 80. výročí založení společnosti, která následuje po ukončení schůze hlavního výboru a schůzi hlavního
výboru ukončil.

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

