ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ HLAVNÍHO VÝBORU ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
31.1.2001 V BRNĚ

Zasedání hlavního výboru Čs. biologické společnosti zahájil předseda prof. Nečas. Protože schůze
hlavního výboru byla první v tříletém volebním období oznámil, že v hlavním výboru ukončili činnost
prof. Beneš, prof. Srb, prof. Kalina ve funkci členů hlavního výboru a dr. Folk a doc. Kleinwachter ve
funkci revizorů. Činnost zahájili v hlavním výboru prof. Raška, doc. Smetana ve funkci členů hlavního
výboru a ve funkci revizorů doc. Mornstein a doc. Kunert. Odstupujícím členům hlavního výboru
poděkoval prof. Nečas za vykonanou práci a novým členům hlavního výboru popřál mnoho zdaru v
jejich působení v Čs. biologické společnosti. Potom seznámil prof. Nečas přítomné s programem schůze
(příprava XVI. Biologických dnů, projekty Čs. biologické společnosti v roce 2001, zpráva předsedy,
zpráva vědeckého tajemníka, zpráva hospodáře, přihlášky, různé) a přistoupil k jednání.
Členové hlavního výboru
Přítomni:
prof. O. Nečas, doc. F. Čiampor, prof. R. Janisch, doc. J. Berger, doc. J. Reischig, prof. I.
Raška, prof. A. Svoboda, doc. K. Smetana, doc. J. Kunert
Omluveni:
prof. M. Hejtmánek, prof. S. Čech, prof. M. Červinka, doc. V. Mornstein
Předsedové poboček a sekcí
Přítomni:
prof. K. Lenhart, Dr. J. Oltová, Dr. Z. Pokorná, Dr. A. Konětopský, Ing. V. Skládal, Dr. O.
Vrána

Úkoly ze schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti
1. Rozeslat II. oznámení na XVI. Biologické dny do poloviny března t.r.
Odpovídají doc. Kunert a prof. Lenhart.
2. Kontaktovat prof. Pačesa ohledně Babákovy přednášky.
Odpovídá prof. Nečas.
3. Seminář na téma „Priony" v říjnu t.r.
Odpovídají prof. Svoboda, prof. Koďousek,, Dr. Mitrová, Dr. Kopáček.
4. Oslovit Dr. Mitrovou a Dr. Kopáčka v souvislosti s pořádáním semináře „Priony".
Odpovídá prof. Nečas.
5. Průběžně podle návrhů hlavního výboru odesílat ocenění členům Čs. biologické společnosti.
Odpovídá prof. Janisch.
6. Umožnit kolektivním členům Čs. biologické společnosti firemní prezentaci s 30% slevou na všech
pořádaných akcích Čs. biologické společnosti.
Odpovídají předsedové poboček a sekcí.
7. Vypracovat nový statut společné ceny Čs. biologické společnosti s některou z firem.
Odpovídá předsednictvo hlavního výboru.

1. Schválení zápisu
Protože k zápisu z minulé schůze hlavního výboru 4.9.2000 nebyly vzneseny žádné připomínky, byl bez
výhrad schválen.

2. Stav příprav XVI. Biologických dnů
Prof. Nečas požádal doc. Kunerta o informaci související s přípravou XVI. Biologických dnů. Doc. Kunert
sdělil hlavnímu výboru, že v prosinci minulého roku bylo rozesláno I. oznámení o konání konference s
názvem „Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie" prostřednictvím Zpravodaje (platícím
členům společnosti), dále byly XVI. Biologické dny zveřejněny v 6 časopisech, osloveny byly vybrané
Slovenské školy a Slovenská zemědělská pracoviště. V lednu t.r. bylo I. oznámení rozesláno
prostřednictvím hlavního výboru 700 členů Čs. biologické společnosti současně s výzvou k uhrazení
dlužné částky členských příspěvků minimálně za 5 let (neplatící členové). K dnešnímu dni je
registrováno 40 přihlášek, převážně aktivních, návratnost přihlášek byla prodloužena do 15.2.2001.
Konferenční poplatek pro členy Čs. biologické společnosti je 600 Kč, pro ostatní 800 Kč, pro studenty a
doktorandy 500 Kč a dodatečně byl schválen hlavním výborem poplatek pro důchodce přihlášené k
pasivní účasti 400 Kč. Babákovu přednášku o genetice přednese prof. Pačes, se kterým prof. Nečas
upřesní téma. Plenární přednášku z pověření hlavního výboru „Ultrastruktura jádra" přednese prof.
Raška. Po ukončení plenárních přednášek bude zařazena schůze hlavního výboru. Po diskusi pověřil
hlavní výbor organizátory XVI. Biologických dnů rozeslat do poloviny března t.r. přihlášeným II.
oznámení a dále pokračovat podle stanoveného harmonogramu prací. Prof. Nečas poděkoval
přípravnému výboru za iniciativu a vzornou přípravu konference a přislíbil podporu v dosavadních
trendech.

3. Zpráva předsedy
Prof. Nečas sdělil přítomným, že se před časem ve Zpravodaji v Úvodním slově zmínil o tom, že se Čs.
biologická společnost atomizuje (rozpadá se na menší specializované samostatné společnosti). Bylo by
žádoucí, aby Čs. biologická společnost spojovala různé tématicky zaměřené obory např. biologické vědy
a ekologii, biologické vědy a filosofii, biologické vědy a společenské vědy. Prof. Nečas navrhl v tomto
smyslu pořádat 1x až 2x do roka jednodenní semináře s určitou tématikou (např. výuka biologie na
gymnáziích, adaptace živých systémů, evoluce buňky, biogeneze, chaperony, stres, věda a obchod,
priony, manipulace s genomem atd.) Organizátory seminářů by měli být členové hlavního výboru z
Brna i odjinud, kteří si ke spolupráci přizvou odborníky podle charakteru přednášené tématiky.
Zainteresována by měla být média i tisk, tím bude informována i široká veřejnost.
Záměr prof. Nečase hlavní výbor schválil s tím, že v říjnu v Brně na lékařské fakultě MU bude uspořádán
první seminář na téma „Priony". Hlavní výbor pověřil prof. Svobodu zajistit odbornou náplň z oblasti
biologie, prof. Koďouska z oblasti patologie a Dr. Mitrovou a Dr. Kopáčka z oblasti molekulární biologie
a veterinární medicíny. Prof. Koďouska požádá o participaci na semináři prof. Lenhart, Dr. Mitrovou a
Dr. Kopáčka doc. Čiampor a písemně předseda společnosti prof. Nečas. Členská základna Čs. biologické
společnosti bude informována o konání těchto seminářů vždy prostřednictvím Zpravodaje, dále bude
jejich publicita zajišťována prostřednictvím sdělovacích prostředků, informace bude zaslána i na
Ministerstvo zdravotnictví.

4. Projekty Čs. biologické společnosti na rok 2001
Prof. Janisch oznámil, že v prosinci minulého roku podala Čs. biologická společnost žádost o finanční
dotaci ze státního rozpočtu o 140 000 Kč na základě požadavků poboček a sekcí jako příspěvek k
uspořádání větších akcí. První projekt byl nazván „Prezentace nových výsledků vědeckého výzkumu a
jejich popularizace". V tomto projektu jsou zahrnuty akce: „Aktuální problémy buněčné terapie

(pražská pobočka), „Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie (XVI. Biologické dny),
„Nejnovější experimentální výsledky v buněčné biologii„ (Buňky III) v Českých Budějovicích, „Pokroky
ve výzkumu cytoskeletu (Cytoskeletální klub ve vranovské Vsi), „Nové trendy v experimentální a
klinické molekulární cytogenetice" (zasedání cytogenetické sekce v Praze), „Pravidelné přednáškové
večery"(brněnská pobočka). Druhým projektem Je Zpravodaj Československé biologické společnosti, 2
čísla s požadovanou dotací 60 000 Kč. Celkem požádala Čs. biologická společnost o 200 00 Kč.V případě
snížení dotace bude nutno celkovou přidělenou částku podle jednotlivých požadavků poboček a sekcí
úměrně přerozdělit. V této souvislosti zdůraznil prof Janisch nutnost konzultovat každou plánovanou
akci podpořenou státní dotací s účetní společnosti paní Skusilovou (dotace, sponzoři, čerpání, náklady).

5. Zpráva vědeckého tajemníka
a) Výroční zpráva o činnosti Čs. biologické společnosti
Prof. Janisch předložil přítomným výroční zprávu o činnosti Čs. biologické společnosti za rok 2000,
vypracovanou na podkladech zpráv dodaných pobočkami a sekcemi společnosti. Výroční zprávu, která
byla odeslána 25.1.2001 Radě vědeckých společností schválil hlavní výbor s tím, že bude doplněna
několika údaji, které nebyly k disposici při zpracovávání zprávy.Všichni členové Čs. biologické
společnosti budou se zněním výroční zprávy, doplněnou o chybějící údaje seznámeni prostřednictvím
nejbližšího čísla Zpravodaje. V souvislosti s výroční zprávou požádali prof. Nečas a prof. Janisch
představitele sekcí, které při příležitosti konání svých akcí vydaly sborníky o jejich dodání hlavnímu
výboru k archivaci.
b) Jubilanti 2001
Jako každoročně byl sestaven seznam jubilantů, kteří podle svých zásluh budou při příležitosti životních
jubileí oceněni blahopřejným dopisem, diplomem čestného uznání, nebo čestným členstvím. Na
základě schválených návrhů hlavního výboru budou ocenění průběžně předávána při vhodných
příležitostech a gratulační dopisy odešle hlavní výbor přímo jubilantovi.
c) Stav kolektivních členství
Prof. Janisch informoval, že v současné době má Čs. biologická společnost 3 kolektivní členy: SigmaAldrich, BioTech, OLYMPUS, odstoupila firma B.M. COMP. Nově mají zájem stát se kolektivními členy
Čs. biologické společnosti firmy Merck a PLIVA-Lachema. Oběma firmám byly zaslány všechny
materiály potřebné k přijetí za kolektivní členy. Telefonicky obě firmy potvrdily svůj zájem o členství,
hlavní výbor schválil jejich kolektivní členství v Čs. biologické společnosti. Oběma firmám bude
oznámeno rozhodnutí hlavního výboru o jejich přijetí za kolektivní členy a současně zaslány faktury na
roční příspěvek 15.000 Kč. Prof. Janisch upozornil všechny organizátory akcí, že všechny firmy, které
jsou kolektivními členy Čs. biologické společnosti mají zajištěnu bezplatnou reklamu v každém čísle
Zpravodaje a 30% slevu při prezentaci firmy na všech akcích Čs. biologické společnosti.
V závěru vyzval prof. Janisch přítomné, aby v rámci svých možností kontaktovali různé firmy s nabídkou
kolektivního členství v Čs. biologické společnosti.

5. Zpráva hospodáře
I. Tačová informovala hlavní výbor, že 15.1.2001 byla odeslána Radě vědeckých společností účetní
závěrka a vyúčtování finanční dotace AV ČR za rok 2000. Vyúčtovány byly jednotlivě oba projekty -

Podpora vědeckých akcí poboček a sekcí a 2 čísla Zpravodaje. Státní dotace na tyto projekty činila 195
000 Kč (145 000 Kč pro Podporu..., 50 000 Kč Zpravodaj).
K 31.12.2000 bylo na účtu Čs. biologické společnosti 44 000 Kč. Tento peněžní zůstatek je zbylá část za
kolektivní členství firem a sponzorské dary získané při konferencích, mohl být převeden do letošního
roku a pomůže překlenout období do přidělení státní dotace ( v loňském roce to byl konec května).

6. Přihlášky nových členů
Do Čs. biologické společnosti byli přijati se souhlasem hlavního výboru tito noví členové:
Mgr. Radek Trojanec, Olomouc
Mgr. Věra Nosková, Olomouc
Mgr. Libuše Gojová, Olomouc
Mgr. Jiřina Procházková, Olomouc

7. Různé
Prof. Nečas doporučil předsednictvu vypracovat nový statut společné ceny Čs. biologické společnosti s
některou z firem, které jsou kolektivními členy Čs. biologické společnosti.
Prof. Konětopský požádal hlavní výbor o zvážení možnosti zainteresovat do přednáškové aktivity širší
pedagogickou veřejnost, což je podmíněno finanční pomocí. Hlavní výbor doporučil prof.
Konětopskému pro příští pro tuto aktivitu naplánovat finanční příspěvek.
Prof. Nečas poděkoval všem přítomným za účast, zvláště mimobrněnským a schůzi hlavního výboru
ukončil.

Zapsala: Iva Tačová
Přečetl: Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.

