ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ HLAVNÍHO VÝBORU ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
6.9.1999 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Prof. Nečas zahájil schůzi hlavního výboru a vyzval přítomné k připomínkám k zápisu z minulé schůze
hlavního výboru 24.3.1999. Zápis byl bez připomínek schválen.
Členové hlavního výboru
Přítomni:
prof. O. Nečas, prof. R. Janisch, doc. M. Červinka, doc. J. Reischig, prof. K. Beneš, prof.
A. Svoboda, doc. J. Berger, dr.P. Folk
Omluveni:
prof. S. Čech, prof. M. Hejtmánek
Nepřítomni: doc.F. Čiampor, prof. V. Srb, prof. I. Kalina
Předsedové poboček a sekcí
Přítomni:
doc. K. Smetana, dr. B. Hejda, dr. A. Konětopský, dr. D. Spitzer, Ing. J. Fulka

1. Příprava XV. Biologických dnů
Doc. Berger seznámil členy hlavního výboru s drobnými změnami v programu XV. Biologických dnů.
Hlavní změnou je dodatečné zařazení časů na poster session v úterý v 7,30 a ve 12,30 a ve středu v
7,30.
Doc. Berger dále upřesnil, že slavnostního zahájení se zúčastní prorektor a děkan Jihočeské univerzity.
Hlavní výbor schválil možnost dodání anglických sborníků z Biologických dnů i těm platícím účastníkům,
kteří se Biologických dnů osobně nezúčastní.
Doc. Berger upozornil na časově napnutý program celé konference a nutnost přísně dodržovat časový
režim všech sdělení.
Fotografická dokumentace z průběhu Biologických dnů je zajištěna, provede ji dr. Weyda a vzorky
fotografií přislíbil doc. Berger vystavit na Internetu.
Prof. Nečas provedl kontrolu k obsazení předsedajících v jednotlivých sekcích a nebylo třeba provádět
žádné změny.
Bylo konstatováno, že program mimořádného valného shromáždění, které proběhne v rámci zahájení
XV. Biologických dnů je připraven.

2. Příští Biologické dny
Prof. Nečas navrhl zabývat se již v nejbližší době tématikou a časovým rozvrhem příštích Biologických
dnů. Předběžně zazněly následující návrhy:
Genové manipulace (v nejširším pojetí - vše co ovlivňuje genotypy i genofond populace) - prof. Nečas
Biologie v postgenomové éře - dr. Folk
Regulace exprese genetické informace - prof. Nečas, prof. Beneš
Prof. Nečas vyzval všechny členy hlavního výboru k dalším návrhům tématiky příštích Biologických dnů,
která by měla být stanovena na příští schůzi hlavního výboru.
Vzhledem k tomu, že dosud Biologické dny neproběhly v Olomouci a Plzni, hlavní výbor navrhuje jejich
uspořádání v některém z těchto měst.

3. Revize hospodaření v Čs. biologické společnosti
Prof. Janisch informoval hlavní výbor o dokončené revizi hospodaření s dotací Akademie věd ČR
Konečná zpráva revizních orgánů obsahuje závěr, že v účetní evidenci výdajů na projekt nebyly zjištěny
věcné nedostatky, tudíž opatření k nápravě nebyla vydána. Vzhledem k tomu, že závěrečná zpráva
obsahovala prohozená jména předsedy a tajemníka společnosti, byla vrácena k této opravě na
Kontrolní odbor Akademie věd a opravená verze se nám dosud nevrátila.

4. Informace o přihlášce kolektivního členství cytogenetické sekce
Vědecký tajemník prof. Janisch informoval hlavní výbor informoval o přihlášce cytogenetické sekce naší
společnosti pro kolektivní členství v Evropské asociaci cytogenetiků, o kterém v současné době jedná
předsedkyně cytogenetické sekce doc. Michalová. Možnost úhrady členského příspěvku ve výši 80 Euro
za tři roky konzultoval prof. Janisch na sekretariátu Rady vědeckých společností, kde úhrada byla
předběžně přislíbena.
Prof. Svoboda informoval hlavní výbor o situaci v ECBO, kde v současné době sílí tendence zrušit
kategorii kolektivního členství.

5. Podzimní číslo Zpravodaje
Prof. Janisch informoval hlavní výbor o záměru v nejbližší době ( v první polovině října) vydat druhé
číslo Zpravodaje. V této souvislosti doc. Berger upozornil, že pobočky neposkytují redakci Zpravodaje
miniabstrakty ze svých odborných akcí. Po všeobecné diskusi bylo redakční radě Zpravodaje
doporučeno rozšířit věcný obsah ve Zpravodaji.

6. Přihlášky nových členů
Do Čs. biologické společnosti byli přijati tito noví členové“
doc.MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D., Hradec Králové
RNDr. Hana Klusoňová, Hradec Králové
Mgr. Jana Staňková, Praha
doc. MUDr. Vladislav Mareš, DrSc., Praha
MUDr. Lucie Bačáková, CSc., Praha
MUDr. Ivo Klepáček, CSc., Praha

7. Různé
Prof. Beneš připomněl hlavnímu výboru dokument o vědní politice v naší republice, který má být
zveřejněn začátkem října a předložen k širší diskusi. Prof. Nečas vyzval všechny členy hlavního výboru
k prostudování dokumentu a k vyjádření společného stanoviska.
Hlavní výbor se rozhodl vždy na poslední své schůzi v roce vypracovat celoroční terminář svých schůzí
pro příští rok.
Prof. Nečas poděkoval všem za účast a schůzi hlavního výboru ukončil.
Prof. MUDr. R. Janisch, DrSc.
vědecký tajemník

