HLAVNÍ VÝBOR
Zápis ze schůze Hlavního výboru Čs. biologické společnosti 25.3.2015 v Brně
Přítomni:
Členové Hlavního výboru
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., prof.
RNDr. Jiří Doškař, CSc., doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.,
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc., prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., RNDr.
Alexandra Oltová (zast. Prof. Ing. Kyru Michalovou, DrSc.), doc. MUDr. Miroslava
Sedláčková, CSc.
Předseda volební komise
prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.
Předsedové poboček a sekcí
MUDr. Hana Lehocká, CSc., RNDr. Pavel Vařejka

1. Zahájení
Zasedání Hlavního výboru Čs. biologické společnosti zahájil předseda prof. V. Mornstein a
všechny přítomné přivítal a seznámil s programem schůze, který byl odsouhlasen.

2. Schválení zápisu z minulé schůze HV
Byl schválen zápis z minulé schůze HV ČsBs (3.12.2014).

3. Zpráva předsedy (prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.)
Proběhla diskuse o nutnosti změny statutu Společnosti na Spolek, resp. Zapsaný spolek podle
Nového občanského zákoníku do konce roku 2015:
 bude nutné provést změnu sídla Společnosti → Kamenice 5, 625 00, Brno (archiv u
prof. Mornsteina na adrese Kamenice 3, 625 00, Brno)
 vzorové Stanovy bude možné získat od Rady vědeckých společností AV ČR + prof.
Raška nabídl k nahlédnutí Stanovy Společnosti pro buněčnou biologii, z.s. dostupné
na webových stránkách
 pro maxinální efektivitu bude veškerá diskuse o převodu na Spolek mezi členy HV
probíhat elektronicky

Prof. Mornstein informoval, že aktuální dlužná částka, kterou má Společnost u Hotelu Lázně
Aurora, je 132.881,- Kč, přičemž ročně je Společnost schopna tuto umořit o cca 50.000,- Kč.
Prof. Mornstein poděkoval prof. Janischovi, prof. Čiamporovi a ostatním, kteří skončili
v HV.
Ve funkčním období předchozího HV proběhly 2x Biologické dny (Plzeň – doc. Hatina, Brno
– doc. Slabý), které zaznamenaly velký ohlas u odborné veřejnosti – prof. Mornstein
poděkoval organizátorům.
Prof. Mornstein informoval, že byl prof. Žaloudíkem a doc. Svobodou požádán o převzetí
záštity nad Brněnskými onkologickými dny (8.-10.4.2015) a pozval přítomné k účasti na této
akci.

4. Zpráva předsedy volební komise (prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.)
Volby do HV ČsBS na funkční období 2015-2017 proběhly poprvé výlučně elektronickou
formou prostřednictvím tajného hlasování, celkem bylo odevzdáno 122 platných hlasovacích
lístků. Nadpoloviční většinou bylo zvoleno všech 12 členů HV, nebyla tedy nutná dovolba.
V pořadí 12. a 13. uchazeč byli navrženi na pozici revizora.
Pořadí
1.

Jméno
Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

Počet hlasů
100

2.

Prof. RNDr. MUDr. Miroslav Červinka, CSc.

92

3.

Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc.

81

4.

Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

81

5.

Doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

78

6.

Doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.

78

7.

Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc.

74

8.

Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.

71

9.

Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.

69

10.

Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.

65

11.

Prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

62

12.

Ing. Jiří Hašek, CSc.

62

13.

Doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.

52

Proběhla volba na pozice: předseda, 1. a 2. místopředseda, vědecký tajemník, hospodář,
revizor.

Byl jednohlasně odsouhlasen netajný způsob volby výše uvedených pozic.







Předsedou HV byl jednohlasně zvolen prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Prvním místopředsedou HV byl jednohlasně zvolen prof. RNDr. MUDr. Miroslav
Červinka, CSc.
Druhým místopředsedou HV byl jednohlasně zvolen prof. RNDr. Juraj Krajčovič,
CSc. (byl informován emailem a funkci přijímá).
Vědeckým tajemníkem byl jednohlasně zvolen doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Hospodářkou HV byla jednohlasně zvolena doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
Revizory HV byli jednohlasně zvoleni doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. a ing.
Jiří Hašek, CSc. (byl informován emailem a funkci přijímá).

5. Zpráva vědeckého tajemníka (doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.)
Dotace RVS na rok 2015
Doc. Slabý informoval o finální výši dotací RVS pro Společnost na rok 2015, kdy oproti
grantové žádosti došlo ke snížení na celkovou částku 275.000,- Kč (205.000,- Prezentace
nových výsledků vědeckého výzkumu a jejich popularizace; 60.000,- Kč Zpravodaj
společnosti, 2 čísla; 10.000,- Kč Webová stránka).
Návrh na úpravu dotací pro jednotlivé akce s ohledem na nový rozpočet byl jednomyslně
schválen.
Žadatelé o příspěvek na pořádání konferencí, workshopů a seminářů budou informováni o
změněné výši dotace a budou jim připomenuta pravidla čerpání (řádné vyúčtování, dodání
příspěvku do Zpravodaje – možno prezentovat nejzajímavější abstrakta z pořádaných
konferencí). O řádné čerpání dotací se stará ing. Jitka Holešovská.
Shrnutí funkčního období předchozího HV
Doc. Slabý shrnul, že kromě běžných aktivit minulého HV byla velká pozornost věnována
modernizaci komunikace s členskou základnou, a to především vytvořením nové databáze
členů a nových internetových stránek Společnosti, které umožnily historicky první online
volbu HV a členové se na tuto formu evidentně adaptovali.
Doc. Slabý připomněl, že na konci letošního roku se budou kontrolovat dlužné částky na
poplatcích za poslední 4 roky. Tato informace se bude automaticky generovat v databázi a
písemné vyjádření o dlužné částce bude zaslané elektronicky, příp. poštou.
Členský poplatek lze platit i fakturou. To umožňuje ústavům platit za své zaměstnance
členské poplatky. O vystavení faktury je třeba požádat paní účetní Ing. Jitku Holešovskou na
emailové adrese: jitkakac@seznam.cz.
Zpravodaj

Zpravodaji byla změněna typografie, má nově přidělené ISSN a je archivován v Národní
knihovně.
Doc. Slabý požádal přítomné o součinnost při přípravě následujícího Zpravodaje, především
při koncepci odborného sdělení, které již několikrát bylo z oblasti biomedicíny – prof. Doškař
se nabídl, že dodá příspěvek do dalšího čísla (2015/1) + příspěvky do rubriky Novinky v
biologii - do posledního čísla (2014/1+2) dodali příspěvky RNDr. Pavel Rössner, Ph.D. a
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

6. Rozhodnutí o přijetí nových členů
Byla přijata žádost Mgr. Lucie Podskalské (Centrum nádorové cytogenetiky, Ústav lékařské
biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN, Praha) o členství v ČsBS – Mgr. Podskalská byla
informována o členských poplatcích.
Přihlášky je možno podávat elektronicky, ale rozhodnutí o přijetí člena bude nadále
schvalovat HV.

6. Čestné členství a další ocenění ČsBS
Prof. Raška navrhl ocenit prof. Mojmíra Petráně, pro něhož byla již dříve odsouhlasena
medaile. Předání zajistí na některé z nejblíže pořádaných akcí prof. Raška (medaili zajistí
prof. Mornstein, diplom doc. Slabý).
Doc. Slabý navrhl ocenění pro prof. Janische (čestné členství) a prof. Čiampora (bude nutné
prodiskutovat, jaké ocenění je možno udělit vzhledem ke skutečnosti, že prof. Čiampor již
získal jak medaili, tak diplom a je i čestným členem) – oba návrhy byly byly jednohlasně
přijaty.

7. Různé
a)

b)

Prof. Raška informoval přítomné o připravovaném kongresu „12th International
Congress on Cell Biology“ s podtitulem „Exploring cellular structure and function“,
který se bude konat ve dnech 21.-25.7.2016 v Praze v Kongresovém centru a všechny
přítomné na tuto akci srdečně pozval.
Doc. Slaninová, doc. Sedláčková, dr. Lehocká a prof. Čech požádali doc. Slabého o
zřízení přítupu do databáze členů – přístup bude neprodleně zřízen.

8. Závěr

Na závěr poděkoval prof. V. Mornstein všem přítomným za účast. O termínu příští schůze
Hlavního výboru budou všichni členové včas informováni (opět bude dohodnut pomocí
internetového hlasovaní Doodle).
Zapsala Mgr. Martina Lojová, PhD
Schválili: doc. O. Slabý, prof. V. Mornstein

