Zápis ze slavnostního Valného shromáždění Čs. biologické společnosti
15. února 2012 v Brně
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: prof. Červinka, prof. Michalová, prof. Hrazdira, prof. Raška, Ing. Hašek, doc.
Halašová, doc. Hatina, doc. Doležal, RNDr. Šolc.
1. Zahájení
Valné shromáždění zahájil předseda Čs. biologické společnosti prof. Mornstein. Přivítal
všechny přítomné a seznámil je s programem:
1. Zahájení a vzpomínka výročí založení společnosti, prof. V. Mornstein
2. Pozdravy hostů
3. Předání ocenění členům společnosti - prof. V. Mornstein
4. Odborný program, RNDr. O.Slabý
5. Výsledky voleb Hlavního výboru na období 2012- 2014, doc. J. Škorpíková
6. Zpráva o činnosti společnosti za období 2009-2011, prof. R. Janisch
7. Zpráva hospodáře společnosti za období 2009-2011, prof. A. Svoboda
8. Zpráva revizní komise za období 2009-2011, prof. J. Doškař
9. Oznámení změn ve složení odborných sekcí společnosti, prof. R. Janisch
10. Diskuse ke zprávám, prof. V. Mornstein
11. Schválení výše členského příspěvku, prof. V. Mornstein
12. Volné návrhy, prof. V. Mornstein
13. Závěr, prof. V. Mornstein
Předseda prof. Mornstein v krátkém úvodu připomenul slavnostní charakter shromáždění
svolaného k příležitosti 90. výročí založení společnosti v Brně v prostorách zdejší Lékařské
fakulty.
2. Pozdravy hostů
Valné shromáždění pozdravili doc. Ivo Pospíšil v zastoupení předsedy Rady vědeckých
společností, prof. Petr Dvořák prorektor Masarykovy univerzity v Brně a prof. Karol Mičieta
rektor Univerzity Komenského v Bratislavě.
Předseda společnosti tlumočil pozdrav čestného člena společnosti prof. Ivo Hrazdiry.
3. Ocenění členů splečnosti
Předseda společnosti prof. Mornstein předal Diplom Čs. biologické společnosti prof. K.
Mičietovi k příležitosti jeho 60. narozenin.
Babákovu medaili předal prof. K. Michalové, prof. R. Janischovi a doc. L. Doležalovi.
Dále oznámil plánované projednání udělení čestného členství prof. F. Čiamporovi, prvnímu
místopředsedovi Hlavního výboru společnosti.
4. Odborná část
RNDr. Ondřej Slabý, PhD. přednesl přednášku:
MikroRNA: nová úroveň regulace genové exprese a její význam

5. Výsledky voleb hlavního výboru na období 2012 až 2014 doc. J. Škorpíková
Předsedkyně volební komise doc. RNDr. Jiřina Škorpíková informovala o výsledcích voleb.
Volební komise ve složení doc. RNDr. Jiřina Škorpíková (předsedkyně), MUDr. Jana
Kolářová, doc. MUDr. Zuzana Zemanová, Svatava Sobková (členové) zvolená na schůzi
Hlavního výboru 25.10.2011 byla pověřena přípravou a uskutečněním voleb nového Hlavního
výboru ČSBS korespondenčním způsobem. Prostřednictvím výborů poboček a sekcí byli
všichni členové vyzváni k podání návrhů na kandidáty příštího Hlavního výboru a tyto návrhy
volební komise vypsala na kandidátku. Kandidátka, která současně sloužila jako volební lístek
byla s pokyny k volbám rozeslána všem členům společnosti dne 30. 11. 2011. V pokynech
byli členové vyzváni zaslat svůj hlasovací lístek na adresu sekretariátu společnosti do 17. 1.
2012.
Volební komisi bylo doručeno do 17. ledna 2012 158 platných hlasovacích lístků na členy
Hlavního výboru pro příští funkční období 2012 - 2014. Podle Organizačního řádu společnosti
(čl. 9, odst. 9) jsou zvoleni členové, kteří obdrží nadpoloviční většinu hlasů ze zúčastněných
voličů. Poloviční počet zúčastněných voličů je 79. Bylo zvoleno 11 členů nového Hlavního
výboru a 2 revizoři ČSBS. Na schůzi HV dne 18. ledna 2012 předsedkyně volební komise
prof. RNDr. Jiřina Škorpíková vedla volbu předsedy Hlavního výboru tajným hlasováním.
Volby se zúčastnilo 10 přítomných členů Hlavního výboru a 8 hlasy byl předsedou Hlavního
výboru zvolen prof. Mornstein. Tajným hlasováním byli zvoleni pod vedením nového
předsedy I. místopředseda prof. F. Čiampor (7 hlasů), II. místopředseda prof. M. Červinka (6
hlasů), vědecký tajemník prof. Janisch (8 hlasů), hospodář doc. I. Slaninová (9 hlasů),
z náhradníků Hlavního výboru byli zvoleni revizoři účtů prof. A. Svoboda a doc. M.
Sedláčková.
Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., vědecký tajemník
Prof. RNDr. MUDr. Miroslav Červinka, CSc., II. místopředseda
Prof. RNDr.Vojtěch Mornstein, CSc.. předseda
Doc .MUDr. Iva Slaninová, PhD., hospodář
Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., revizor
Prof. RNDr.Jiří Doškař, CSc.
Prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
Doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc., revizor
Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., I. místopředseda
Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.
Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc.
Ing. Jiří Hašek, CSc.
Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
Valné shromáždění udělilo absolutorium odstupujícímu Hlavnímu výboru a předseda
prof. Mornstein novému hlavnímu výboru popřál mnoho zdaru v jeho činnosti.K vyplnění
čekací doby pro dosažení schopnosti Valného shromáždění k usnášení byla zařazena odborná
část valného shromáždění.

6. Zpráva o činnosti společnosti za období 2009-2011 - R. Janisch
Vědecký tajemník ČsBS seznámil valné shromáždění se stručným přehledem činnosti Čs.
biologické společnosti v letech 2009-2011.
Podrobná Zpráva byla odeslána na Radu vědeckých společností, bude publikována ve 2. čísle
Zpravodaje a je vystavena na adrese: http://www.med.muni.cz/biolspol/vyrocni_zpravy.html
Přítomní členové společnosti vzali zprávu na vědomí, bez připomínek.
7. Zpráva hospodáře společnosti za období 2009-2011 - A.Svoboda
Zprávu o hospodaření společnosti v uplynulém období podal hospodář Hlavního výboru
prof.A. Svoboda.
Zato Zpráva bude rovněž publikována ve 2. čísle Zpravodaje a je vystavena na adrese:
http://www.med.muni.cz/biolspol/vyrocni_zpravy.html
Přítomní členové společnosti vzali zprávu o hospodaření společnosti, kterou přednesl prof. A.
Svoboda na vědomí, bez připomínek.
8. Zpráva revizní komise za období 2009-2011 - J. Doškař
Stanovisko revizní komise ke zprávě o hospodaření za minulé funkční období tj. rok 2009 –
2011 sdělil na zasedání Valného shromáždění ČsBS člen revizní komise prof. RNDr. J.
Doškař, CSc. Společně s druhým revizorem Ing. J. Haškem, CSc., měli k disposici přehled
aktiv a pasiv hospodaření ČsBS za léta 2009-2011, který vedla pí. Helena Hromadová a pí.
Svatava Sobková, účetní ČsBS. Výsledek hospodaření k 1. 1. 2012 - stav na účtu ČsBS
158. 804 Kč - je v souhlase s peněžním deníkem, v jehož vedení nebyly shledány žádné
závady.
Valné shromáždění přednesené zprávy vědeckého tajemník, hospodáře a revizorů schválilo.
9. Oznámení změn ve složení odborných sekcí společnosti,
Vědecký tajemník oznámil, Hlavní výbor po dohodě s doc. Ing. V. Skládalem,
CSc., předsedou Sekce pro biologii nízkých teplot ukončil činnost této sekce neboť již několik
let nevykazovala žádné aktivity.
Dále vědecký tajemník oznámil, po dohodě s dosavadním předsedou Sekce reprodukční
biologie přebírá vedení RNDr. Petr Šolc, Ph.D.
Tajemník oznámil, že HV schválil a doporučil k realizaci návrh RNDr. Slabého na založení
nové Sekce nádorové biologie. V diskuzi se členové VS vyjádřili k návrhu souhlasně.
10. Schválení výše členského příspěvku - V. Mornstein
Závěr: Valné shromáždění odsouhlasilo výši členských příspěvků, které nadále budou hrazeny
v dosavadní výši t.j. pracující členové 250,- Kč, důchodci a studenti á 50,- Kč, kolektivní
členové 15000.- Kč.
11.Volné návrhy - V. Mornstein

V rámci volných návrhů Valné shromáždění s potěšení schválilo udělení čestného členství
prof. MUDr. Fedoru Čiamporovi, DrSc. předseda prof. Mornstein mu dokumen o udělení
předal.
12. Závěr - V. Mornstein
Po krátké odborné diskusi poděkoval prof. Mornstein všem přítomným za účast a zasedání
Valného shromáždění Čs. biologické společnosti ukončil.

Zapsala S. Sobková
Přečetli prof. R. Janisch, prof. Mornstein

