ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ HLAVNÍHO VÝBORU ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
2.4.2008 V BRNĚ

Členové Hlavního výboru
Přítomni:
prof. V. Mornstein, prof. R. Janisch, prof. S. Čech, doc. J.Kunert, prof. J. Krajčovič, prof.
A. Svoboda, doc. J. Reischig
Omluveni:
prof. F. Čiampor, Ing. J. Hašek, prof. O. Nečas
Nepřítomni: prof. K. Michalová, prof. I. Raška
Předsedové poboček a sekcí
Přítomni:
prof. M. Červinka, RNDr. A. Konětopský, MUDr. E. Kotulánová, doc. O. Vrána, prof. J.
Veselý
Omluveni:
prof. V. Půža, prof. K. Smetana

1. Zahájení
Zasedání Hlavního výboru Čs. Biologické společnosti zahájil a všechny přítomné přivítal prof. V.
Mornstein a seznámil s dnešním programem schůze.

2. Schválení zápisu z minulé schůze HV
V kontrole úkolů z posledního zápisu ze schůze HV ČSBS, která se konala dne 14. listopadu 2007 v Brně
prof. Mornstein konstatoval, že úkoly byly splněny, nebo jsou zařazeny do programu této schůze. Zápis
byl schválen bez připomínek.

3. Zpráva předsedy
Předseda prof. V. Mornstein informoval o obsahu dopisu Rady vědeckých společností ČR, ze dne 7.3.
2008, kde je důrazně upozorněno, že všechny změny týkající se projektů, které jsou dotovány AV ČR,
musí být včas oznámeny, jinak hrozí provinivší se společnosti od FÚ postih ve formě vrácení celé
dotační částky, navýšené o penále. Rovněž v dopise prof. I. Hána upozorňuje na změnu zákona o
sdružování občanů, kterým se ruší povinnost doplnit za název sdružení o.s. (týká se také naší
společnosti). Přesné znění zákona bude zveřejněno na webových stránkách RVS ČR.
Jako příloha výše uvedeného dopisu je aktuální změna zákona o účetnictví, která se týká naší
společnosti. Jedná se o sbírku zákonů č. 348/2007.
Závěr: žádný z přítomných nevznesl připomínku a bere na vědomí.

4. XIX. Biologické dny – příprava
Ve dnech 29. - 31. října 2008 se v Hradci Králové uskuteční XIX. Biologické dny s názvem „Biologický
výzkum pro lidské zdraví". Organizačním zabezpečením byl Hlavním výborem ČsBS pověřen Ústav
lékařské biologie a genetiky, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové. Cílem tohoto
tradičního setkání českých a slovenských biologů bez ohledu na jejich profesní specializaci je

prezentovat nejnovější výsledky členů ČsBS a seznámit se z novými poznatky z biologických věd v celé
jejich šíři. Prof. Červinka, jako hlavní organizátor a pořadatel, podrobně informoval přítomné členy HV
ČsBS o aktuálním stavu příprav a upozornil, že veškeré informace, týkající se XIX. Biologických dnů, jsou
zveřejněny na internetu www.bioldny.cz. Byly osloveny všechny odborné sekce, zatím podle osobního
jednání prof. Červinky s doc. Hamplem (Biol. ústav LF MU) by mohl v progamu být zařazen blok o
kmenových buňkách. Dále uvedl, že jakmile budou známy nosné přednášky jednotlivých částí
programu, ihned budou zveřejněny na internetu, neboť, jak upozornil prof. Svoboda, „program každé
akce je největším lákadlem na účast". Důležité bude včasné zveřejnění pokynů pro abstrakta na
internetu. Úvodní Babákova přednáška pro Vlané shromáždění společnosti je potvrzena. Zároveň prof.
Červina potvrdil, že v letočním roce se nebude konat mezinárodní symposium „Cells". Sborník abstrakt
bude vydán.
Závěr: Předsedové jednotlivých sekcí sdělí svým členům, že veškeré své případné požadavky
reprezentativní účast svých sekcí nebo poboček mohou vznést na organizátory biologických dnů.
Pí. Laláková, Ústav lékařské biologie a genetiky LF v Hradci Králové bude spolupracovat s H.
Hromadovou, sekretářkou HV ČsBS a společně povedou účetní agendu, týkající se výše uvedeného
sjezdu.

5. XVI. Cytoskeletální klub
Za nepřítomného doc. Binarovou podal prof. Svoboda informaci členům HV o stavu příprav XVI.
Cytoskeletálního klubu, který zajišťuje Sekce buněčné biologie. Program bude upřesněn a zveřejněn v
době co nejkratší a upozorňuje, že účast je otevřená nejen pro všechny členy ČsBS.
Závěr: Hlavní výbor vzal informace na vědomí.

6. Evoluční konference – Donovaly
Prof. Krajčovič podal zprávu o připravované konferenci o problematice evoluční biologie která se
uskuteční v Donovalech, za plánované přítomnosti cca 80 účastníků. Prof. Krajčovič oslovil
potencionální řečníky a podle témat nabídnutých přednášek bude koncipován definitivní program.
Abstrakta – z této konference budou uvedena ve Zpravodaji ĆsBS, v 1. čísle 2008. Prof. Janisch uvítal
tuto aktivitu prof. Krajčoviče, neboť se domnívá, že by tato konferenci napomohla vzkřísit Sekci
evoluční biologie.
Závěr: Hlavní výbor vzal informace na vědomí.

7. Zpráva vědeckého tajemníka
Schválený rozpočet pro rok 2008 - dotace
Vědecký tajemník informoval Hlavní výbor o přidělené výši schváleného rozpočtu RVS pro rok 2008 a
následném přerozdělení na realizaci projektů naší společnosti. Bylo odsouhlaseno členy výboru, že výše
dotace 15.000,- Kč, která byla původně schválena RVS ČR pro Slezské dny preventivní medicíny 2008
bude převedena po písemném odsouhlasení RVS ČR na projekt XIX. Biologické dny. Dále tajemník
společnosti důrazně upozornil, že 70 % je přidělená dotace na každý jednotlivý projekt a 30 % musí
každá akce „vydělat", např. z vybírání účastnických příspěvků nebo od sponzorů. Částka takto získaná
musí projít bankou - účtem přes Čs. biologickou společnost, kde bude zaevidovaná a na základě faktur

a pokladních bloků vyplacena zpět organizátorům jednotlivých projektů. Čs. biologická společnost
rozeslala všem, kdo obdržel dotaci - dopisy, kde je vyčíslena konečná částka, která musí být vyúčtována
RVS ČR do Prahy.
Tady doplnit tabulku s upravenými částkami dotací.
Závěr: HV ČSBS vzal na vědomí a souhlasí.
Úkol: písemně bude požádána RVS ČR schválení a převedení dotace na jiný projekt.
Zajistí: prof. Janisch, H.Hromadová

Placení členských příspěvků
Tajemník společnosti podal informaci o stavu plateb členských příspěvků. Upozornil všechny předsedy
poboček a sekcí, aby připomněli svým členům povinnost uhradit členské příspěvky.
Zpravodaj (náplň 1. čísla 2008)
Prof. Janisch seznámil přítomné s obsahem 1. čísla Zpravodaje.
Náplň: abstrakta konference v Donovalech; Cytoskeletální klub a další zprávy, které se postupně
připravují.
Závěr: Hlavní výbor vzal zprávu vědeckého tajemníka na vědomí
Kolektivní členství
V ČsBS byl předložen návrh na nové kolektivní členství ČsBS – MEDATA, spol. s r.o., Ing. Radomír Kubák,
CSc., ředitel.
Závěr:HV uvítal a schválil přijetí společnosti MEDATA za kolektivního člena, jednomyslně schváleno.
Úkol: bude zaslán Dekret na přijetí.
Zajistí: prof.Janisch, H.Hromadová
Prezentace sekcí a poboček v mediích
Prof. Janisch sdělil, že v popularizaci svého obru nejaktivnější je Česká a Slovenská společnost pro
mutagenezi, prof. Mornstein doporučuje další rozhovory v médiích (příslušný redaktor při rozhovoru
by uvedl, že dotyčný je členem Čs. biologické společnosti, vedoucí sekce apod.) Dále upozorňuje na
Český literární fond, jehož výboru je členem, a kde je možnost získání dotací pro určité Bulletiny,
odborné články apod. Navrhuje případně postupně přejít na recenzovaný Zpravodaj.
Závěr: prof. Janisch připraví do příštího schůze HV ČsBS návrh na rozšíření Redakční rady Zpravodaje a
na rozšíření jeho náplně o odborné články informativního charakteru.

9. Přihlášky nových členů
Do společnosti nedošla v období od zasedání minulého HV do dnešního dne žádná přihláška za nového
člena.
Závěr: předseda společnosti navrhuje, aby na každé akci, semináři apod. se podávaly informace –
agitace, náborové akce, o možném přihlášení se do Čs. biologické společnosti, (členové společnosti
mají výhody...apod.)

10. Různé

Doc. Reischig informoval o připravovaném semináři na téma: Moderní metody v zobrazování živých
organismů, který se uskuteční v Plzni, ve čtvrtek 16. října 2008.
Pořadatel:
Biologický ústav LF UK v Plzni ve spolupráci s Referenčním pracovištěm optické
mikroskopie firmy OLYMPUS C&S s. r. o. se sídlem na LF UK v Plzni.
Zahájení semináře:
v l0.00 hodin v aule Šafránkova pavilónu LF UK v Plzni, alej Svobody č. 31, Plzeň.
Účastnický poplatek: nevyžadován, hradí sponzor - firma OLYMPUS C&S s.r.o.
Další informace jsou uvedeny na www.biolspol.cz

11. Závěr
Na závěr prof. Mornstein, předseda společnosti poděkoval všem přítomným za účast a stanovil termín
příští schůze Hlavního výboru předběžně na 1. polovinu měsíce června roku 2008.
.

Zapsala H. Hromadová
Přečetli prof. R. Janisch, prof. Mornstein

