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 Česká společnost pro genovou a buněčnou terapii ČLS JEP, z.s. 
 

Zápis ze schůze výboru ČSGBT konané 7. 12. 2016 v Ústavu hematologie a 
krevní transfuze v Praze 2, U Nemocnice 1 
 
Přítomni: doc. RNDr. Jendelová, MUDr. Lesný, prof. MUDr. Michálek, RNDr. Němečková, MUDr. Syka, 
RNDr. Turánek  
Omluveni: prof. MUDr. Mgr. Raška (t.č. služebně v zahraničí) a předseda volební komise společnosti 
RNDr. Šmahel 
 
Program schůze: 
Představení zvolených členů výboru 
Volba předsednictva společnosti 
Diskuze o činnosti ČSGBT 
Návrh dalšího postupu výboru společnosti 
 
Průběh schůze: 
1. Volba předsednictva 
Po krátkém představení zvolených členů výboru bylo přistoupeno k volbě předsednictva. 
Hlasování s výjimkou sdělení volebních záměrů prof. Rašky probíhalo tajně. 
 
O funkci předsedy společnosti se ucházeli MUDr. Lesný a RNDr. Turánek. MUDr. Lesný obdržel 2 hlasy, 
RNDr. Turánek obdržel od přítomných 2 hlasy. Třetí hlas obdržel RNDr.Turánek od prof.MUDr. Rašky. 
Plánované spojení s nepřítomným prof. Raškou se během schůze nezdařilo. Prof. Raška vyjádřil svou 
podporu RNDr. Turánkovi dodatečně písemně e-mailem adresovaným všem členům výboru. E-mail je 
přílohou tohoto zápisu. Dva členové se zdrželi hlasování. 
 
O funkci místopředsedy se ucházel prof. MUDr. Raška, který obdržel od přítomných členů 5 hlasů, 1 člen 
se zdržel hlasování. 
 
O funkci vědeckého sekretáře se ucházeli RNDr. Němečková a MUDr. Syka. RNDr. Němečková obdržela 
4 hlasy, MUDr. Syka obdržel 1 hlas, 1 člen se zdržel hlasování. 
 

2. Diskuze o činnosti společnosti 
V následné diskuzi se výbor shodl na tom, že by měl výbor ČSGBT zintenzivnit svou činnost v souladu se 
stanovami a jednacím řádem ČLS JEP a oproti minulému volebnímu období by všichni členové výboru 
měli častěji iniciovat aktivitu směrem ke členům společnosti i navenek. 
 

3. Hlavní navržené úkoly výboru společnosti 
Získat mezi své členy další odborníky na buněčnou a genovou terapii nebo s nimi alespoň navázat 
odbornou spolupráci. 
Pořádat každoročně odborné semináře a konference. 
Aktualizovat obsah webových stránek společnosti. Zvýšit dosavadní kvalitu jejich obsahu a pravidelně jej 
aktualizovat. 
Zvýšit prestiž společnosti u odborné veřejnosti i státních orgánů. 
Navázat spolupráci s dalšími odbornými společnostmi, které jsou zaměřené zejména na problematiku 
buněčné terapie a imunoterapie (a to i s ohledem na případné společné konference). Doc. RNDr. 
Jendelová a MUDr. Syka navrhli zejména intenzivnější spolupráci s Českou společností pro 
bioimplantologii. 
Navázat intenzivnější komunikaci se SÚKLem. 
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Příští schůze výboru ČSGBT je plánována na 1. čtvrtletí 2017 /únor/. Na schůzi bude pozván i předseda 
nově zvolené revizní komise společnosti Ing. Babuška. 

 
Zapsala: Alice Šimková (ÚHKT) 

Zápis odsouhlasili: doc. RNDr. Jendelová, MUDr. Lesný, prof. MUDr. Michálek, RNDr. Němečková,., prof.  

MUDr. Raška, MUDr. Syka, RNDr. Turánek  

 

V Praze 16.12.2016 

 


