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

 

Zápis ze schůze výboru ČSGBT konané 28. 2. 2019 v Ústavu hematologie a 
krevní transfuze v Praze 2, U Nemocnice 1 
 

Přítomní 
doc. Turánek, RNDr. Němečková, prof. Raška, doc. Jendelová, MUDr. Lesný, MUDr. Syka, RNDr. 
Španielová a Ing. Tomečková 
 

Program schůze 
Uvítání 
Byla představena a uvítána nová členka výboru RNDr. Hana Španielová, PhD., která nahradila člena 
výboru profesora MUDr. Jaroslava Michálka, DrSc., který odstoupil z výboru k 30.1. 2019.  
 

Hospodaření 
K 31.12.2017 byl zůstatek na účtu 68 129 Kč (přibylo 5920 Kč od 2016). 
 

Plánování konference 
Doc Turánek informoval o záměru uspořádat na podzim 2–3 denní konferenci, kterou by částečně 
zaštiťovala ČSGBT. Pokud by se uspořádání této konference přesunulo na rok 2020, bylo by možné 
uspořádat jednodenní seminář na aktuální téma.  

 

Nové webové stránky ČSGBT 
Dr. Syka bude pokračovat v jednání s paní Macálkovou ze Střediska společných činností AV ČR a zajistí od 
ní návrh smlouvy. Členové výboru jednali o náplni webových stránek. Stránky obsahující obecné 
informace budou postupně doplňovány aktualitami. Než budou nové stránky funkční předseda ČSGBT 
doc. Turánek připraví úvodní informace na webové stránky a pak každý doplní o svoji oblast dle 
odbornosti (pošle mailem). Doc. Turánek následně vyzve členy společnosti k součinnosti při jejich plnění 
vlastními příspěvky. Členové výboru budou jednat s vhodnými odborníky o možných tématech a statích 
pro www stránky.  
 

Tématické oblasti www stránek a příspěvky členů výboru 
dr. Jendelová – Regenerace nervové tkáně 
doc. Turánek a prof. Raška – Rekombinantní genové vakcíny  
dr. Lesný – Imunoterapie 
dr. Španielová – Virové vektory 
dr. Němečková – RNA vakcíny 
 

• odkazy na konference a zajímavé události 

• význačné odborné články členů společnosti 

• virtuální prohlídky a fotky činností institucí, odkazy na instituce členů – vybavení, činnost, 
prezentace 

• stanoviska ze SUKL nebo EMA (zajistí dr. Lesný) 
 

Schvalování článků 
• U kontroverzních článků diskutována možnost schválení s komentářem. 

• Prof. Raška a Dr. Syka navrhnuli zařazovat pouze recenzované články z impaktovaných časopisů. 
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• rozhovory na ČT 24 a záznam z konference - může poskytnout dr. Lesný 

• odkazy na rewiev studentky dodá dr. Jendelová.  

• dr. Němečková – získá odborníky na využití metody CRISPR-CAS9.  

 
Soutěž pro studenty 

• Dr. Španielová navrhla vyhlásit jednou ročně pro studenty a mladé vědce do 35 let soutěž o 
kratší populární práci na téma genové terapie s odměnou. 

• Prof. Raška navrhl zařazovat už recenzované články 

• MUDr. Lesný navrhl možnost zařazovat i shrnutí diplomových prací. 

• Dr. Němečková navrhla rozeslat informace o soutěži na všechny školy. 
 

GDPR 
Doc. Turánek zjistí dotazem na ČLS-JEP jaké povinnosti jsou pro ČSGBT závazné (např. jestli můžeme 
uvádět maily na www stránkách).  
 

Smlouva na WWW a platba 
• Schválení smlouvy k podpisu proběhne emailem mezi všemi členy výboru. 

• Jednomyslně odhlasováno doplacení nákladů do 50 000 z fondu ČSGBT. 

• Dr. Španielová zdůraznila důležitost kontroly smlouvy ohledně platby za aktualizace a další 
služby.  

 
Zapsala Ing. Tomečková, upravili Dr. Němečková a Dr. Syka 
 
Zápis odsouhlasili: doc. RNDr. Jendelová, RNDr. Němečková, prof. MUDr. Raška, MUDr. Syka, doc. 
RNDr. Turánek, MUDr. Lesný, RNDr. Španielová  


