
Zápis ze schůze výboru ČSGBT konané dne 1.3.2021 (od 19:00 hod. online)  
 

 

Přítomni (v abecedním pořadí): 

 

Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., MUDr. Petr Lesný, Ph.D., Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, 

Ph.D., Prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D., MUDr. Michael Syka, doc. RNDr. Jaroslav Turánek, 

DrSc. 

 

 

Kontrola úkolů z minulé schůze: 
 

• Členové výboru zaslali své návrhy činností výboru společnosti v následujících letech. 

• MUDr. Lesný zaslal emailem z web. stránek SUKLu stažený „celkový přehled povolených 

výrobců léčivých přípravků a kontrolních laboratoří v ČR ke dni 01.01.2021“ a v tomto 

přehledu barevně označil výrobce ATMP (v ČR je to 6 subjektů), kontrolní laboratoře 

nabízející biologické zkoušky a subjekty nabízející vybrané chemické/fyzikální zkoušky. 

Požádal členy výboru o označení případných dalších relevantních subjektů.  

 

 

Jednání výboru: 
 

 

1. Doplnění člena výboru 

 

Prof. MUDr. J. Bartůňková, DrSc. se z osobních důvodů rozhodla rezignovat na svojí funkci ve 

výboru (své rozhodnutí oznámila emailem). 

Proběhla diskuze o procedurálním postupu, jak výbor doplnit o dalšího člena. Hlasováním 

přítomných (pro 5, proti 1) byl zvolen tento postup: 

 

Doc. Turánek osloví dalšího kandidáta v pořadí, RNDr. Hanu Španielovou, Ph.D., která již 

pracovala v předchozím výboru. Pokud funkci příjme, tak se stane členkou výboru, pokud 

odmítne, následně se výbor domluví (e-mailem) na dalším postupu, např. vyhlásí doplňkové 

volby nebo osloví další kandidáty, kteří se umístili za prvním náhradníkem se stejným počtem 

hlasů. MUDr. Syka poukázal na to, že doplňkové volby budou administrativně náročné. 

 

 

2. Vytvoření pracovních skupin  

 

V rámci společnosti byly navrženy a schváleny 3 pracovní skupiny.  

        

1) Pracovní skupina „Diagnostika genetických onemocnění a vývoj genové terapie“.      

Garanti: prof. Pospíšilová a MUDr. Lesný 

 

2) Pracovní skupina „Buněčná terapie se zaměřením na ICHDK“ 

Garanti: MUDr. Syka a prof. Jirkovská 

 

3) Pracovní skupina „Genetické vakcíny a imunoterapeutika“ 

Garanti: prof. Raška a doc. Turánek 

 

Prvotním úkolem bude zformulování náplně činnosti těchto skupin a získání aktivních 

spolupracovníků, kteří mají vhodné instrumentální, materiální či  



       grantové podmínky a ustanovit náplně činnosti těchto skupin.  

Pravomoci pracovním skupinám bude udělovat a zásadní rozhodnutí bude schvalovat výbor 

společnosti. 

 

 

3. Posílení významu ČSGBT ve srovnání s ostatními společnostmi ČLS JEP 

 

Výbor schválil posilování spolupráce se Společností pro bioimplantologii ČLS JEP. 

Členové výboru budou aktivně propagovat činnosti ČSGBT a oslovovat odborníky ke vstupu 

do společnosti. 

 

 

4. Webinář k problematice korona-virové pandemie 

 

Doc. Turánek zaslal členům výboru materiál zaměřený na problematiku korona-viru 

k prostudování a informoval výbor o (s prof. Raškou již dříve připravovaném) e-learningovém 

kurzu. 

Prof. Pospíšilová navrhla výboru připravit webinář ke korona-virové problematice. 

Prof. Jirkovská a MUDr. Syka navrhli zaměřit webinář na mechanismy účinku různých druhů 

vakcín a jejich potenciál k ovlivnění mutací korona-viru. Toto téma bylo následně podrobněji 

diskutováno. 

 

Další schůze naplánovány v intervalu od 1.-15. dubna a 1.-15. června. Přesný termín bude vybrán 

online hlasováním. 

 

 

Úkoly: 
 

Úkol Kdo/kdy Popis 

1. Garanti pracovních 

skupin 

Vypracovat přehledný materiál, který bude definovat zaměření 

pracovní skupiny. 

2. Všichni Označit případné další relevantní subjekty v tabulce převzaté ze 

SUKL. 

3.  Doc. Turánek Oslovit na uvolněné místo člena výboru dalšího kandidáta 

dle pořadí volebních výsledků. 

 

 

Zapsal: Prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D. a MUDr. Michael Syka 

 

Odsouhlasili všichni přítomní členové výboru. 

 

 


