
 

Zápis ze schůze výboru ČSGBT konané dne 8.6.2021 (od 19:00 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, Prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DrSc. a Prof.. Ing. Václav Babuška, Ph.D. (předseda revizní 

komise) 

 

 

Kontrola úkolů z minulé schůze: 
 

• Přehledný materiál, který by definoval zaměření pracovní skupiny, nevypracoval žádný ga-

rant. Dr. Syka v této souvislosti poukázal na neutěšený stav v souvislosti s vedením výboru, 

který má vliv na práci pracovních skupin (viz např. jemu sdělená informace od prof. Jirkov-

ské). 

 

• Oslovena RNDr. Hana Španielová, Ph.D., která členství ve výboru nepřijala. Dr. Syka zajis-

til její oficiální vyjádření. 

 

 

Jednání výboru: 
 

I. Plány aktivit jednotlivých pracovních skupin: 

 

Diagnostika genetických onemocnění a vývoj genové terapie: 

Prof. Pospíšilová (hlavní organizátorka) informovala o přípravě konferenci – Mendel 

Genetics Conference 2022, která se bude konat v červenci 2022 v Brně. Projednána možnost 

ČSGBT převzít nad konferencí odbornou záštitu. 

Prof. Pospíšilová projedná s organizátory návrh ČSGBT na odbornou záštitu, kterou 

následně zveřejnění Dr. Syka na webových stránkách společnosti. 

 

Buněčné terapie se zaměřením na ICHDK:  

Prof. Jirkovská požádala výbor o vyjádření k možné participaci výboru na žádosti o úhradu 

léčby ischemické choroby dolních končetin autologní buněčnou terapií z veřejného 

zdravotního pojištění. Dokumentaci i podklady k žádosti však nemá aktuálně výbor ČSGBT 

k dispozici. Prof. Jirkovská byla požádána Dr. Sykou a Dr. Lesným o zaslání dokumentace i 

podkladů k dalšímu projednávání. Prof. Jirkovská konstatovala, že je nutná osobní porada 

členů ČSBGT, protože některé materiály, o nichž by bylo vhodné diskutovat, dosud nejsou 

určeny pro mailovou komunikaci. Zároveň uvedla nutnost se domluvit nad tím, jaká bude 

strategie PS a její konkrétní cíle. 

Dr. Lesný navrhl zahájit jednání s odbornými společnostmi (angiologická, diabetologická 

apod.) na úrovni jejich předsedů. 

 

Genetické vakcíny a imunoterapeutika: 

Prof. Turánek informoval o přípravě programu odborné mezinárodní konference, která by se 

měla týkat aspektů onemocnění COVID19 se zaměřením na vakcíny a vakcinační kampaň. 

Konference by se měla konat v září případně v říjnu 2021 v Praze. Termín bude navržen tak, 

aby se nepřekrýval s jinými konferencemi. Pracovní skupina připraví koncepci konference, 

forma konference se předpokládá hybridní. 

Výbor předběžně souhlasí s odbornou záštitou konference ze strany ČSGBT. 

 



 

II. Strategie pro rozšíření členské základny: 

 

Dr. Syka navrhuje zahájit jednání o postupném propojení ČSGBT se Společností pro 

bioimplantologii.  

Dr. Lesný považuje návrh Dr. Syky za nereálný pro nekompatibilitu obou společností. 

Prof. Turánek se slučováním těchto společností nesouhlasí, protože jejich programy se 

nepřekrývají.  

Prof. Jirkovská navrhuje připravit analýzu zaměření obou společností k posouzení 

programové shody, která by eventuelně mohla vést k jejich propojení. 

Prof. Pospíšilová navrhuje koaliční spolupráci ve společných projektech, nikoliv spojení 

společností. K tomuto návrhu se přidává i prof. Jirkovská a prof. Turánek. 

Prof. Raška nemá v současné době dostatečné podklady pro to, aby se k tomu mohl 

legitimně vyjádřit a podporuje myšlenku porovnat náplně jednotlivých společností a pak 

zaujmout stanovisko. 

Jiný návrh na rozšíření členské základny nezazněl. 

 

 

III. Kontrola stavu členské základy a členských příspěvků: 

 

Dr. Němečková již dříve předala materiály Dr. Lesnému, který se zavázal, že do konce srpna 

je společně s prof. Turánkem aktualizují. 

 

 

IV. Diskuse k rozsahu dat sbíraných do budoucí databáze výrobců a kontrolních 

laboratoří v biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu: 

 

Dr. Lesný navrhuje oslovit „relevantní“ firmy a laboratoře formálním dopisem, který bude 

obsahovat konkrétní otázky a který je bude žádat o sdílení dat. Otázkou zůstává, jaká data 

sbírat při vytváření databáze (sbírat pouze data nebo i kontakty na konkrétní osoby) a zda 

žádat o teprve plánované metody. Dr. Lesný navrhuje sbírat data bez kontaktů a další 

administrativy. 

Prof. Turánek navrhuje dát dohromady seznam pracovišť, soubor metod a technik, které jsou 

certifikované a které se dají využít ve farmaceutickém i biotechnologickém průmyslu. 

Následně by se sešli reprezentanti těchto laboratoří a projednali by koncepci spolupráce, což 

by usnadnilo mnoha firmám jejich postup při schvalování jejich preparátů. 

Dr. Lesný navrhuje v průběhu prázdnin oslovit firmy, poslat krátké představení společnosti a 

sdělit cíl sdílení informací. Požádat firmy o to, aby jednoduše popsaly kontrolní metody, 

které implementují či které by mohly nabídnout a následně vytvořit databázi ke zveřejnění. 

 

 

V. Doplnění výboru: 

 

Prof. Babuška sdělil názor na postup při doplnění člena výboru dle stanov: Osloví se 

všichni, kteří měli stejný počet hlasů a pokud projeví zájem o členství ve výboru více osob, 

tak by mělo proběhnout losování. 

 

Dr. Syka souhlasil s předsedou revizní komise a taktéž navrhuje formálně oslovit všechny 

kandidáty se 4 hlasy a doložit jejich stanoviska v písemné podobě (emailem). Pokud nebude 

mít nikdo z oslovených zájem, tak ze skupiny se 3 hlasy navrhuje kooptovat Dr. Dubského 

(byl by vhodným členem do pracovní skupiny buněčné terapie). 

 



            Jedná se o 5 kandidátů se 4 hlasy: 

            MUDr. Bém – neosloven, jednalo by se o konflikt zájmů (člen revizní komise) 

            Prof. Vonka – údajně dle prof. Turánka nemá zájem 

RNDr. Rejniš – údajně dle prof. Turánka nemá zájem, ale znovu jej prof. Turánek osloví  

            MUDr. Homola – údajně dle Dr. Lesného nemá zájem 

            Mgr. Bohačiaková – bude oslovena prof. Turánkem 

 

             

Na závěr prof. Babuška informoval členy výboru o činnosti revizní komise (zejména schvalování 

revizních zpráv) a uvedl, že hlavní příjem odborných společností je z členských příspěvků a z 

pořádání konferencí.  

 

 

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

 


