
Zápis z výroční schůze členů ČSGBT konané dne 21.3.2018 

 

Místo konání: III. Interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 

 

Celkový počet členů ČSGBT k 21.3.2018: 65 

Přítomní: RNDr. Šárka Němečková, DrSc. (vědecký sekretář ČSGBT); Ing. Václav Babuška, Ph.D. 

(předseda revizní komise ČSGBT); Doc. RNDr. Pavla Jendelová, DrSc (členka výboru ČSGBT); MUDr. 

Michael Syka (člen výboru ČSGBT); MUDr. Petr Lesný, Ph.D. (člen výboru ČSGBT); RNDr. Španielová 

Hana, Ph.D. (členka ČSGBT); MUDr. Peter Bauer, Ph.D. (člen ČSGBT); RNDr. Milan Reiniš, Ph.D. (člen 

ČSGBT); RNDr. Michal Šmahel, Ph.D. (člen ČSGBT); Vojtěch Vejvoda, Ph.D. (host); Ing. Ivana 

Drahorádová (host) a RNDr. Richard Vejsada, CSc. (host) – souhrnem 9 členů a 3 hosté 

Nepřítomní: Doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. (předseda výboru ČSGBT), Prof. MUDr. Mgr. Milan 

Raška, Ph.D. (místopředseda výboru ČSGBT); prof. MUDr. Michálek Jaroslav, Ph.D. (člen výboru 

ČSGBT) a ostatní členové ČSGBT – souhrnem 56 členů 

Schopnost usnášet se nebyla splněna (nebyla přítomná více než 1/5 členů ČSGBT). 

 

Průběh schůze: 

Schůzi zahájila RNDr. Šárka Němečková, která následně prezentovala informace o vývoji ČSGBT od 

jejího založení po současnost, o hospodaření ČSGBT za léta 2016-2017 a o stavu členské základny. 

Návrh edukačních a odborných aktivit společnosti na léta 2018-2019 (včetně informací o přípravě 

letošní konference v Telči) nebyl ze strany RNDr. Jaroslava Turánka nebo jím pověřeného zástupce 

odprezentován. 

Zprávu revizní komise za rok 2016-2017 přednesl její předseda Ing. Václav Babuška (viz. příloha 

tohoto zápisu). 

Informace o žádoucí inovaci stávajících, výrazně zastaralých a minimálně navštěvovaných (méně než 

500 přístupů ročně) www stránek ČSGBT přednesl MUDr. Michael Syka (pověřený aktualizací webu). 

Informace doplnil o vypracované moderní vizualizace a cenovou nabídku od Střediska společných 

činností AV ČR, která by za veškerou práci vyšla na ca. 40 000 Kč bez DPH (při jen minimálním 

poplatku ca. 500 Kč/rok za provoz). Pro porovnání nechal zpracovat i konkurenční nabídku od 



soukromé společnosti, která zajištuje např. www stránky ČLS JEP, jejíž cena by byla dvojnásobně 

vyšší.  

V následné diskuzi se RNDr. Šárce Němečkové a Ing. Václavu Babuškovi inovace webu zamlouvala, ale 

vyjádřili názor ohledně příliš vysoké ceny ve vztahu k rozpočtu ČSGBT. MUDr. Petr Lesný vyjádřil 

názor, že by stávající web neinovoval, jelikož by nízký počet aktualizací nevypadal dobře. Ke konci 

diskuze se vyjádřili přítomní hosté z biotechnologických firem, že by byli ochotní na vznik 

inovovaného webu finančně přispět, ve vztahu k umístění loga jejich firmy na plánované speciální 

liště webu. 

 

Po skončení výroční schůze následoval odborný seminář pořádaný výborem ČSGBT. 

 

Zapsal: MUDr. Michael Syka 

Schváleno přítomnými členy výboru a revizní komise ČSGBT. 


