Česká společnost pro genovou a buněčnou terapii ČLS JEP, z.s.
Zápis ze schůze výboru ČSGBT konané 16. 4. 2018 v Ústavu hematologie a
krevní transfuze v Praze 2, U Nemocnice 1
Přítomni: doc. RNDr. Jendelová, MUDr. Lesný, RNDr. Němečková, prof. MUDr. Mgr. Raška, MUDr. Syka,
doc. RNDr. Turánek
Nepřítomen: prof. MUDr. Michálek (omluvu neposlal)
Program schůze:
1. Konference Telč 2018.
2. Inovace webových stránek.
3. Zabezpečení elektronické komunikace členů výboru.
Průběh schůze:
1.
Informace o konferenci v Telči (Doc. Turánek)
Konference „11th International Conference Drug Delivery Systems Nanotechnology for Healthcare:
Progress in Recombinant Vaccines, Molecular Adjuvants, Modern Drug Delivery Systems and Cell
Therapy“ bude probíhat ve dnech 5. – 7. 6. 2018 v konferenčním centru MU v Telči. ČSGBT bude
patronem odborného programu sekce „Genová a buněčná terapie“, konané dne 7.6. Byly podány
návrhy členů výboru na přednášející v této sekci. Přednášející budou členy výboru informováni o
nutnosti zaslat doc. Turánkovi abstrakty do 15. května.
2.
Členská agenda (Dr. Němečková)
Výbor vzal na vědomí zrušení členství těchto členů:
V roce 2018 Mgr. Kapcalová Miroslava
V roce 2017 Dr. René Moster, Dr. Stockbauer Petr, prof. Svoboda Jan (úmrtí), Dr. Amemori Takashi
Výbor souhlasí s odpuštěním poplatků pro OS za roky 2018+19 z důvodu mateřské dovolené pro
Miladu Stuchlovou Horynovou (celkem 200 Kč) - 5 členů bylo pro, MUDr. Syka se zdržel hlasování.
3.
Inovace webových stránek ČSGBT (MUDr. Syka).
MUDr. Syka shrnul možnosti inovace stávajících stránek (detailní prezentaci přednesl na výroční schůzi
ČSGBT). Stránky by měly obsahovat více odborných informací, které by měly být pravidelně (ca. 1x
měsíčně) aktualizovány. Každý člen výboru by s minimální frekvencí 2x ročně připravil a dodal
odbornou zajímavost. MUDr. Syka získal nabídky na nové stránky od společnosti Meditorial (cena cca
95 tis. Kč bez DPH + cca 60 tis. Kč ročně za provoz) a od Střediska společných činností AV ČR (cena cca
40 tis. Kč bez DPH + cca 500,- Kč ročně za provoz). Členové výboru se jednomyslně rozhodli pro
spolupráci s SSČ. Vzhledem k tomu, že na účtu společnosti je cca 60 tis. Kč a roční příjem společnosti je
cca 5800,- Kč bylo výborem jednomyslně rozhodnuto o nutnosti financování inovace stránek i
z externích zdrojů. Členové výboru budou během ca. 14 dnů kontaktovat možné odborné partnery,
kteří by byli ochotni se společností v tomto směru spolupracovat a tvorbu stránek spolufinancovat.
ČSGBT za partnerství nabídne umístění Loga partnera na inovovaných stránkách společnosti. Výbor
rozhodl, že by ČSGBT mohla pro aktualizaci stránek uvolnit až 25 tis. Kč. MUDr. Syka je ochoten se o
inovované webové stránky starat a členům výboru pošle vizualizaci s prezentací výhod nových stránek
a případně zajistí smlouvu s SSČ AV ČR. Výbor vyslovil poděkování MUDr. Sykovi za jeho dosavadní
práci na webových stránkách.
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4.
Návrhy na rozdělení agendy
Doc. Turánek navrhl oddělení ekonomických záležitostí od funkce vědeckého sekretáře. Přivedl by svou
spolupracovnici, která by pod jeho dozorem vedla hospodaření společnosti, komunikaci s ekonomickou
složkou ČLS, vystavovala faktury, filtrovala příchozí emailovou poštu pro společnost a posílala
informace členům výboru, třídila a vedla všechny písemnosti. O této eventualitě budou jednat doc.
Turánek s RNDr. Němečkovou a o dalším vývoji budou informovat výbor. Případné nové uspořádání
bude schvalovat výbor na příští schůzi.
RNDr. Němečková – zjistí na ČLS jaký je režim v přístupu k účtu ze strany výboru společnosti za účelem
kontroly plateb.
5.
Zabezpečení elektronické komunikace členů výboru.
Výbor prodiskutoval některé informace ve vztahu k směrnici GDPR. V souvislosti se zabezpečením
citlivých dat o členech ČSGBT, bylo navrženo zřídit úložiště na serveru SSČ AV ČR nebo jiném serveru,
které by bylo přístupné jen pro členy výboru. S ohledem na bezpečnost bylo rozhodnuto, že se osobní
data nebudou v dohledné době posílat cestou soukromých emailů, ale ke komunikaci budou vytvořeny
adresy info@csgbt.cz a vybor@csgbt.cz na příslušném serveru. Průzkumem možností byl pověřen
MUDr. Syka.
Úkoly:
Všichni členové výboru – najít partnery (firmy/instituce) ke spolufinancování inovace webu.
Doc. Turánek – se pokusí najít možnost publikace sborníku z konference v Telči.
Doc. Turánek – navrhne osobu, která bude organizovat ekonomickou činnost ČSGBT pod jeho vedením.
Různé
Datum příští schůze výboru ČSGBT – do konce června 2018.
Zapsala: Alice Šimková (ÚHKT)
Zápis odsouhlasili: doc. Jendelová, MUDr. Lesný, RNDr. Němečková, prof. Raška, MUDr. Syka, doc.
Turánek

V Praze dne 16. 4. 2018
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