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Vyhlášení voleb výboru a kontrolní komise ČSEBR 2016/2017  

Výbor projednal, upravil a schválil nový volební řád, který upravuje volbu z různých regionů oboru v ČR. Konečné 
znění volebního řádu je zde. 
Počet členů nového výboru ve volbách v roce 2016/2017 výbor stanovil na 13.  
Počty členů výboru pro jednotlivé regiony pro volby v r. 2016/2017: 

 
Kontrolní komise (=nový název, bývalí revizoři) má 3 členy. 
Možnost kandidování do výboru a kontrolní komise ČSEBR je prodloužena do 31. 1. 2017.  
Ke kandidování je nutno vyplnit přihlášku. Prosíme kandidáty, aby poslali stručné informace o svém programu 

vyplněním 1 ppt snímku (ke stažení zde) a stručné CV na max. 1 stranu A4 na csebr@csebr.cz.  

Snímky i CV všech kandidátů před volbami zpřístupníme členům do 7. 2. 2017.  

Volby proběhnou elektronicky od 7. 2. do 21. 2. 2017. 

  Počet členů do výboru 
Region 1: Hlavní město Praha a Středočeský kraj 4 
Region 2: Olomoucký a Moravskoslezský kraj 2 

Region 3: Jihomoravský kraj 2 

Region 4: Jihočeský kraj 2 

Region 5: ostatní kraje ČR a území mimo ČR 1 
Region 6: rezortní ústavy a aplikační sféra 2 

Plant Biology Congress 2016,  Prague, June 26-30: vyhodnocení 

ČSEBR vedla Lokální organizační výbor EPSO-FESPB Plant Biology Europe Congress 2016. Prezidenty kongresu 
za ČSEBR byli Jana Albrechtová a Jiří Šantrůček. V r. 2012 před kandidaturou pro pořádání kongresu zvolil 
výbor ČSEBR v soutěži PCO společnost Guarant International. 

Kongresu se zúčastnilo 908 účastníků z 58 zemí celého světa. Z celkového počtu bylo 133 osob z České 
republiky. Účastníci přijeli z 58 zemí, největší delegace pocházela z Německa (119), Polska (54) a Francie (41). 
Přijeli i účastníci z Ameriky (USA 12, Brazílie 14, Kanada 6), Afriky (Jihoafrická republika 10) či Asie (Korea 31, 
Indie 7, Čína 6). Celkem bylo 44 zvaných řečníků.  

Kongres díky výbornému sponzoringu a více než 800 platícím účastníkům získal profit sdílený s organizacemi 
EPSO a FESPB. J. Albrechtová pracuje na finalizaci vyhodnocení kongresu včetně finanční stránky s Guarant 
International, EPSO a FESPB.  
GI vedl vynikajícím způsobem organizaci kongresu, velmi efektivně, flexibilně a ekonomicky. Především patří 
dík Ing. Zuzaně Sepš. 

Kongres byl předběžně hodnocen oběma spolupořádajícími organizacemi EPSO a FESPB jako úspěšný. 

https://drive.google.com/file/d/0BwymcmEgCoo9aGhFRnh3Yk1mNEU/
https://drive.google.com/drive/folders/0BwymcmEgCoo9Z0JZOGF6c1doak0
https://drive.google.com/drive/folders/0BwymcmEgCoo9Z0JZOGF6c1doak0
mailto:csebr@csebr.cz


 

 

Využití zisku z PBE Congress 2016 

Zisk z PBE Congress 2016 může být využit pouze v souladu se Stanovami ČSEBR definujícími předmět činnosti ČSEBR. 

Výbor ČSEBR se usnesl na schůzi dne 15.12.2016, že priority využití prostředků budou: 

a. administrativa společnosti;  

b. podpora celostátních a česko-slovenských akcí (např. celostátní semináře, International Conference of Students 
on Plant Biology, pro podporu rozšíření členské základny); schválen záměr, že konkrétní podpora bude zaměřena 
na i) snížení vložného na akce spolupořádané ČSEBR; ii) účast seniorů, kteří už nejsou zaměstnaní; iii) účast 
limitovaného počtu studentů; 

c. podpora fungování ČSEBR skrze úhradu cestovních nákladů pro členy výboru ČSEBR a zástupcům FS SBS na 
schůze výboru a akce pořádané ČSEBR;  

d. budeme zvažovat travel granty pro studenty na kongresy FESPB – výbor ČSEBR se dohodne až po ukončeném 
účetnictví v roce 2017.  

Celostátní seminář ČSEBR k 85. narozeninám Jana Krekuleho: 9.2. 2017 od 13 h 

Konkrétní program bude oznámen během ledna 2017. 

Bulletin ČSEBR 2016 

Bulletin je v tisku a bude distribuován na celostátním semináři Jana Krekuleho 9.2. 2017 a členům nepřítomným na 
semináři bude doručen později. 

Výsledky společného jednání ČSEBR a FS SBS 

Máme zájem o další rozvíjení spolupráce s kolegy z Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti (FS SBS) a 
chceme pořádat společné akce. Tyto akce chceme podpořit i finančně na základě schválení výborem ČSEBR. Jednání 
se zúčastnil Alexander Lux z Univerzity Komenského v Bratislavě jako zástupce FS SBS.  

Příprava Dnů studentů – Bratislava 2017 

Navrhovaný termín je 7.- 8. 9. 2017, hlavním organizátorem je Marek Vaculík.  
Organizátoři prosí členy ČSEBR o případné připomínky k termínu konání obratem, ideálně do 23.12.2016.  

Členské příspěvky  - prosíme o úhradu nedoplatků 

Prosíme členy, kteří tak dosud neučinili, aby nezapomněli v nejbližší době zaplatit roční členský příspěvěk a 

případně dlužné příspěvky za předchozí roky. Bohužel více než třetina členů nemá členské příspěvky v pořádku.  

Přehled o platbách a informace o variabilních symbolech získáte zde: http://www.csebr.cz/csebr/clenstvi.html , 

heslo je "csebr2015". Příspěvek činí 500 Kč (studenti a nepracující důchodci 250 Kč). Členové na RD jsou od platby 

osvobozeni. Prosíme, sdělujte nám změny týkající se výše příspěvků. 

Při platbách vždy uvádějte Vám přidělený variabilní symbol. V případě sdružení plateb za více kolegů uveďte ostatní 

VS alespoň ve zprávě pro příjemce. Na požádání Vám vystavíme fakturu. Po předchozí domluvě také můžete 

příspěvek zaplatit v hotovosti. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na csebr@csebr. 

Posílání příspěvků do Newsletteru a na webové stránky 

Uvítáme vaše příspěvky i náměty k obsahu Newsletteru i webu. Uvítáme i příspěvky slovenských kolegů. Příspěvky 

do dalšího Newsletteru prosíme zasílejte do 20. 1. 2017 na csebr@csebr.cz, příspěvky na web na web@csebr.cz.  

Komunikace a kontakty 

csebr@csebr.cz - pro zaslání oznámení všem členům/pouze studentům/výboru - Zuzana Kubínová e-mail přepošle  

web@csebr.cz - pro zasílání informací pro aktualizaci webu Lence Sikorové 

http://www.csebr.cz/csebr/clenstvi.html

