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 Vyhlášení výsledků voleb do Výboru a Kontrolní komise ČSEBR 
 
Vážení členové ČSEBR, 
 
přinášíme vám výsledky hlasování voleb do Výboru a Kontrolní komise našeho spolku, které proběhly 
elektronickým hlasování od 25.10 do 25.11.2019. Na průběh hlasování dohlížela a sčítání výsledků se ujala 
Volební komise ČSEBR ve složení: 

● Zuzana Kubínová, Katedra experimentální biologie rostlin, PřF UK  

● Hana Cempírková, Ústav experimentální biologie, PřF MU  

● Štěpán Zezulka, Botanický ústav AV ČR  

Na základě stanov bylo na funkční období 2020-2022 voleno 15 členů výboru. Z 15 přihlášených kandidátů do 

výboru bylo všech 15 do výboru zvoleno  - info o kandidátech a zvolených nových členů Výboru ČSEBR ZDE.  

Pro jednotlivé regiony to jsou tito členové Výboru: 
Region 1: hlavní město Praha a Středočeský kraj -  Václav Motyka, Jan Kolář, Jana Albrechtová, Martin Janda 
Region 2: Olomoucký a Moravskoslezský kraj - Petr Smýkal, Martin Fellner, Jan Humplík 
Region 3: Jihomoravský kraj - Peter Váczi, Marek Klemš 
Region 4: Jihočeský kraj - Jiří Kubásek, Marie Hronková 
Region 5: ostatní kraje ČR a území mimo ČR - Lenka Plavcová 
Region 6: rezortní ústavy a aplikační sféra - Jana Šedivá, Petr Svoboda 
Mandát bez ohledu na regionální příslušnost - Matúš Račko 
 
Ve volbách 3 členů Kontrolní komise ČSEBR byli ze 4 kandidátů na funkční období 2020-2022 zvoleni:  
Radomíra Vaňková, Lubomír Adamec a Lukáš Fischer - info o kandidátech a zvolených nových členů ZDE. 
Volby probíhaly v souladu se Stanovami ČSEBR a Volebním řádem schválenými v r. 2015/2016. 
 
Podrobnosti naleznete v zápisu Volební komise, který zhotovila její členka Zuzana Kubínová a osobně vám jej 
zaslala mailem 1.12. Nicméně jsme zjistili, že menší část členské základny zřejmě z technických důvodů mail o 

výsledcích voleb nedostala, proto zasíláme znovu, dokument je přístupný ZDE.  Tabulka výsledků voleb dle 
Čl.5.d) Volebního řádu ČSEBR (s četností jednotlivých hodnot preferenčních hlasů) je přístupná ZDE:  
 
Opakovaně Vám tímto přeposíláme originální text vyhlášení závěrů volební komise a omlouváme se za zpoždění 
všem, kdo původní zprávu nedostali. 
Gratulujeme všem zvoleným novým zástupcům výboru ČSEBR a děkujeme za přispění těm, kteří svou činnost ve 
Výboru ČSEBR v tomto roce ukoncují, jmenovitě Janovi Krekulemu a Ludmile Ohnoutkové. 
 

2019-06, str. 1  

http://www.csebr.cz/aktuality/Kandidati_do_Vyboru_CSEBR.pdf
http://www.csebr.cz/aktuality/Kandidati_do_KK_CSEBR.pdf
https://drive.google.com/file/d/1V-OIrTIUv7ehbsbH74abENR3EiXsvj87/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pt5t0F47OPfcbhMWVN2ULIOp8koZKxF3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SYNMv5Fu-7O6wagimB-uZ3caGQ9ycQdW/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xoMAI8xftZXUpwlkutTgdTaAg0PsjkkoUOjz5p7W80k/edit?usp=sharing
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 Konference Plant Biology CS 2019  – poděkování a „ozvěny“ v Bulletinu 2020/01 
V Českých Budějovicích proběhla velmi úspěšná konference Plant Biology CS ve dnech 25.-30. 
srpna 2019 https://www.plantbiologycs.cz/, kterou ČSEBR pravidelně spolupořádá s hlavním 
organizátorem (dříve KEBR – konference experimentální biologie rostlin). Poprvé se konala celá 
v angličtině, nejen Studentské dny. O této konferenci budeme referovat v detailu v Bulletinu 
ČSEBR 2020/01. Můžete přispět svým příspěvkem v rámci „ozvěn“ tohoto setkání do 12.1.2020, 
viz níže. 

Hlavní poděkování patří lokálním organizátorům z JU a BC AVČR: především hlavním organizátorům Jiřímu 
Šantrůčkovi a Marii Hronkové, a také Ivě Mozgové, Petře Fialové, Jitce Neuwirthové, Tomášovi Hájkovi, Jiřímu 
Kubáskovi, Jiřímu Květoňovi, Ladislavu Markovi, Tomášovi Mozgovi a všem dalším, nejmenovaným, kteří 
k výbornému průběhu konference přispěli. Díky převeliké i všem, kteří ke zdaru konference přispěli svými 
kvalitními a zajímavými vědeckými prezentacemi ! 
 

 
 Hledá se hlavní organizátor příští konference Pant Biology CS 2021 

Hledá se nový organizátor tradiční ČSEBR konference Plant Biology CS, pro rok 2021. Pokud zvažujete 
organizátorství, obraťte se pro detaily na Janu Albrechtovou (albrecht@natur.cuni.cz). 
  
 

 Bulletin ČSEBR a FS SBS 2020/01: uzávěrka pro příspěvky posunuta na 12.1.2020 
Plánované číslo Bulletinu ČSEBR a FS SBS s ohlasy a ozvěnami konference Plant Biology CS 2019 vyjde jako první 
číslo v r. 2020. Uzávěrka k zasílání příspěvků do tohoto čísla Bulletinu 2020/01 je nově 12.1.2020. Kdokoli z 
účastníků konference je zván poslat příspěvek, prosím šiřte mezi svými kolegy, I těmi, kteří nejsou členové ČSEBR. 
Příspěvky se hledají I do jiných rubrik, a to: OBOROVÉ AKTUALITY (Lubomír Adamec), CO NOVÉHO V APLIKOVANÉM 
VÝZKUMU ROSTLINNÉ BIOLOGIE (Jana Šedivá), OBHAJOBY prací diplomových a disertačních (abstrakta prací s 
fotografií absolventa – pokud ji dodá), VĚDECKÁ SETKÁNÍ (I jiná než Plant Biology CS, na kterých se členové ČSEBR 
podíleli), PŘIPOMÍNÁME SI (Jan Krekule – výročí v rámci našeho oboru), NAŠE NOVÉ KNIHY (knihy členů ČSEBR). 
Kam posílat příspěvky ještě upřesníme, pokud je uveden zodpovědný redaktor, kontaktujte ji/jej. 

 
 Členské příspěvky 

Pokud jste tak ještě neučinili, prosíme o zaplacení ročních členských příspěvků. Přehled o platbách a 
informace o variabilních symbolech získáte zde. 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.cz. 

 
 Posílání příspěvků do Newsletteru, Bulletinu 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 na csebr@csebr.cz, příspěvky na web průběžne na web@csebr.cz.  

 
 Komunikace a kontakty: csebr@csebr.cz - pro zaslání oznámení všem členům/pouze studentům/výboru 

– Marie Hronková a Jan Kolář e-mail přepošlou adresátům. web@csebr.cz - pro zasílání informací pro 
aktualizaci webu Janu Humplíkovi.  

 ČSEBR na Facebooku – administrátor Jiří Kubásek : Stránka a skupina.  
Newsletter 2019/06 připravila Jana Albrechtová s volebními podklady od Volební komise – Zuzany Kubínové a s přispěním 
Petera Vácziho. 
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https://www.plantbiologycs.cz/
mailto:albrecht@natur.cuni.cz
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18G1DQHDpeyU_Y2OpcuYlneb_pTE8MgyInpLJVcdrqLk/edit
mailto:web@csebr.cz
https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%A1-spole%C4%8Dnost-experiment%C3%A1ln%C3%AD-biologie-rostlin-1201464956640437/
https://www.facebook.com/groups/413984848948837/

