OZNÁMENÍ VÝBORU GSGM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis ze schůze výboru Genetické společnosti Gregora Mendela, z.s., konané dne
26. 5. 2017 v Mendelově muzeu v Brně
Přítomní členové výboru a revizoři účtů: Čellárová, Doškař, Holá, Kočová, Nešvera,
Slaninová, Relichová, Ševčovičová, Šmarda, Tomáška, Zadražil, Zelený
Omluveni: Mašek
Nepřítomni: Knoll, Šeda
Program schůze:
1. Zpráva o činnosti výboru za uplynulé období
2. Návrh postupu hlasování pléna GSGM o doplněných údajích v aktualizovaných
stanovách, které jsou nezbytné pro zápis do spolkového rejstříku
3. Zhodnocení posledního čísla IL a příprava obsahu následujícího čísla
4. Různé
ad 1)
Schůze výboru byla zařazena na program 3. ročníku semináře o výuce genetiky na
českých a slovenských univerzitách, který se konal v Mendelově muzeu v Brně a byl
věnovaný doktorskému studiu. Zahájil ji prof. Doškař, který informoval především o
přípravě semináře, jehož koordinátorem byl stejně jako v předchozích letech prof.
Tomáška spolu s dalšími členy výboru (prof. Doškař, doc. Slaninová, dr. Zelený a další).
Příspěvky na seminář připravili i někteří další členové GSGM a pedagogové a doktorandi z českých a slovenských univerzit. Předseda zhodnotil pozitivně koordinaci mezi
organizátory semináře a přednášejícími. Předseda dále stručně informoval o akcích,
které společnost přímo neorganizovala, ale o jejichž konání byli členové GSGM
průběžně informováni a mohli se jich účastnit. Dále předseda informoval o jednáních,
která probíhala v souvislosti s procesem schválení sídla spolku, což bylo jedním z
důvodů rozhodnutí soudu neschválit zápis návrhu aktualizovaných stanov do spolkového rejstříku.
ad 2)
Přítomní členové výboru diskutovali postup hlasování pléna GSGM o změnách a
doplnění chybějících údajů ve stanovách, které jsou nezbytné pro zápis do spolkového
rejstříku. Valné shromáždění GSGM, které předcházelo schůzi výboru, navržené změny
projednalo a schválilo. Výbor jednomyslně rozhodl využít k hlasování distribuci
Informačních listů a zaslat všem členům GSGM hlasovací lístky společně s novým
číslem IL. Hlasovací lístky budou obsahovat přesné znění dvou doplňků již schválených
stanov. Po uplynutí stanoveného termínu budou výsledky hlasování pléna GSGM doru1

čeny spolu s výsledky hlasování a notářsky ověřenou prezenční listinou z valného
shromáždění a kompletním zněním stanov na rejstříkový soud v Brně.
ad 3)
Byla pozitivně hodnocena vysoká úroveň posledního čísla IL a prof. Šmarda vyzval
přítomné členy GSGM o dodání materiálů pro přípravu nového čísla. Přítomní členové
výboru a redaktoři IL přislíbili v tomto směru maximální součinnost.
ad 4)
Vzhledem k tomu, že schůze výboru se konala během semináře o výuce genetiky,
diskutovaly se ještě některé postřehy z právě probíhajícího semináře. Hlavní organizátoři semináře připraví příspěvek do nadcházejícího čísla IL. Výstupy ze semináře a
všechny užitečné odkazy budou, podobně jako v loňském roce, zveřejněny na webových stránkách semináře Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(zodpovídá prof. Tomáška, doc. Slaninová). Dr. Holá navrhla zveřejnit v novém čísle IL
příspěvek prof. Tomášky „Čo je gén a prečo je to zložitá otázka“. Prof. Tomáška zváží
úpravu textu, který je nyní určený pro publikování v jiném periodiku.
Prof. Šmarda požádal hospodáře GSGM o přípravu stručné zprávy o hospodaření
GSGM tak, aby mohla být zveřejněna v novém čísle IL.
Zapsala: M. Kočová

Zápis z valného shromáždění Genetické společnosti Gregora Mendela, z.s.
Valné shromáždění GSGM se konalo 26. 5. 2017 v Mendelově muzeu v Brně. Pozvánky
na valné shromáždění s navrženým programem jednání obdrželi všichni členové spolku
v předstihu, který ukládají stanovy. Poté následovala ještě připomínka termínu konání
shromáždění. Na programu valného shromáždění bylo projednání a schvalování úpravy
a doplnění údajů v odstavcích I a VI stanov GSGM, jejichž absence byla příčinou zamítnutí zápisu aktualizovaného a již schváleného návrhu stanov GSGM do spolkového
rejstříku ze dne 17. března 2017.
Projednávané změny:
1. Doplnění odstavce I: „GSGM má sídlo v Brně (Česká republika) na adrese Kotlářská
267/2, PSČ 602 00 Brno“.
2. Doplnění odstavce VI: „Individuálním statutárním orgánem GSGM je předseda, který
jedná za společnost samostatně. Předseda GSGM může pro tuto funkci pověřit některého z dalších členů výboru GSGM“.
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Valného shromáždění se zúčastnilo 24 členů spolku z České a Slovenské republiky, což
představuje 19,2 % všech členů GSGM. Prezenční listina z valného shromáždění bude
přiložena k zápisu z valného shromáždění a doručena s ostatními dokumenty na
rejstříkový soud v Brně. V souladu s dosud platnými stanovami bylo valné shromáždění
usnášeníschopné s možností právoplatně hlasovat. Přítomní členové byli informováni o
důvodech zamítnutí návrhu na zápis změn do spolkového rejstříku a o nezbytnosti
svolat valné shromáždění k projednání požadovaných doplňků.
Valné shromáždění projednalo a jednomyslně schválilo navržené změny, o nichž bude
následně hlasovat v souladu s dosud platnými stanovami plénum GSGM.

prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
předseda GSGM
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RNDr. Marie Kočová, CSc.
tajemník GSGM

