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Schůze výboru CČSMS 
2021-03-03, online, 15:00 – 16:00 

Přítomní: V. Krzyžánek, D. Chorvát, P. Hozák, J. Nebesářová, M. Šlouf, O. Benada 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci COVID-19 byla svolána mimořádná online schůze výboru 
ČSMS, na které se projednávaly možnosti ohledně pořádání výroční konference Mikroskopie 2021, 
která byla plánována na termín 13.-15. 9. 2021 v Ostravě.  

Byly prezentovány a diskutovány podmínky na uspořádání konference v areálu Dolní Vítkovice. Po 
detailní diskusi bylo všemi přítomnými jednohlasně odsouhlaseno, že pokud to epidemiologická 
situace umožní, konference se uskuteční v prezenční formě. V případě nepříznivé situace bude 
konference uskutečněna online ve stejném termínu, obdobně jako v roce 2020.  

Během diskuse padla obava z platby zálohy za pronájem prostor a ze storno podmínek, které by byly 
za standardní situace velmi výhodné, ale v aktuální situaci jsou považovány za rizikové. Přítomní 
členové jednohlasně odsouhlasili, že se s areálem Dolní Vítkovice bude vyjednávat pozdější termín 
zaplacení zálohy a možnost nulového storno poplatku měsíc před konáním akce. Pokud se to 
nepovede, bude se hledat alternativní místo pro uspořádání konference za těchto podmínek, ideálně 
na univerzitě nebo Akademii věd ČR. Jako nadějná alternativa byla zvolena Jihočeská univerzita nebo 
BC AVČR v Českých Budějovicích, které se pokusí zajistit Jana Nebesářová. 

Zároveň byli navrženi chairmani sekcí konference (pokud nemohou, nominují náhradu): 

• Instrumentace: D. Chorvát / V. Krzyžánek 
• Materiály: M. Šlouf / A. Michalcová 
• Biologie: A. Benda / V. Filomenko 
• Firmy: P. Hozák 

Jako plenární řečník byl navržen Ondřej Křivánek, který bude osloven. 

Po loňských komplikacích s vrácením konferenčních poplatků bylo dohodnuto, že účastníci budou 
hradit zálohu na prezenční konferenci, která bude zároveň konferenčním poplatkem v případě online 
konference. Pokud situace umožní uskutečnit prezenční konferenci, účastníci uhradí doplatek 
později. V případě online konference bude poplatek jednotný pro všechny aktivní účastníky 
(dostanou vytištěný sborník abstraktů); pro ostatní členy ČSMS bude přístup na online konferenci 
zdarma (zveřejní se až před konáním konference). 

Během schůze byly krátce projednány další záležitosti: 

• Co nejdříve budou vyhlášeny soutěže o stipendium ČSMS a stipendium ThermoFisher/ČSMS 
s termínem uzávěrky přijímaní žádostí do 31. 5. 2021.  

• Dále bude vyhlášena soutěž o nejlepší dizertační práci s termínem do 30. 6. 2021. 
• Přítomní členové výboru se usnesli, že v letošním roce nebudou vyhlášena cestovní stipendia 

na mezinárodní konference. 
• V květnu proběhne hlasování na cenu ČSMS; návrhy sbírá P. Hozák. 
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• Byla zřízená datová schránka ČSMS: pnq9dug 
• Proběhla krátká diskuse, zda je možné uskutečnit členskou schůzi online v případě, že letošní 

konference bude také online. P. Hozák ověří, zda je to v souladu s aktuálními výjimkami 
z důvodu pandemie. 

• Na implementaci přihlašování členů ČSMS na zaheslované stránky přes gReception se 
pracuje; budou tam umístěny interní dokumenty, jako jsou zápisy ze schůzí a záležitosti 
týkající se voleb. 

• J. Nebesářová přišla s návrhem častější aktualizace webových stránek ČSMS ve formě aktualit 
v oboru mikroskopie, např. nová sekce „blog“. Budou osloveni členové ČSMS, kteří by byli 
ochotni přispívat a víc oživit stránky. 

 

V Brně, dne 3. 3. 2021  

      Vladislav Krzyžánek 


