Zápis ze zasedání výboru ČSAC, schůze ve dnech 14.10.2017 a 17.10.2017
místo konání: Praha (hotel International, před a po skončení konference ČSAC 2017)
Přítomni: Tomáš Kalina, Jolana Vosáhlová, Lubomír Němec, Veronika Kanderová, Karel Souček, Marcela Vlková,
Jaroslav Doležel, Jiří Šinkora, za sekretariát AMCA: Rudolf Kinc

1/ Úvod
T. Kalina přivítal všechny zúčastněné

2/ Spolupráce ČSAC a ISAC na přípravě společenského večera pro CYTO 2018 – grant
magistrátu hl. m. Prahy
T. Kalina představil a předložil k diskuzi koncept přípravy společenského večera na CYTO 2018 v Praze, zástupce
AMCA a T. Kalina sepíší žádost o podporu od magistrátu hl. m. Prahy.
Diskutovány byly tyto body:
Celkové náklady a odhadovaný počet účastníků
DPH
Cateringová firma
Úspěšnost/neúspěšnost získání grantové podpory od magistrátu
Podpora od mezinárodní společnosti ISAC – snížení registračního poplatku na CYTO 2018 v Praze pro členy
ČSAC
Na konferenci CYTO 2018 bude vystaven banner ČSAC.

3/ Statistika účastníků konference ČSAC 2017 a rozpočet
Počet účastníků: 248
Počet firem: 24
Rozpočet:
Celkové náklady: 1 307 479,24 Kč
Celkové příjmy: 1 347 912,40 Kč
ISAC proplatil letenky pro přednášejícího lektora J. Irishe v celkové výši 28 470 Kč
Celkový zisk konference činí 68 903,16 Kč bez DPH
V porovnání s konferencí v roce 2015: Náklady o 100000 Kč byly nižší a příjmy o cca 80000 Kč nižší.

4/ Na valném shromáždění ČSAC konaném 16.10.2017 byly členům ČSAC představeny
následující body:
Zpráva o činnosti a hospodaření ČSAC za rok 2016
Nový bankovní účet ČSAC
Rozpočet konference ČSAC 2017
Spolupráce ČSAC a ISAC na přípravě konference CYTO 2018
Nové webové stránky ČSAC (granty, soutěže, experti aj.)

5/ Po skončení konference ČSAC 2017 bylo revidováno následující:
Webové rozhraní pro registraci na příští konferenci ČSAC bude pouze v AJ, taktéž abstrakta budou přijímána
pouze v AJ.
Sborník abstrakt již nebude tištěný, ale pouze v elektronické podobě.
Kvůli vyšší návštěvnosti posterové sekce bude tato sekce v úvodu konference a spojená s welcome drinkem –
může být moderovaná.
Ceny za postery budou rozšířeny.
Program konference včetně programu edukačních sekcí bude uveřejněn dříve – může nalákat více účastníků.
Programový výbor bude rozdělen na sekce, každou sekci bude mít v kompetenci jeden „editor“.

Pro firemní účastníky konference bude k dispozici obrazovka – možnost reklamních spotů.

Zapsala: Veronika Kanderová
Kontroloval: Tomáš Kalina
22.11.2017, Praha

