Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a
toxikologii ČLS JEP v Hradci Králové, na FaF UK v Hradci Králové dne 15. 12. 2011
Přítomni (bez titulů): Geršl, Květina, Kassa, Pávek, Šedivý, Perlík, (videokonference), Slanař
(videokonference), Nobilis
Omluveni: Anzenbacher, Šulcová, Mičuda, Švihovec, Chládek, Koutenský
Schůzi řídil: Prof. Geršl
1. Schválen program schůze
2. Schválen zápis ze schůze výboru ČSEKFT ze dne 10. 10. 2011
3. Schválen termín další schůze výboru ČSEKFT dne 1. 2. 2012 na Lékařské fakultě UK v Hradci
Králové v 10:00 hodin
4. Informace o činnosti (prof. Geršl, doc. Pávek)
Návratka ČSEKFT na rok 2012 pro centrální evidenci členů ČLS JEP
– k 15. 11. 2011 evidovala společnost 210 členů
– výše členských příspěvků pro rok 2012 se nemění, tj. 100,-Kč pro členy do 30 let a pro
důchodce (nad 60 let ženy a 62 let muži) a 250,-Kč pro členy mezi 31-60 lety
– výbor souhlasí s automatickým zrušením členství neplatících členů (pokud členské příspěvky
nebyly uhrazeny za 2 roky); neplatící členové budou v lednu obesláni sekretářkou společnosti
s upozorněním o možnosti vyřazení ze společnosti
Symposium organizované naší společností na kongresu EPHAR 2012 v Granadě (doc. Slanař)
Výbor pověřil doc. Slanaře a doc. Pávka, aby dále jednali v této záležitosti a především zjistili,
zda od organizátorů budou požadovány poplatky za uspořádání sympozia (což považuje za
podstatné z hlediska rozhodnutí o případné organizaci toho symposia).
Nominace do NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře). Byla zaslána
nominace doc. Slanaře jako posuzovatele. Prof. Jabor poděkoval za návrh výboru společnosti
s tím, že lze nominovat i další posuzovatele ze společnosti. Výbor žádá předsedu toxikologické
sekce doc. Suchého o projednání případného dalšího návrhu na nominaci.
5.

Jmenování zástupců společnosti do Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv
Výbor projednal dopis Prof. Švihovce z Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ohledně
nových zástupců společnosti v této komisi. Výbor jmenoval jako zástupce naší společnosti: prof.
Kršiaka, prof. Martínkovou a prof. Švihovce.

6.

Hospodaření společnosti (Dr. Šedivý)
– Za 3. čtvrtletí je bilance společnosti -59 310,68 Kč v důsledku plateb cen za nejlepší publikace
v soutěži naší společnosti, poplatkům účastníků EPHAR konference a mzdám; v tomto není
započítán příspěvek EPHARu na pořádání sympozia v rámci 61. Farmakologických dnů.
Očekávaná bilance za 4. čtvrtletí je +57 tis. Kč. Výsledek za rok 2011 je kladný (přibližně
35 tis. Kč) a na konci roku by mělo být na účtu přibližně 200 tis. Kč. Výbor děkuje Dr.
Šedivému za velmi pečlivé vedení agendy hospodaření.

7.

Soutěž o nejlepší publikace v roce 2011 vyhlašovaná společností (Prof. Perlík)
– Prof. Perlík navrhl vynechat kategorie přehledového článku, kategorii pedagogické publikace
a kategorii autorů do 35 let, aby se zohlednily kategorie odpovídající sekcím společnosti, tj.
udílet ceny v kategoriích experimentální farmakologie, klinické farmakologie a toxikologie.
Dále prof. Perlík navrhnul hodnotící systém pro tuto soutěž.
– Členové výboru detailně diskutovali jednotlivé aspekty soutěže (mj. otázka IF, kritérií a
bodového hodnocení, sboru hodnotitelů). Výbor pověřil Prof. Perlíka, aby se pokusil poněkud
více konkretizovat náplň hodnotících kritérií (mimo IF). Prof. Geršl požádá předsedy sekcí (za
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8.

sekci klinické farmakologie požádán Doc. Slanař) o nominaci cca 5 hodnotitelů, kteří se
budou podílet na hodnocení publikací.
V roce 2012 bude vypsána soutěž o nejlepší publikace za rok 2011 v těchto třech
kategoriích: experimentální farmakologie, klinická farmakologie, toxikologie.
Nadále platí, že první autor musí být členem naší společnosti v roce publikace práce.
Při hodnocení se berou v potaz poslední známé hodnoty IF (tj. v době uzávěrky přihlášek do
soutěže).
Termín přihlášek do soutěže bude 15. března 2012.
Výbor schválil návrh prof. Geršla na možnost navrhnout případně ještě další cenu udělovanou
společností ad hoc v průběhu roku na základě významného vědeckého nebo pedagogického
počinu v hodnoceném roce.

Informace z mimořádného sjezdu delegátů ČLS JEP (prof. Geršl)
Prof. Geršl se zúčastnil sjezdu, který se konal 7. 12. 2011 v Praze. Hlavním tématem bylo
projednání nových stanov ČLS JEP.
Na návrh prof. Geršla byla schválena a ve stanovách doplněna možnost, aby se rovněž jednotlivé
odborné společnosti ČLS JEP mohly scházet formou sjezdu delegátů (ne pouze formou
shromáždění členů), což by mohlo přispět k operativnějšímu projednávání stanovené
problematiky.
Na jím vznesený dotaz ohledně členství v sekcích bylo potvrzeno, že řádný člen sekce musí být
řádným členem příslušné odborné společnosti.
Dále prof. Geršl informoval o některých změnách ve znění stanov (např. je zde definováno
přidružené členství ve společnostech).
Mimořádný sjezd delegátů schválil nové znění Stanov ČLS JEP.
Výbor vzal tyto informace na vědomí a pověřil předsedu ČSEKFT, aby následně byly stanovy
naší společnosti harmonizovány se stanovami ČLS JEP

9.

Činnost sekcí ČSEKFT
Sekce klinické farmakologie
Doc. Slanař informoval o přípravách a dosavadním průběhu volby výboru této sekce.
Sekce buněčné a molekulární farmakologie
Doc. Pávek informoval o aktivitách sekce, především přípravě webových stránek a přípravě
jarních seminářů.
Toxikologická sekce
– Prof. Květina (v zastoupení doc. Suchého) informoval o přípravě Slovensko-České
mezioborové toxikologické konference.
– Členům toxikologické sekce byla rozeslána informace o možnosti navrhnout sympozium na
EUROTOX 2013, Interlaken, Švýcarsko.
– Členové sekce byli informováni o možnosti účasti na SOT konferenci v San Francisku, 2012.

10. Různé
– Na ČLS JEP bylo zasláno stanovisko výboru společnosti (přijaté na minulém zasedání)
k problematice využití konopí a látek v něm obsažených k léčebnému a výzkumnému účelu.
Výbor děkuje všem, kteří se na přípravě materiálů podíleli.
– Prof. Geršl zaslal dopis rektorovi VFU, ve kterém vyjádřil poděkování organizátorům 61.
Farmakologických dní v Brně.
– Pod garancí prof. Kvapila se připravuje odborný web o DM 2. typu pro odborníky a pro
pacienty. Prof. Šulcová souhlasila s případnou spoluprací v otázce kombinaci alkoholu a drog
u pacientů s DM.
– Členové výboru byli informováni a návrhu nařízení vlády o místní a časové dostupnosti
zdravotní péče a o stanoviscích některých OS k problematice nadstandardů.
– Prof. Geršl informoval, že Spolek lékařů českých v Praze připravuje oslavy 150. výročí vzniku
(6. 6. 2012, Karolinum). Při této příležitosti jsou zváni členové naší společnosti. Současně
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Spolek vznesl námět na případný finanční příspěvek od odborných společností.
Výbor ČSEKFT navrhnul, aby bylo spolku dáno ke zvážení připomenutí významné role
farmakologa Prof. Chodounského (spoluzakladatele spolku). Prof. Květina byl požádán o
přípravu tohoto dotazu. Případná výše finančního příspěvku bude projednána na dalším
jednání výboru.
Výbor byl seznámen s informací EPHAR na možnost požádat o sponzorování akcí společnosti
(přednášky, symposia, kursy) v roce 2012.
Organizátoři 17. Světového kongresu (WCP2014, International meeting on Basic and Clinical
Pharmacology) v Kapském městě v roce 2014 nabízejí naší společnost možnost podat návrhy
na odborná témata, či konference v rámci sjezdu. Výbor projedná tyto návrhy na příští schůzi.
Prof. Geršl informoval o zaslání blahopřejných dopisů členům společnosti u příležitosti jejich
významných životních jubileí a seznámil výbor s poděkováním prof. McCaskey Hadašové.
Druhá doplněná edice nového Farmakologického Curricula (prof. Květina)
Prof. Květina představil pracovní výtisk. Náklady na tisk 400 výtisků (více než 25 tis. Kč) jsou
sponzorovány firmou PRO.MED.CS Praha a.s. Recenzenty byli prof. Kršiak a dr. Šedivý.
Výbor schválil odměny (DPP) za technickou spolupráci při přípravě publikace paní
Kalhousové (1500 Kč) a paní Ornstové (500 Kč). Otázka formy distribuce publikace členům
společnosti bude projednána následně. Výbor opět ocenil aktivity prof. Květiny při přípravě
Curricula.

Zapsal: doc. Pávek
V Hradci Králové dne 15. 12. 2011
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