Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a
toxikologii ČLS JEP na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové dne 12. 9. 2012
Přítomni (bez titulů): Geršl, Anzenbacher, Pávek, Slanař, Chládek, Mičuda, Květina, Šedivý
Omluveni: Šulcová, Koutenský, Perlík, Nobilis, Kassa, Švihovec
Host: Suchý
Schůzi řídil: Prof. Geršl
1. Schválen program schůze a zápis ze schůze výboru ČSEKFT ze dne 11. 4. 2012.
2. Schválen termín další schůze výboru ČSEKFT - 12. 12. 2012 v Lékařském domě v Praze v
10:00 hodin
3. Informace o činnosti výboru, zpráva revizní komise (prof. Geršl, doc. Pávek, doc. Chládek)
- Prof. Geršl seznámil členy výboru se „Zprávou o činnosti výboru ČSEKFT za období
15.9.2011-12.9.2012“.
- Předsedové sekcí (doc. Pávek, doc. Suchý a doc. Slanař) seznámili přítomné se
zprávami o činnosti sekcí za uplynulé období.
- Výbor schválil předložené zprávy, které budou zveřejněny na www naší společnosti.
- Doc. Chládek seznámil se zprávou revizní komise za uplynulé období, výbor vzal
zprávu na vědomí.
4. Informace o hospodaření (dr. Šedivý)
- Dr. Šedivý referoval o hospodaření společnosti v roce 2011 a za první pololetí roku
2012.
- Konečný stav účtu k 31.12.2011 byl 383 115,45 Kč, což je o 214 143,20 Kč více než
k 1.1.2011. Ke dni 30.6.2012 je stav fondu 386 295,73 Kč.
- Důvodem zisku společnosti je především sponzorský dar EPHARu a dar společnosti
Medicom International s.r.o. Výbor pověřil Dr. Šedivého, aby zjistil detaily darovací
smlouvy od společnosti Medicom International s.r.o.
- Výbor schválil zprávu o hospodaření a poděkoval Dr. Šedivému za vedení této
agendy.
5. Předání cen za nejlepší publikaci za rok 2011
- Doc. Nobilis a Doc. Štěrba (vítězové v kategoriích) se – vzhledem k pobytu
v zahraničí – nemohli jednání výboru zúčastnit. Diplom jim bude předán dodatečně,
peněžitá odměna (4000,- Kč) zaslána na účet. Administrativu s tím spojenou zajistí
prof. Geršl a dr. Šedivý.
4. WCP 2014 (doc. Pávek)
- Doc. Pávek informoval výbor o přípravách konference WPC 2014.
- Výbor pověřil Doc. Pávka, aby zjistil organizační a finanční otázky spojené
s pořádáním workshopu a sympózií v rámci tohoto kongresu. Jednáním o případné
participaci společnosti na WCP2014 byli výborem pověřeni doc. Pávek a doc. Slanař.
5. Agenda související s IUPHAR, EPHAR, AIFP.
- Prof. Geršl informoval výbor o dopisu od Asociace inovativního farmaceutického
průmyslu (AIFP), ve kterém jsme byli dotázáni na práva a povinnosti související se
členstvím ve společnosti. Výbor vzal na vědomí; dalším jednáním s představitelem
AIFP byl pověřen prof. Švihovec.
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Dr. Zídek byl nominován naší společností jako kandidát do výboru EPHAR. I když
nebyl zvolen, poděkoval výbor Dr. Zídkovi za reprezentaci naší společnosti na
EPHAR kongresu v Granadě 2012.
6. Pořádání 63. Farmakologických dnů (prof. Anzenbacher)
- Prof. Anzenbacher referoval o 62. Farmakologických dnech, které se konaly 25.27.6.2012 v Košicích. Ocenil vysokou úroveň konference a zmínil nízkou účast
českých zástupců.
- Prof. Anzenbacher informoval o přípravě 63. Farmakologických dnů, plánovaných na
11.-13.9.2013 na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,
7. Různé
- Výbor delegoval do Rady pro akreditaci laboratoří doc. Slanaře (doc. Nobilis
odstoupil z pracovních důvodů). Vědecký sekretář společnosti bude o této skutečnosti
informovat prof. Paličku, předsedu Rady.
- Prof. Geršl požádal členy výboru o případné náměty a připomínky ke kritériím soutěže
o nejlepší publikace za rok 2012, která bude tradičně vyhlášena na začátku příštího
roku.
- Prof. Geršl seznámil členy výboru s dopisem prof. Zimy o laboratorním Registru
raritních vyšetření (k dispozici na http://www.registr-raritnich-vysetreni.cz).
- Dr. Šedivý informoval výbor, že v současnosti je pouze jedno akreditované pracoviště
klinické farmakologie na 2. LF v Motole. Dále inicioval dr. Šedivý diskuzi o
případném podílu výboru společnosti na výběrových řízeních na místa přednostů
farmakologických pracovišť.
- Prof. Květina informoval výbor o blížícím se 100. výročí narození prof. Raškové.
Výbor diskutoval možnost uctění tohoto výročí formou organizace odborného setkání
a požádal doc. Slanaře o posouzení možnosti uctění tohoto výročí v rámci jím
připravovaných odborných akcí.
- Prof. Geršl informoval o dotazu prof. Blahoše (na podkladě iniciativy Ruské lékařské
společnosti) o případném zájmu na založení Odborné společnosti rusky mluvících
lékařů ČLS JEP a o negativních reakcích odborných společností na možnost ustavení
takové společnosti v rámci ČLS JEP.
- Doc. Suchý informoval o přípravách 18. Česko-Slovenské toxikologické konference
(19.-21.6.2013 v Hradci Králové).

V Hradci Králové dne 12. 9. 2012
Zapsal: P. Pávek
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