Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a
toxikologii ČLS JEP v Olomouci na Ústavu farmakologie LF UP a FNOL dne 11. 9. 2013

Přítomni (bez titulů): Geršl, Anzenbacher, Pávek, Květina, Kassa, Mičuda, Nobilis; revizní komise:
Chládek, Kassa; host: doc. Suchý
Omluveni: Perlík, Slanař, Šedivý, Šulcová, Švihovec, Koutenský
1. Schválen program schůze.
2. Schválen zápis ze schůze výboru ČSEKFT ze dne 13. 6. 2013.
3. Schválen termín další schůze výboru ČSEKFT dne 2. 10. 2013 na Lékařské fakultě UK v Hradci
Králové v 10:00 hodin.
4. Příprava jednání Shromáždění delegátů dne 12. 9. 2013
-

-

Zpráva o činnosti (prof. Geršl) – téze zprávy předneseny, bez připomínek.
Zpráva o hospodaření za rok 2012 (dr. Šedivý) – konečný stav 357 017,35 Kč (výsledek za rok
2012 je - 26 098 Kč). Ke dni 30. 6. 2013 je odhad fondu 359 864,63 Kč. Více viz samostatný
bod.
Revizní zpráva (prof. Kassa) – neshledány nedostatky.
Zpráva o průběhu a výsledcích Soutěže o nejlepší práci z oboru za rok 2012.
Úprava Stanov ČSEKFT – viz zvl. bod.

5. Informace o činnosti (prof. Geršl)
-

-

-

6.

Spolupráce s AIFP – nedošlo k dohodě ani k platbě, AIFP neodpovídá, podle pravidel už není
členem.
Prof. Blahoš (předseda ČLS JEP) zaslal dopis k aktivitě firmy GUARANT Int. – firma
spolupracuje s ČLS JEP při organizaci některých akcí, ale nabídla recentně vedení agendy i
odborným společnostem, které jsou součástmi ČLS. Prof. Blahoš upozorňuje, že agenda
společností jsou výlučně v kompetenci ČLS JEP a sekretariátů jednotlivých společností a
nabídky tedy nelze využít.
Zprávy z IUPHAR jsou členům rozesílány sekretářem Společnosti.
Prof. Palička poděkoval Společnosti za součinnost při přípravě úhradové vyhlášky, výbor
děkuje doc. Slanařovi za participaci.
MŠMT zaslalo informaci o možnosti nominace na Cenu Milady Paulové 2013. Prof. Geršl se
obrátil na členy výboru s žádostí o případné zaslání návrhů. Vzhledem k tomu, že od členů
výboru nebyly zaslány návrhy, nebyl podán návrh za výbor Společnosti.
Výbor nesouhlasí s návrhem OMICS Group na asociaci naší Společnosti s touto organizací,
protože se zásadně nezavazuje k podobným krokům.
Výbor neuvažuje o možnosti kandidování naší Společnosti na organizování EPHAR kongresu
2020.

Hospodaření společnosti za r. 2012 (Dr. Šedivý)
-

Stav fondu k 1. 1. 2012 byl 383 115,45 Kč, konečný stav 357 017,35 Kč. Výdaje byly kromě
materiálu a služeb (6 905 Kč) na mzdy sekretářky (17 660,0 Kč), ceny (8 000,0 Kč), na
především na úhradu členství v zahraničních společnostech (25 033,75 Kč). Příjmy byly
pouze z členských příspěvků (32 170,0 Kč). Výbor děkuje Dr. Šedivému za odpovědné vedení
agendy hospodaření.
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7.

Činnost sekcí ČSEKFT
Sekce klinické farmakologie
Doc. Slanař předal prof. Geršloví podklady o činnosti této sekce v minulém období (mj. seminář
k uctění památky 100. výročí narození prof. Raškové); zpráva bude součástí Zprávy o činnosti
výboru 2012 – 2013 na shromáždění členů.
Sekce buněčné a molekulární farmakologie
Doc. Pávek informoval o aktivitách sekce v minulém období (mj. příprava programu TOXCON
v Hradci Králové); zpráva bude součástí Zprávy o činnosti výboru 2012 – 2013 na shromáždění
členů.
Toxikologická sekce
Doc. Suchý informoval o úspěšném průběhu TOXCON 2013 v Hradci Králové; zpráva bude
součástí Zprávy o činnosti výboru 2012 – 2013 na shromáždění členů.
Příští Mezioborová toxikologická konference TOXCON 2014 by se měla konat koncem srpna
2014 na Slovensku (organizuje SETOX).
Konference EUROTOX se budou konat v r. 2014 v Edinburghu, 2015 v Portu.

8.

Úprava Stanov ČSEKFT
Prof. Geršl seznámil výbor s návrhem úprav Stanov, jedná se mj. o možnost konat také
Shromáždění delegátů Společnosti. Po diskusi bylo schváleno, že tato možnost bude zahrnuta do
Stanov (je v souladu se Stanovami ČLS JEP); k vlastní organizaci se výbor vrátí v případě, že
bude o konání Shromáždění delegátů uvažovat (jedná se o regionální rozdělení, o klíč k výpočtu
počtu delegátů apod.). Další úpravy jsou převážně formálního a technického rázu, v souladu se
zněním nových Stanov ČLS JEP.

9.

Členské záležitosti
Schváleno členství: Mgr. Z. Kadová, Mgr. M. Zagórová, RNDr. L. Sadílková; potvrzeno členství
doc. E. Anzenbacherové (schváleno výborem již dříve korespondenčně). Členství ve Společnosti
ukončila MUDr. P. Švihovcová.

10. Různé
Příští 64. Farmakologické dny se původně měly konat v Praze (doc. Slanař) – na žádost
slovenských kolegů z Martina došlo ke změně a Farmakologické dny 2014 se budou konat na
Slovensku (organizuje pracoviště LF v Martině), datum bude oznámeno. Organizaci
Farmakologických dnů 2015 přislíbil zajistit doc. Slanař (1. LF UK).

Zapsal: prof. Anzenbacher
V Olomouci 17. 9. 2013
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