Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
ČLS JEP konané dne 2. 12. 2013 na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové
Přítomni (bez titulů): Geršl, Květina, Mičuda, Nobilis, Pávek, Perlík, Šedivý, Kassa; host: Suchý
Omluveni: Šulcová, Švihovec, Chládek, Koutenský, Anzenbacher, Slanař,
1. Schválen program schůze výboru a zápis ze schůze výboru ČSEKFT ze dne 11. 9. 2013.
2. Schválen termín další schůze výboru ČSEKFT dne 12. února 2014 v Praze v 10:00 hodin v Lékařském
domě.
3. Informace o činnosti: (prof. Geršl, doc. Pávek):
- Prof. Geršl informoval o odeslání upravených stanov naší Společnosti (přijatých na shromáždění
členů ČSEKFT dne 12. 9. 2013) na ČLS JEP a o jejich odsouhlasení předsednictvem ČLS JEP dne 13. 11.
2013.
- Prof. Geršl seznámil výbor se seznamem těch, kteří neplatí členské příspěvky. Neplatícím členům
byla zaslána upomínka; pokud členské příspěvky nebyly uhrazeny za 2 roky, bude jim členství
v ČSEKFT bude zrušeno.
- Výbor potvrdil korespondenční schválení přijetí nových členů (Mgr. Michaela Dubecká, Ing. Roman
Hudec, Ph.D., Mgr. Alžběta Kračmarová, Ing. Tomáš Hložek) a vzal na vědomí zrušení členství MUDr.
Z. Příborské, CSc.
- Prof. Geršl informoval o jednáních, které vedli doc. Slanař a prof. Geršl s doc. Grundmannem
(předsedou České společnosti klinické farmakologie) ohledně požadavků na akreditace Laboratoře
farmakologie a toxikologie léčiv (odbornost 812), které si vyžádal prof. Palička. Vzhledem k tomu, že
nebylo dosaženo konsenzu mezi společnostmi (a tudíž nemohlo být zasláno společné stanovisko),
bylo prof. Paličkovi k akreditaci zasláno stanovisko ČSEKFT, se kterým výbor vyslovil souhlas. Dle
následné informace doc. Slanaře byl návrh naší Společnosti akceptován.
- Prof. Geršl sdělil informaci doc. Slanaře o komunikaci s Mgr. Dvořáčkem (výkonným ředitelem AIFP)
ohledně členství AIFP v naší Společnosti. Mgr. Dvořáček přislíbil projednání této záležitosti
v představenstvu AIFP.
- Členům výboru byly průběžně zasílány informace o Návrhu novely vyhlášky č. 134/1998 Sb. (seznam
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami), č. 185/2009 Sb. (obory specializačního vzdělávání),
návrhu nařízení vlády „o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot u řidičů“.
K návrhům nebyly členy výboru vzneseny připomínky.
4. Informace o hospodaření (dr. Šedivý)
- Dr. Šedivý referoval o hospodaření Společnosti v roce 2012 (konečný stav 357 017,35 Kč) a za první
tři čtvrtletí roku 2013 (odhad fondu k 30. 9. 2013 je 336 610,39 Kč). Hospodaření Společnosti za třetí
čtvrtletí roku 2013 skončilo rozdílem – 23 254,24 Kč, výdaje tvořily především diplomy v soutěži
(4 150,-Kč), mzdy (4440,-Kč), služby TOXCON (6500Kč) a poplatky IUPHAR (12 444,24 Kč). Dr. Šedivý
dále informoval, že částka 6500 Kč byla bez jeho vědomí čerpána z fondu Společnosti. K čerpání této
částky došlo vzhledem k tomu, že organizátoři TOXCON zažádali ČLK o zařazení akce TOXCON 2013
do jejího registru dle Stavovského předpisu č. 16 (účely celoživotního vzdělávání) a jako pořadatele
uvedli naši společnost ČSEKFT ČLS JEP (přebrali jsme odbornou záštitu a byli jsme spolupořadateli) a
nikoli organizátora – FN HK. Výbor bude řešit tuto skutečnost s organizátory konference TOXCON
2013 (dr. Kunešem a prof. Kučou).
- Dr. Šedivý předložil výboru návrh rozpočtu Společnosti na rok 2014 s deficitem 60 tis. Kč.
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- Výbor schválil, že v roce 2014 budou jako nerozpočtované pořádány tyto akce se spoluúčastí
ČSEKFT: 64. Česko-Slovenské farmakologické dny v Martině; 19. Slovensko-Česká mezioborová
toxikologická konference TOXCON na Slovensku a další ročník akce „Mladí farmakologové a
toxikologové“ („Květinův den“) v Brně.
- Výbor schválil informace o hospodaření Společnosti předložené Dr. Šedivým a návrh rozpočtu
Společnosti pro rok 2014.
5. Soutěž o nejlepší publikace v roce 2013 vyhlašovaná Společností (Prof. Perlík)
- Kategorie prací a kritéria se nemění (jedná se tedy o kategorie /1/ experimentální farmakologie, /2/
klinická farmakologie, /3/ toxikologie).
- Nadále platí, že první autor musí být členem naší Společnosti v roce publikace práce. To platí pro
člena naší Společnosti i v případě rozděleného prvouautorství kde první dva autoři publikace jsou
deklarováni, že přispěli stejným dílem a které bude bráno jako plnohodnotné prvoautorství.
- Při hodnocení se berou v potaz poslední známé hodnoty IF (tj. v době uzávěrky přihlášek do
soutěže).
- Výbor pověřil prof. Perlíka, aby se dotázal členů kolektivu hodnotitelů prací (navržených na základě
návrhů ze sekcí a po další diskusi v únoru 2013 ve složení /bez titulů/: Anzenbacher, Dvořák, Fusek,
Kotyzová, Kršiak, Květina, Macek, McCaskey Hadašová, Mičuda, Nobilis, Pávek, Perlík, Slanař, Suchý,
Šedivý, Tichý, Urbánek, Zídek), zda souhlasí s nominací.
- Výbor schválil, aby přihláška do soutěže (včetně kategorie) byla zaslána písemnou formou spolu se 2
kopiemi práce a dále přiloženého souboru práce v PDF elektronickém formátu na adresu a e-mail
prof. Perlíka. Práce budou zaslány k posouzení hodnotitelům (hodnotitel nemůže být z pracoviště
navržené práce či autor/spoluautor). Práce bude hodnocena v rámci kategorie, do které ji autor
přihlásil. Hodnocení může proběhnout e-mailem.
- Výsledky soutěže budou projednány výborem na červnovém zasedání.
- Termín přihlášek do soutěže bude 14. března 2014.
- Výbor schválil výši odměny za cenu (5 000,- Kč v každé kategorii)
- Výbor pověřil prof. Perlíka návrhem textu vyhlášení soutěže, organizací průběhu soutěže a
poděkoval prof. Perlíkovi za přípravu soutěže.
6. Návratka ČSEKFT na rok 2014 pro centrální evidenci členů ČLS JEP (prof. Geršl)
- V současné době eviduje Společnost 186 členů.
- Výše členských příspěvků pro rok 2014 se nemění, tj. 100,-Kč pro členy do 30 let, pro důchodce (nad
60 let ženy a 62 let muži) a při rodičovské dovolené (na podkladě žádosti o snížení poplatku) 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 na podzim roku 2014 obesláni sekretářkou Společnosti
s upozorněním o možnosti vyřazení ze společnosti.
7. Příprava voleb do výboru a do revizní komise ČSEKFT ČLS JEP pro období 2014 - 2018.
- Výbor rozhodl o korespondenční (poštou), jednokolové formě voleb.
- Volby probíhají zvlášť do výboru a do revizní komise Společnosti.
- V rámci navrhování kandidátů bude možnost navrhnout maximálně 22 kandidátů členů výboru a 11
kandidátů členů revizní komise (dle seznamu členů naší Společnosti aktualizovaného ke dni 31. 12.
2013, který bude zveřejněn na www stránce Společnosti). Navržený kandidát musí být řádným
členem Společnosti.
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- Na základě návrhů kandidátů sestaví volební komise kandidátní listinu těch, kteří získali nejvyšší
počet nominací (22 kandidátů členů výboru, 11 kandidátů členů revizní komise) a s kandidaturou
souhlasili. Na základě kandidátní listiny vypracuje volební komise volební lístky pro volby do výboru a
do revizní komise.
- V souladu se stanovami naší Společnosti bude voleno 11 členů výboru a 3 členové revizní komise.
- Informace výboru o rozhodnutí o konání voleb bude rozeslána e-mailem členům Společnosti a
zveřejněna na www stránce naší Společnosti počátkem ledna 2014.
- Výbor zvolil Volební komisi ve složení: doc. MUDr. Jiří Bajgar, DrSc. (Fakulta vojenského
zdravotnictví Univerzity obrany), MUDr. Jolana Cermanová, PhD. (Lékařská fakulta v Hradci Králové,
UK v Praze) a PharmDr. Jana Pourová, PhD. (Farmaceutická fakulta UK).
- Výbor předkládá volební komisi ke zvážení následující rámcový časový harmonogram: informace
výboru o vyhlášení voleb – začátek ledna 2014; dopis a informace Volební komise – leden 2014;
uzávěrka navrhování kandidátů – začátek března 2014; odeslání volebních lístků - konec března či
začátek dubna; uzávěrka kola voleb, sečtení výsledků a vyhodnocení voleb - do konce května;
vyhlášení výsledků voleb Volební komisí – konec května či začátek června 2014.
8. Činnost sekcí ČSEKFT
- Sekce klinické farmakologie (doc. Slanař)
Informace doc. Slanaře (následně po jednání výboru), že návrh naší Společnosti týkající se požadavků
na akreditace Laboratoře farmakologie a toxikologie léčiv (odbornost 812) byl akceptován.
- Sekce buněčné a molekulární farmakologie (doc. Pávek)
Sekce připravuje dvě přednášky na téma „Nekódující mRNA při regulaci genové exprese“.
- Toxikologická sekce (doc. Suchý)
Doc. Suchý informoval o záměru pokračovat v organizaci dalšího ročníku akce „Mladí farmakologové
a toxikologové“ („Květinův den“) v Brně na jaře 2014.
9. Různé
- Výbor blahopřeje prof. Šulcové, která získala letošní Cenu Milady Paulové za celoživotní přínos vědě
(v roce 2013 bylo věnováno působení v oblasti experimentální a klinické farmakologie a toxikologie).
- Výbor schválil podání návrhu na udělení ceny J. E. Purkyně prof. Květinovi. Prof. Geršl požádal členy
výboru o zaslání návrhů na udělení ocenění členů naší Společnosti.
- Doc. Slanařovi jsou zasílány zápisy z jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZ.
- Členům ČSEKFT jsou elektronicky zaslány informace o časopisu IUPHAR „Pharmacology
International“ a dalších akcích.
- Prof. Geršl informoval o životních výročích členů naší Společnosti v roce 2014.

Zapsal: Pávek, Geršl
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