Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
ČLS JEP konané dne 12. 2. 2014 v Lékařském domě v Praze

Přítomni (bez titulů): Anzenbacher, Geršl, Květina, Mičuda, Nobilis, Pávek, Perlík, Slanař, Šedivý,
Švihovec
Omluveni: Šulcová, Chládek, Kassa, Koutenský, Suchý

1. Schválen program schůze výboru a zápis ze schůze výboru ČSEKFT ze dne 2. 12. 2013.
2. Schválen termín další schůze výboru ČSEKFT dne 9. dubna 2014 v 11:00 hodin na Lékařské fakultě
UK v Hradci Králové.
3. Informace o činnosti: (prof. Geršl, doc. Pávek):
- Po diskusi se výbor rozhodl vyjádřit zájem o pořádání EPHAR kongresu v České republice v roce
2020. Přípravou podkladů pro EPHAR výbor pověřil Doc. Slanaře (koordinátor), Doc. Mičudu a Doc.
Pávka. Dopis o vyjádření zájmu zašle prof. Geršl ve spolupráci s doc. Slanařem.
- Výbor delegoval dr. Z. Svobodu jako zástupce naší Společnosti na Shromáždění IUPHAR, které
proběhne během kongresu WCP2014 v Kapském Městě.
- Prof. Geršl informoval o aktivitě EPHAR „European Registered Pharmacologist“. Po diskusi se výbor
rozhodl zapojit se v této fázi do aktivity EPHAR a delegoval prof. Švihovce jako zástupce Společnosti
na EPHAR workshop (Utrecht, 27. - 28. 3. 2014), který se bude zabývat návrhem EPHAR. Náklady na
jeho cestu budou hrazeny z rozpočtu Společnosti. Současně výbor uvítal zájem prof. Šulcové a dr.
Juřici o tyto aktivity.
- Výbor vzal se souhlasem na vědomí Evropský etický kodex chování farmakologů zpracovaný EPHAR.
Kodex bude zveřejněn na www naší Společnosti.
- Prof. Geršl sdělil informaci předsedkyně volební komise dr. Cermanové, že v první fázi voleb
(navrhování kandidátů) byly dosud zaslány odpovědní obálky od cca 40 členů společnosti. Výbor
předložil Volební komisi ke zvážení možnost rozeslání e-mailového připomenutí o konání voleb.
- Dle informace ČLS JEP byla ze Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR
vyřazena periodika, která již excerpuje databáze SCOPUS.
- Prof. Geršl informoval, že organizátoři TOXCON 2013 (prof. Kuča) zajistí převod částky 6 500,- Kč
(omylem čerpané z účtu naší Společnosti vzhledem k zařazení akce do registru do celoživotního
vzdělávání ČLK) na účet naší Společnosti.
- Prof. Paličkovi bylo odesláno stanovisko výboru Společnosti podporující názor Rady pro akreditaci
klinických laboratoří ve smyslu zachování práva posuzovat kvalitu práce laboratoří též odbornými
společnostmi a dalšími orgány ČLS JEP.
4. Hospodaření (Dr. Šedivý):
Dr. Šedivý informoval, že dosud není k dispozici uzávěrka za 4. kvartál roku 2013. K 30. 9. 2013 měla
Společnost na účtu 336 610,39 Kč, v posledním čtvrtletí činily výdaje Společnosti 4 440,- Kč (mzdy
sekretářce). Schválený návrh rozpočtu na rok 2014 je se schodkem 60 tis. Kč (předpokládaný schodek
navýšen vzhledem k nákladům na poštovné souvisejícím s volbami do výboru a revizní komise).
5. Soutěž o nejlepší práci ČSEKFT za rok 2013 (Prof. Perlík):
Prof. Perlík informoval ohledně průběhu soutěže. Zatím je přihlášena pouze jedna práce. Výbor
schválil sbor hodnotitelů ve složení (bez titulů): Fusek, Kassa, Macek, Slanař, Mičuda, Kmoníčková,
Anzenbacher, Květina, Suchý, Pávek, Tesfaye, Perlík.
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6. Činnost sekcí:
Sekce buněčná a molekulární farmakologie (doc. Pávek):
Připravuje se workshop na téma miRNA v regulaci genové exprese a diagnostice
Sekce klinické farmakologie (doc. Slanař):
Doc. Slanař informoval o činnosti sekce.
Sekce toxikologie (prof. Květina v zastoupení doc. Suchého):
Dne 29. 5. 2014 se bude konat Den mladých farmakologů, tzv. „Květinův den“. Záštitu nad akcí
převzal rektor VFU Brno, odbornou záštitu a pořádání akce naše Společnost, organizovat bude doc.
Suchý a Sekce toxikologie.
TOXCON 2014 by měl proběhnout v Trenčianských Teplicích (patrně v červnu 2014).
7. Různé:
- Sekretářce EPHAR prof. Tejerině byly zaslány požadované aktualizace o naší Společnosti.
- Prof. Geršl informoval o zaslání návrhu na udělení Ceny J. E. Purkyně prof. Květinovi na ČLS JEP.
- Výbor se zabýval aktivitami členů naší Společnosti a jejich dosavadními oceněními. V návaznosti na
dlouholetou aktivní činnost v naší Společnosti i životní jubilea v předchozím období výbor po tajném
hlasování schválil udělení čestného členství ČSEKFT prof. Kassovi, doc. Mičudovi, doc. Slanařovi a
doc. Pávkovi a dále doporučil podat návrh na udělení ocenění ČLS JEP prof. Geršlovi (čestná medaile),
prof. Anzenbacherovi a dr. Šedivému (čestné členství).
- Doc. J. Bajgarovi byl zaslán blahopřejný dopis u příležitosti jeho životního jubilea.
- Naše společnost má v současné době 183 členů. Výbor pověřil doc. Slanaře dalším jednáním
s výkonným ředitelem AIFP Mgr. Dvořáčkem o členství AIFP v naší Společnosti.
- Výbor neschválil žádost doc. Klenerové o poskytnutí slevy na členský příspěvek v naší Společnosti.
- Výbor schválil přijetí nových členů do Společnosti (Mgr. Josef Řezníček, Mgr. Daniela Číhalová, Mgr.
Zuzana Neumanová – všichni z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové).
- Dle informace doc. Fraňové by Slovensko-České Farmakologické dny měly proběhnout v Martině ve
dnech 25. - 27. 6. 2014.

Zapsal: Pávek, Geršl
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