Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
konané na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové dne 9. 4. 2014
Přítomni (bez titulů): Anzenbacher, Geršl, Květina, Mičuda, Nobilis, Pávek, Slanař, Šedivý, Šulcová,
Švihovec; Chládek, Kassa (revizní komise), Suchý (předseda sekce)
Omluveni: Perlík, Koutenský
1. Schválen program schůze výboru a zápis ze schůze výboru ČSEKFT ze dne 12. 2. 2014.
2. Schválen termín další schůze výboru ČSEKFT dne 9. června 2014 v 11:00 hodin na Lékařské fakultě
UK v Hradci Králové.
3. Informace o činnosti:
- Výbor vzal na vědomí informaci prof. Geršla a prof. Švihovce o jednání o pokračování
přidruženého členství AIFP v naší Společnosti (zástupcem AIFP ve společnosti by měl být výkonný
ředitel Mgr. J. Dvořáček)
- Prof. Geršl informoval, že organizátoři TOXCON 2013 (prof. Kuča) sdělili, že zajistili převod částky 6
500,- Kč (omylem čerpané z účtu naší Společnosti) na účet naší Společnosti.
- Dr. Kuneš zaslal návrh nového loga Společnosti a předložil dotaz, zda své logo by měla mít i
Toxikologická sekce. Výbor rozhodl, aby se otázkou loga Společnosti případně zabýval nově
zvolený výbor. Výbor nesouhlasí s tím, aby sekce měla svá loga.
- Výbor vzal na vědomí informace prof. Švihovce o Pracovní skupině pro elektronické zdravotnictví
ČLS JEP a její činnosti (mj. problematika elektronické preskripce, elektronických neschopenek).
Výbor delegoval prof. Švihovce jako kontaktní osobu ČSEKFT v této pracovní skupině pro období
do ustavení nového výboru naší Společnosti.
- Prof. Geršl zaslal kanceláři IUPHAR informaci o delegování dr. Z. Svobody jako zástupce ČSEKFT na
Shromáždění IUPHAR (proběhne 15. 7. 2014 během kongresu WCP2014 v Kapském Městě).
- Doc. Slanař a prof. Geršl informovali o zaslání dopisu sekretariátu EPHAR, ve kterém vyjádřili
zájem naší Společnosti pořádat v roce 2020 kongres EPHAR v Praze. Doc. Slanař informoval o
jednání se společnostmi zabývajícími se organizacemi takových akcí. Výbor pověřil doc. Slanaře
zasláním sekretariátu EPHAR dalších detailních informací souvisejících se záměrem organizovat
kongres. Výbor dále pověřil doc. Slanaře prezentací kandidatury ČSEKFT na organizaci sjezdu na
jednání zástupců společností EPHAR (proběhne během kongresu WCP2014 v Kapském Městě).
- Prof. Švihovec a prof. Šulcová se zúčastnili EPHAR workshopu (Utrecht, 27. - 28. 3. 2014), který se
zabýval aktivitou EPHAR „European Registered Pharmacologist“. Výbor vzal na vědomí jejich
informace o průběhu setkání a rozhodl připojit se k této iniciativě EPHAR. Kontaktní osobou, která
bude program sledovat a řídit, byl jmenován prof. Švihovec. Podrobnější informace členům
Společnosti budou poskytnuty po obdržení nového návrhu „Guideline“ pro certifikaci.
- Výbor diskutoval problematiku týkající se Agentury pro zdravotnický výzkum (AZV) ČR. Členové
výboru se domnívají, že struktura panelů nereflektuje přiměřeně Struktury a cíle prioritní oblasti č.
5 Zdravá populace. Výbor dále se znepokojením konstatuje, že se v doporučených odbornostech
uvedených v „žádosti o nominaci členů do Panelů AZV ČR v Tabulce pro nominaci do panelů“
prakticky neobjevuje odbornost farmakologa či toxikologa (s jedinou výjimkou u panelu 1, kde je
uvedena klinická farmakologie) a obává se, že složení panelů na podkladě takto determinovaných
doporučení může výrazně znevýhodnit projekty farmakologického, klinicko-farmakologického a
toxikologického zaměření. Výbor pověřil prof. Geršla přípravou návrhu stanoviska, které bude
zasláno prof. Ryskovi, vedoucímu předsednictva Agentura pro zdravotnický výzkum ČR.
- Výbor schválil umístění banneru konference 9th World Congress on Alternatives and Animal Use
in the Life Sciences na www stránkách Společnosti.
- Výbor vzal na vědomí sdělení sekretariátu ČLS JEP o změně zápisu ČLS JEP ve spolkovém rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze (souvisí se změnami v legislativě).
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4. Informace o hospodaření
Dr. Šedivý informoval o uzávěrce za rok 2013. K 1. 1. 2013 jsme měli ve fondu 357 017,35 Kč. Úhrady
za materiál, akce a služby činily 15 143,27 Kč; za mzdy OON 17 760,- Kč; za cenu v Soutěži o nejlepší
práci 4 000,- Kč; za zahraniční společnosti a poplatky 24 809,83 Kč. Příjmy z členských příspěvků (a
vratky za DPH) byly + 36 993,20 Kč, takže výsledkem po zdanění je propad -24 782,90 Kč (tedy menší
než jsme očekávali v rozpočtu na 2013). Konečný stav našeho fondu ke dni 31. 12. 2013 byl:
332 234,45 Kč. Výdaje za první čtvrtletí 2014 činily 5 302,- Kč za poštovné a 4 440,- Kč na mzdy
sekretářce Společnosti. Výbor schválil čerpání rozpočtu.
5. Soutěž o nejlepší práci ČSEKFT za rok 2013
V zastoupení prof. Perlíka informoval doc. Slanař. Soutěže se zúčastnilo 7 prací, které hodnotilo 6-8
hodnotitelů. Výbor děkuje prof. Perlíkovi za dosavadní organizaci soutěže a požádal ho o sumarizaci
výsledků a vypracování zprávy pro výbor včetně uvedení případných zásadních komentářů
hodnotitelů. Tyto podklady budou zaslány členům výboru. Výsledky soutěže budou projednány na
červnovém jednání výboru.
6. Ocenění členů Společnosti.
Prof. Švihovec předal Čestné členství ČLS JEP prof. Anzenbacherovi a dr. Šedivému a Čestnou medaili
ČLS JEP prof. Geršlovi.
Diplom čestného člena ČSEKFT převzali prof. Kassa, doc. Mičuda, doc. Pávek a doc. Slanař.
7. Informace o průběhu voleb do výboru a revizní komise Společnosti
Dr. Cermanová, předsedkyně volební komise, informovala, že proběhlo navrhování kandidátů (22
kandidátů členů výboru a 11 kandidátů členů revizní komise). Nyní volební komise na základě
kandidátní listiny vypracuje volební lístky pro volby do výboru a do revizní komise a připraví průvodní
dopis. Tyto podklady budou poskytnuty sekretariátu ČLS JEP, který zajistí jejich rozeslání členům
Společnosti. Po uzávěrce voleb, sečtení výsledků a vyhodnocení voleb budou výsledky vyhlášeny
Volební komisí (předpoklad - konec května či začátek června 2014) a Volební komise svolá zasedání
nově zvoleného výboru a revizní komise.
8. Činnost sekcí
Sekce buněčné a molekulární farmakologie (doc. Pávek):
Sekce pořádá dne 15. 5. 2014 na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové workshop na téma
miRNA v terapii a diagnostice, součástí bude i přednáška zástupce firmy Life Technologies.
Sekce klinické farmakologie (doc. Slanař):
Doc. Slanař informoval o činnosti, v současné době jsou aktivity cíleny zejména k přípravě podkladů
souvisejících se zájmem naší Společnosti organizovat EPHAR kongres 2020 v Praze.
Sekce toxikologie (doc. Suchý):
- Probíhají přípravy 5. ročníku Mezioborového semináře mladých farmakologů a toxikologů
(„Květinův den“), který se uskuteční 29. 5. 2014 v Brně pod záštitou rektora VFU Brno a děkana
Farmaceutické fakulty. Účast je bezplatná, termín přihlášek je konec dubna.
- Konference TOXCON 2014 se uskuteční na Slovensku ve Vysokých Tatrách (hotel Academia - Stará
Lesná), 23. – 26. září 2014.
9. Různé
- Výbor blahopřál prof. Šulcové k zvolení členkou České lékařské akademie.
- Farmakologické dny se uskuteční 25. -27. 6. 2014 v Martině, informace členům Společnosti byly
rozeslány.
- Členství ve Společnosti ukončili dr. Šedý a dr. Lapka.
Zapsal: Pávek, Geršl
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