Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a
toxikologii konané na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové dne 9. 6. 2014
Přítomni (bez titulů): Anzenbacher, Geršl, Květina, Mičuda, Slanař, Šedivý, Švihovec; Kassa
(revizní komise), Suchý (předseda sekce)
Omluveni: Nobilis, Pávek, Perlík, Šulcová, Koutenský, Chládek
1. Schválen program schůze výboru a zápis ze schůze výboru ČSEKFT ze dne 9. 4. 2014.
2. Schválen termín další schůze výboru ČSEKFT dne 15. září 2014 v 11:00 hodin na Lékařské
fakultě UK v Hradci Králové.
3. Informace o činnosti:
- Prof. Geršl seznámil výbor s odpovědí prof. Rysky ke stanovisku a připomínkám výboru (ke
struktuře panelů a nominaci odborníků do těchto panelů) Agentury pro zdravotnický výzkum
ČR. Vzhledem k tomu, že se ve svém dopise prof. Ryska vyjádřil zejména k otázce
farmaceutických oborů, pověřil výbor prof. Geršla zasláním odpovědi, ve které bude opět
akcentována otázka zastoupení oboru farmakologie.
- Příprava posledního jednání výboru ve funkčním období 2010 – 2014 dne 15. 9. 2014:
Podklady z výborů sekcí dodají předsedové sekcí (doc. Slanař, doc. Pávek, doc. Suchý) prof.
Geršlovi do 31. 7. 2014. Hospodář společnosti dodá podklady po uzavření hospodaření od
ČLS JEP. Zprávu o činnosti výboru přednese prof. Geršl, zprávu revizní komise prof. Kassa.
- Výbor schválil přijetí nových členů Společnosti: Mgr. Tomáš Smutný (Fa Fuk v Hradci
Králové) a PharmDr. Martin Šíma (1. LF UK v Praze).
- Cenu J. E. Purkyně ČLS JEP obdržel v letošním roce prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
4. Informace o hospodaření (dr. Šedivý)
Stav fondu k 1. 1. 2014 činil 332 234,45 Kč. Odhad fondu k 31. 3. 2014 (před zdaněním) je
352 201,11 Kč. Výbor schválil čerpání rozpočtu.
5. Soutěž o nejlepší publikaci ČSEKFT v roce 2013
V zastoupení prof. Perlíka referovali prof. Geršl a doc. Slanař. Prof. Perlík zaslal zprávu o
průběhu soutěže a sumarizaci výsledků. Po diskusi (včetně rozboru komentářů hodnotitelů)
výbor schválil výsledky hodnocení a pořadí prací přihlášených do soutěže. Výbor schválil výši
ceny (5 tis. Kč) pro vítěze v každé kategorii. Diplomy zajistí sekretariát Společnosti a budou
předány na schůzi výboru dne 15. 9. 2014. Výbor poděkoval prof. Perlíkovi za organizaci
soutěže.
Vítěznými publikacemi v jednotlivých kategoriích se staly:
- Experimentální farmakologie:
Hiršová P, Ibrahim SH, Bronk SF, Yagita H, Gores GJ. Vismodegib suppresses TRAIL-mediated
liver injury in a mouse model of nonalcoholic steatohepatitis. PLoS One. 2013;8(7):e70599.
- Klinická farmakologie:
Chládek J, Šimková M, Vaněčková J, Hroch M, Vávrová J, Hůlek P. Assessment of
methotrexate hepatotoxicity in psoriasis patients: a prospective evaluation of four serum
fibrosis markers. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2013;27(8):1007-14.
- Toxikologie:
Hiršová P, Karlasová G, Doleželová E, Cermanová J, Zagórová M, Kadová Z, Hroch M, Šišpera
L, Tomšík P, Leníček M, Vítek L, Pávek P, Kučera O, Červinková Z, Mičuda S. Cholestatic effect
of epigallocatechin gallate in rats is mediated via decreased expression of Mrp2. Toxicology.
2013;303:9-15.
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6. Kandidatura ČSEKFT na kongres EPHAR 2020 (doc. Slanař)
- Doc. Slanař seznámil výbor s návrhem prezentace a obsáhlým podkladovým materiálem
pro EPHAR v návaznosti na zájem naší Společnosti o organizaci 8. sjezdu EPHAR v roce 2020.
Podklady byly připraveny ve spolupráci s firmou Guarant, která uhradila letenku pro
delegáta naší Společnosti na shromáždění EPHAR (proběhne 17. 7. 2014 během kongresu
WCP2014 v Kapském Městě) a vyšle na sjezd také svého zástupce, který bude prezentovat
přednosti Prahy jako místa sjezdu. Dále byly diskutovány možnosti kontaktů se známými
farmakology s cílem získání podpory našeho zájmu o organizaci sjezdu. Zatím není reakce ze
strany Slovenské farmakologické společnosti na dopis prof. Geršla o této naší aktivitě. Výbor
poděkoval doc. Slanařovi za tyto významné vykonané aktivity.
- Delegátem naší Společnosti na shromáždění EPHAR (17. 7. 2014 během WCP2014) byla
zvolena prof. Šulcová, která bude též prezentovat naši nabídku na organizaci sjezdu EPHAR
2020 v Praze. V této souvislosti schválil výbor úhradu ubytování na dvě noci pro prof.
Šulcovou na WCP2014.
7. European Certified Pharmacologist (EuCP) EPHAR (prof. Švihovec)
- Prof. Švihovec a prof. Geršl informovali o vývoji této aktivity EPHAR, který zaslal finální
formu „guidelines“ tohoto projektu. Bližší pokyny a prováděcí předpisy lze předpokládat
následně. Perspektivně bude nutno ustanovit Národní certifikační orgán (komisi), který by
potom měl mít rozhodující roli pro přidělování certifikátu. Bude třeba připravit požadavky
jak na certifikační schéma, tak i na re-certifikace. Ústřední komise EuCP by měla pouze
kontrolovat formální náležitosti, certifikát by měl vydávat EPHAR.
- Výbor se shodl, že garantem procesu certifikace v ČR by měla být naše Společnost. Výbor
schválil „guidelines“ projektu European Certified Pharmacologist (EuCP) EPHAR a pověřil
prof. Geršla zasláním této informace (včetně vyjádření zájmu naší Společnosti být
odpovědnou za tyto aktivity v rámci ČR) sekretariátu EPHAR.
- Výbor nominoval doc. MUDr. S. Mičudu, PhD. jako kandidáta za naši Společnost do Komise
EuCP EPHAR (vzhledem k tomu, že požadavek od EPHAR na nominaci byl doručen po
ukončení jednání výboru, proběhlo schválení korespondenčně následně po jednání výboru).
- Výbor poděkoval prof. Švihovcovi za jeho aktivity a požádal ho, aby (do převzetí agendy
nově zvoleným výborem v září 2014) zůstal dále kontaktní osobou, která bude program
sledovat a koordinovat. Současně stávající výbor upozorňuje nově zvolený výbor na potřebu
jmenování zástupce naší Společnosti, který by se touto důležitou aktivitou zabýval.
8. Informace o průběhu voleb do výboru a revizní komise ČSEKFT na období 2014 -2018
- Předsedkyně volební komise MUDr. J. Cermanová, PhD. přednesla zprávu volební komise o
průběhu a výsledcích voleb do výboru společnosti a její revizní komise na funkční období
2014 – 2018. Výsledky voleb výboru a revizní komise společnosti jsou k dispozici na www
stránkách Společnosti.
- Dr. Cermanová dále informovala, že požádala členy nově zvoleného výboru a revizní komise
o sdělení jejich časových možností pro svolání jejich první schůze ještě během června či
začátkem července. Vzhledem k tomu, že v tomto období by účast na jednání byla značně
limitovaná, svolává volební komise zasedání nového výboru a revizní komise na den 15. 9.
2014 v 11:00. Zasedání se uskuteční na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové, Šimkova 870,
Ústavu farmakologie.
- Dr. Cermanová doporučila dále aktualizovat spojení/adresy členů Společnosti. Prof. Geršl
sdělil, že tuto aktualizaci průběžně realizuje sekretářka společnosti v rámci možností.
Základní problém je v tom, že někteří členové Společnosti neinformují ČLS JEP o změně
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kontaktů, jména apod. (bylo by vhodné, aby např. vedoucí pracovišť na to upozornili své
spolupracovníky).
- Prof. Geršl poděkoval dr. Cermanové a volební komisi za vykonanou práci. Výbor schválil
návrh prof. Květiny na odměnu 3 tis. Kč pro dr. Cermanovou za její opakovanou činnost ve
volební komisi.
- Výbor dále rozhodl, že 15. 9. 2014 se uskuteční společné jednání členů končícího výboru a
revizní komise se členy těchto nově zvolených orgánů Společnosti.
9. Činnost sekcí
Sekce buněčné a molekulární farmakologie (doc. Pávek):
Sekce uspořádala dne 15. 5. 2014 na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové v rámci cyklu
„Moderní technologie v molekulární farmakologii“ workshop na téma miRNA v terapii a
diagnostice, který se setkal se značným zájmem. Vystoupili Mgr. Miroslava Janů (Life
Technologies) s přednáškou „MicroRNAs: Macro Significance (Complementary solutions
from sequence to function)“ a Doc. RNDr. Ondřej Slabý, PhD. (Masarykův onkologický ústav)
s přednáškou „Nové trendy ve výzkumu mikroRNA u solidních nádorů: cesta od základního
výzkumu po první klinická hodnocení“.
Sekce klinické farmakologie (doc. Slanař):
V předchozím období byly aktivity cíleny zejména k přípravě podkladů pro kandidaturu naší
Společnosti na organizaci EPHAR kongres 2020 v Praze. Dále výbor informoval o
problematice související s činností Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů.
Sekce toxikologie (doc. Suchý):
Dne 29. 5. 2014 proběhl v Brně pod záštitou rektora VFU Brno a děkana Farmaceutické
fakulty 5. ročník Mezioborového semináře mladých farmakologů a toxikologů („Květinův
den“). Bylo prezentováno 17 sdělení, jejich kvalita se – dle vyjádření těch, kteří se zúčastnili
akce – opět zvýšila. Výbor ocenil organizaci a význam této akce a poděkoval doc. Suchému za
její organizaci.
10. Různé
- Doc. Suchý informoval, že příští rok proběhnou volby do výboru sekce. V návaznosti na to
požádal o aktualizaci seznamu členů sekce, k žádosti se připojili i ostatní předsedové sekcí.
Prof. Geršl požádal předsedy sekcí o zaslání stávajících seznamů členů, které sekretářka
Společnosti následně aktualizuje dle seznamu z ČLS JEP.
- Prof. Švihovec informoval o diskusi na ČLS JEP z hlediska počtu delegátů jednotlivých OS ve
vztahu k počtu členů těchto společností. Dále informoval, že bylo zaujato stanovisko k
zaměnitelnosti přípravků Pendepon a Retarpen.
- Prof. Švihovec upozornil, že by nově zvolený výbor měl delegovat svého zástupce do
Lékové komise ČLS JEP.
- Prof. Geršl informoval o zaslání blahopřejných dopisů doc. Lincové a prof. Kršiakovi u
příležitosti jejich životních jubileí.

Zapsal: Mičuda, Geršl
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