Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a
toxikologii ČLS JEP konané na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové dne 15. 9. 2014

Přítomni (bez titulů): Anzenbacher, Geršl, Květina, Mičuda, Nobilis, Pávek, Slanař, Šedivý;
Kassa, Chládek (revizní komise), Suchý (předseda sekce)
Omluveni: Perlík, Švihovec, Šulcová, Koutenský
1. Schválen program schůze výboru a zápis ze schůze výboru ČSEKFT ze dne 9. 6. 2014.
2. Informace o činnosti:
- AIPF pořádá v Praze a v Brně semináře k celoevropské iniciativě Transparentní spolupráce.
Za Společnost (která tuto aktivitu podpořila a nabídla případnou spolupráci) se seminářů
zúčastní dr. Šedivý a doc. Juřica.
- Prof. Geršl informoval o zaslání odpovědi na dopis prof. Rysky, ve které opět akcentoval
otázku zastoupení oboru farmakologie v rámci panelů AZV.
- Doc. Slanařovi byl předán k případnému připomínkování návrh nového zákona o
zdravotnických prostředcích, o specifických zdravotních službách a dotaz prof. Paličky
k výkazům pro Ústav zdravotnických informací a statistiky.
- Prof. Geršl informoval o Stanovisku předsednictva ČLS JEP k systému atestačního
(specializačního) vzdělávání.
- Prof. Geršl seznámil výbor s upozorněním z ČLS JEP, že je třeba zajistit, aby na www
stránkách společností byly případně umístěny fotografie pouze se souhlasem jejich autora a
že nahlašování případných změn osobních údajů na ČLS JEP je možné pouze osobně či
prostřednictvím odborné společnosti.
3. Informace o hospodaření (dr. Šedivý)
Ke dni 30. 6. 2014 bylo na účtu Společnosti (před zdaněním) 344 847,36 Kč. Příjmy za 1. a 2.
kvartál roku činily 35 300 Kč, výdaje 22 687,09 Kč. Výbor poděkoval dr. Šedivému za vedení
agendy hospodaření.
4. Agenda související s EPHAR a IUPHAR
- Zájem naší Společnosti o pořádání 8. EPHAR kongresu v České republice v roce 2020 byl
korunován úspěchem. Kandidatura byla na shromáždění EPHAR (proběhlo během kongresu
WCP2014 v Kapském Městě) prezentována delegátkou naší Společnosti prof. Šulcovou, naše
kandidatura zvítězila a sjezd se bude konat v Praze. Výbor děkuje zejména těm, kteří se na
tomto úspěchu nejvíce podíleli (doc. Slanařovi za přípravu podkladů a prof. Šulcové za
prezentaci).
- Výbor schválil „guidelines“ projektu EPHAR „European Registered Pharmacologist (EuCP)“ a
schválil stanovisko, že garantem procesu certifikace v ČR by měla být naše Společnost. Prof.
Geršl informoval sekretariát EPHAR o schválení „guidelines“ a o zájmu naší Společnosti být
odpovědnou za tyto aktivity v rámci ČR sekretariát EPHAR.
- Výbor nominoval doc. MUDr. S. Mičudu, PhD. jako kandidáta za naši Společnost do Komise
EuCP EPHAR – prof. Geršl sdělil, že o složení této komise dosud EPHAR neinformoval.
- Dr. Svoboda (delegát ČSEKFT na Shromáždění IUPHAR, které proběhlo během kongresu
WCP2014 v Kapském Městě) informoval o průběhu shromáždění a mj. též o tom, že
prezidentem IUPHAR se stal dr. S. J. Enna (USA), viceprezidenty dr. G. Henderson (UK) a dr.
M. Iino (Japonsko), generálním sekretářem dr. M. Spedding (Francie) a pokladníkem dr. P.
Thürmann (Německo). Příští, tj. 18. kongres IUPHAR, je naplánován na rok 2018 do
japonského Kyota a 19. kongres v roce 2022 do skotského Glasgow.
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- Prof. Geršl informoval o dopise od IUPHAR, ve kterém IUPHAR upozorňuje, že „World
Congress on Pharmacology-2015“ organizovaný OMICS Group příští rok v Brisbane, Austrálii
nesouvisí s aktivitami IUPHAR (18. WCP bude v roce 2018 v Japonsku, Kyoto).
5. Předání cen vítězům soutěž o nejlepší publikaci ČSEKFT v roce 2013
Vítězové jednotlivých kategorií (doc. Chládek a doc. Mičuda – v zastoupení za dr. Hiršovou)
převzali z rukou předsedy Společnosti diplomy; odměna byla převedena na účty vítězů.
6. Informace o činnosti výboru a sekcí, o hospodaření a zpráva revizní komise za období
2013 – 2014
- Prof. Geršl přednesl souhrnnou informaci o činnosti výboru za uplynulé období, dr. Šedivý
zprávu o hospodaření Společnosti, předsedové sekcí (doc. Pávek, doc. Slanař a doc. Suchý)
zprávy o činnosti sekcí za uplynulé období a předseda revizní komise prof. Kassa přednesl
zprávu revizní komise.
Výbor schválil přednesené zprávy, které budou zveřejněny na www Společnosti.
7. Různé
- Výbor schválil přijetí nových členů Společnosti: PharmdDr. Kateřina Horská, MUDr. Marta
Chalupová, Mgr. Alžběta Kružicová, PharmDr. Kateřina Wróblová, PhD, PharmDr. Michal
Kolorz, PhD (všichni FaF VFU Brno), Mgr. Lucie Vejvodová (LF UK Plzeň).
- Výbor nesouhlasil s nabídkou organizátorů participovat na kongresu Drug Discovery &
Therapy World Congress v Bostonu 2015.
- Prof. Geršl informoval o zaslání blahopřání dr. Holé k životnímu jubileu.

Na závěr tohoto posledního jednání výboru Společnosti ve funkčním období 2010 – 2014
poděkoval předseda výboru prof. Geršl všem členům výboru a revizní komise za spolupráci a
jmenovitě ocenil jejich zásluhy a osobní aktivní podíly na činnosti orgánů Společnosti.
Současně sdělil, že – vzhledem k tomu, že funkci předsedy zastával již dvě funkční období –
nebude v novém výboru kandidovat na některou z funkcí. Vědecký sekretář Společnosti doc.
Pávek poděkoval jménem výboru prof. Geršlovi za jeho činnost.

Zapsal: Pávek, Geršl
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