Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
ze dne 6. 2. 2017 konaného na Ústavu farmakologie, LF UK, Hradec Králové

Přítomni: prof. Anzenbacher, doc. Chládek, prof. Kassa, doc. Kmoníčková, prof. Mičuda, prof. Pávek,
prof. Slanař, doc. Suchý
Omluveni: doc. Juřica, prof. Nobilis, prof. Švihovec, doc. Votava, dr. Kuneš, dr. Šedivý

1. Výbor schválil zápis z minulé schůze konané dne 28. 11. 2016.
2. Výbor schválil program schůze.
3. Informace o činnosti: (prof. Anzenbacher, prof. Mičuda, prof. Pávek)
−

prof. Anzenbacher informoval o schválení nominace prof. Kassy na cenu EUROTOX Merit
Award – doc. Suchý potvrdil odeslání této nominace

−

prof. Anzenbacher informoval o možnosti nominovat člena společnosti na Cenu J. E. Purkyně
určenou vybrané osobnosti české medicíny, která bude předána na 59. Purkyňově dni. Výbor
souhlasí s nominací prof. Květiny. Termín pro podání nominací - 31. 3. 2017.

−

prof. Anzenbacher informoval o zaslání připomínek k novele vyhl. 427/2008 Sb. o stanovení
výše náhrad za odborné úkony SÚKL a ÚSKVBL

−

prof. Anzenbacher informoval o doplnění vysvětlení k připomínkovému řízení „Situační
zpráva o strategii e-health“.

−

prof. Anzenbacher informoval o vypořádání připomínek výboru ČSEKFT k „Vnitřnímu
připomínkovému řízení – novela vyhlášky č. 84/2008 Sb.“ – připomínky nebyly akceptovány

−

prof. Anzenbacher informoval o vypořádání připomínek výboru ČSEKFT k „Vnitřnímu
připomínkovému řízení – novela vyhlášky č. 228/2008 Sb.“ – připomínky nebyly akceptovány

−

prof. Anzenbacher informoval o vypořádání připomínek výboru ČSEKFT k „Vnitřnímu
připomínkovému řízení – novela vyhlášky č. 229/2008 Sb“ – připomínky nebyly akceptovány

−

prof. Anzenbacher informoval o „Vnitřním připomínkovém řízení – novela vyhlášky č.
79/2013 Sb. o provedení zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách“ – výbor
ČSEKFT neměl připomínky

−

prof. Anzenbacher informoval o dohodě mezi výborem ČSEKFT a SETOX o termínu pořádání
Farmakologických dnů, 2.- 4.10.2017 Stará Lesná, SR

−

prof. Anzenbacher informoval o organizaci konference MDO (Microsomes and Drug
Oxidation), která by se měla konat v roce 2020. Organizací by byla pravděpodobně pověřena
firma CBT, která by převzala veškeré finanční závazky. Nyní se hledá lokace. Konference bude
mít 2 organizační výbory - čestný výbor (poradní) a exekutivní výbor (předseda prof. Pávek).
Byla diskutována možnost navázat tuto konferenci na EPHAR 2020, prof. Slanař byl požádán,

aby toto projednal se zástupci EPHARu a prof. Anzenbacher projedná se Scientific MDO
Committee.
−

prof. Anzenbacher informoval o stavu přípravy slavnostního odpoledne k 80. narozeninám
prof. Švihovce, dle sdělení pořadatele (doc. Palúch, 2. LF UK) se bude konat dne 4. 5. 2017 od
16 hodin ve Velké zasedací síni Karolina UK v Praze.

4. Hospodaření: (doc. Chládek)
–

K 6. 2. 2017 nejsou k dispozici údaje za 4. kvartál 2016 a souhrnné údaje za rok 2016
z ekonomického oddělení ČLS JEP. Přehled hospodaření byl vypracován jako kvalifikovaný
odhad za celý rok 2016.

–

Příjmy ve formě členských příspěvků jsou v odhadované výši 41 000 Kč. Na straně příjmů je
dále dar (500 Kč). Grant EPHAR na podporu symposia na FD v Brně je ve výši 79 365 Kč.
V prosinci 2016 byla podepsána darovací smlouva mezi ČLS JEP a AIFP o poskytnutí daru naší
odborné společnosti ve výši 30 000 Kč. Prostředky jsou účelově vázány na výplatu cen
v soutěži o nejlepší publikace. Odhad celkových výnosů v roce 2016 tak činí 150 865 Kč.

–

Na straně nákladů je největší položkou platba za členství v zahraničních společnostech EPHAR
a EUROTOX v celkové výši 16 945,42 Kč. Platba za členství IUPHAR za rok 2016 bude
provedena až v roce 2017. Pokladník urgoval dodání faktury za rok 2016 a částka 615 USD
byla nakonec vyfakturována na jednom dokladu spolu s částkou za rok 2017. Náklady na
uspořádání mezinárodního symposia EPHAR (FD Brno) byly 34 700 Kč. Dalšími náklady jsou
mzda administrativní pracovnice (17 760 Kč/rok), ceny v soutěži o nejlepší publikace (15 000
Kč), drobné výdaje za občerstvení na jednání výboru, věcný dar, smuteční věnec (3 892 Kč) a
bankovní poplatky (1 500 Kč).

–

Výbor schválil platbu za členství v IUPHAR za roky 2016 a 2017 dle přiložené faktury celkem
1217,14 USD.

–

Hospodaření v roce 2016 (odhad) – Stav fondu k 1. 1. 2016 činil 289 761,71 Kč; náklady
celkem 89 797, 42 Kč; příjmy celkem 150 865 Kč, hospodářský výsledek za rok 2016 (odhad)
61 067,58 Kč. Stav fondu k 1. 1. 2017 (odhad) 350 829, 30 Kč.

–

Předseda prof. Anzenbacher navrhl, aby proběhlo jednání s představiteli AIFP o spolupráci a
naplnění možností, které byly diskutovány s AIFP (prezentace AIFP na akcích ČSEKFT,
předávání cen atp.). Jednání by se zúčastnil předseda, pokladník a prof. Švihovec.

5. Soutěž o nejlepší publikaci (prof. Pávek)
Změna kritérií:
−

do soutěže lze přijmout práce, jejichž první autor je v roce podání přihlášky členem ČSEKFT
nebo mezi spoluautory jsou alespoň 2 členové společnosti s významným podílem na této

práci a zároveň v době uzávěrky návrhů bude zaslaná přihláška prvního autora za člena
ČSEKFT.
−

od laureátů se očekává, že budou své výsledky prezentovat na některé z odborných akcí
společnosti tj. FD, TOXCON apod.

−

práce se mohou přihlašovat do 10. března 2017, hodnocení od hodnotitelů do 7. 4. 2017

−

Prof. Pávek také navrhl udělit „čestné uznání“ významným pracím či monografiím z oboru
publikovaným členy i nečleny Společnosti. Výběr prací připraví prof. Pávek a vítěze by vybral
výbor ČSEKFT. Autorům vítězné práce by byl vyhotoven diplom. Akci by bylo možné využít
k propagaci farmakologie jako oboru a rovněž k propagaci Společnosti.

6. Zprávy o činnosti Sekcí:
–

Klinická farmakologie

•

prof. Slanař informoval o pokračující přípravě konference EPHAR (5. -9. 7. 2020).
Finální znění smlouvy a rozpočtu s firmou GUARANT je připraveno k podpisu.

•

prof. Slanař informoval o požadavku Společnosti klinické biochemie ke sdílení výkonů
99111 (KLINICKOFARMAKOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ KONCENTRACE LÉKU BEZ
VÝPOČTU) a 99113 (FARMAKOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ LÉČBY KLINICKÝM
FARMAKOLOGEM-Zhodnocení výsledků laboratorního vyšetření s využitím výpočetní
techniky), Stanovisku ČSKF a jednání na Radě pro akreditaci klinických laboratořích
k tomuto bodu. Po obsáhlé diskuzi výbor doporučil vyslovit se sdílením výkonu 99111
souhlas s podmínkou zařazení tématicky odpovídající přednášky klinického
farmakologa do vzdělávacího programu lékařů z klinické biochemie. Výbor však nyní
nedoporučuje sdílení výkonu 99113 a pověřil prof. Slanaře dalším jednáním s SKB.

–

Toxikologie
•

doc. Suchý informoval o rozeslání 1. informace a pozvánky na Květinův den, který se
bude konat 25. 5. 2017 v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

•

doc. Kmoníčková informovala o přípravě 22. Mezioborové česko-slovenská
toxikologické konference TOXCON, která se bude konat ve dnech 21. - 23. 6. 2017
v Hotelu a Kongresovém centru Primavera v Plzni.
Termín včasné registrace - do 31. 3. 2017.
Registrační poplatky pro členy ČSEKFT do 28. 4. - 2 000 Kč; po 28. 4. - 2 200 Kč; na
místě 2 300 Kč.
Deadline pro podávání abstrakt je 28. 4. 2017.

–

Molekulární farmakologie
•

prof. Pávek informoval o organizaci sekce v rámci Xenobiochemických dnů v Telči,
které se budou konat ve dnech 24. - 26. 5. 2017.

7. Různé, členské otázky
–

výbor odsouhlasil udělení ocenění jubilantům (prof. Eybl – 85 let, prof. Švihovec – 80 let,
doc. Koutenský – 80 let, dr. Zídek – 75 let, prof. Anzenbacher – 70 let, doc. Herink – 75 let) a
to:
Prof. MUDr. Vladislav Eybl, DrSc.

zlatá medaile ČLS JEP

Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

zlatá medaile ČLS JEP

Doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.

čestná medaile ČLS JEP

Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

čestná medaile ČLS JEP

RNDr. Zdeněk Zídek, DrSc.

čestná medaile ČLS JEP

Doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.

čestné členství ČLS JEP

–

výbor vzal na vědomí zrušení členství – MUDr. Hradecký, Mgr. Číhalová

–

informace o zaslání blahopřejných dopisů: RNDr. Z. Zídek, DrSc. (75 let)

–

informace o neplatičích příspěvků za rok 2016 – zatím se nebudou urgovat, nikdo nedluží za 2
roky, takže mu nehrozí vyloučení z ČSEKFT

Další zasedání výboru společnosti se uskuteční 11. dubna 2017 od 10:00 hodin na Farmakologickém
ústavu, 1. LFUK v Praze.

Zapsala
Hana Kalhousová

Příloha:
Přehled plánovaných akcí (chronologicky)
1. Xenobiochemické dny, Telč, 24. – 26. 5. 2017
2. Květinův den, mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů, Brno, 25. 5. 2017
3. 22. Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference TOXCON, Plzeň, 21. – 23. 6. 2017
4. 67. Česko-slovenské farmakologické dny, Stará Lesná, SR, 2. – 4. 10. 2017
5. EPHAR, Praha, 5. – 9. 7. 2020

