Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
ze dne 4. 12. 2017 konaného na Ústavu farmakologie, LF UK, Hradec Králové

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

1. Výbor schválil zápis z minulé schůze konané dne 3. 10. 2017.
2. Výbor schválil program schůze.
3. Informace o činnosti: (prof. Anzenbacher, prof. Mičuda, prof. Pávek)
–

prof. Anzenbacher informoval o emailu prof. Vondráčka ohledně případné spolupráce naší
společnosti s rakouskou toxikologickou společností ASTOX. Doc. Suchý se zkontaktuje s prof.
Vondráčkem a domluví podrobnosti spolupráce. Možností je např. setkání či účast ASTOX na
Farmakologických dnech 2018

–

informace o vypořádání připomínek – vyhláška o minimálních požadavcích – terapeut tradiční
čínské medicíny a specialista tradiční čínské medicíny. Výbor ČSEKFT se připojil k prohlášení
AS LF MU v Brně

–

výbor neměl připomínky k vnitřnímu připomínkovému řízení k „Návrhu vyhlášky, kterou se
mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném
zdravotním pojištění“

–

informace o rozeslání pozvánky na připravovanou 17. Konferenci psychosomatické medicíny
v Liberci, 1.-3. 2. 2018 všem členům ČSEKFT

–

AIFP – prof. Anzenbacher a prof. Švihovec začátkem roku 2018 navštíví vedení AIFP
s poděkováním za dar společnosti a pokusí se vyjednat příspěvek na další rok. Prof. Mičuda
byl požádán, aby se spojil s doc. Kmoníčkovou ohledně fotodokumentace z předávání cen za
publikace na TOXCONu 2017 a vyvěsil na webové stránky společnosti s logem AIFP. Prof.
Pávek také přepošle snímky, které jsou vyvěšeny na webových stránkách FaF UK a doplní logo
AIFP.

4. Hospodaření: (doc. Chládek)
–

Přehled hospodaření byl vypracován jako odhad, protože jsme přes urgenci z Ekonomického
oddělení ČLS zatím neobdrželi souhrn hospodaření za 1. až 3. kvartál roku 2017. Výroční
zpráva o hospodaření v roce 2016 byla předložena na minulém zasedání výboru (3. 10. 2017).
Výsledek hospodaření v roce 2016 po zdanění činí + 60 369,16 Kč a stav fondu se zvýšil z 289
791,74 Kč (k 1. 1. 2016) na 350 130,90 (k 1. 1. 2017).

–

Hlavní nákladové položky jsou poplatky za členství v IUPHAR za roky 2016 a 2017 v souhrnné
výši 1 217,14 USD, mzdové náklady na administrativní pracovnici (leden až listopad 2017),

které činily 16 280,- Kč a ceny v soutěži o nejlepší publikace (15 000 Kč). Poplatky za členství v
EUROTOX a EPHAR budou po komunikaci s pokladníky obou společností a upřesnění plateb
poukázány v prosinci 2017 a zatím nejsou započteny. Poplatek Eurotoxu odvádíme ve výši 10
% z národního členského příspěvku (1,37 EUR) na jednoho člena toxikologické sekce a
EPHARu se platí 2 EUR za jednoho člena společnosti. Při počtech 54 (členové toxikologické
sekce) a 187 (všichni členové ČSEKFT) budou poplatky činit 74 EUR a 374 EUR. O příjmech z
členských poplatků nejsou přesné údaje zatím k dispozici, proto se předpokládá stejný příjem
jako v roce 2016. Kladný výsledek z organizace TOXCONu 2017 v Plzni ve výši 5 000,- je dalším
příjmem.
–

Výbor schválil návrh rozpočtu na r. 2018 a schválil uzavření Dohody o pracovní činnosti s pí H.
Kalhousovou, sekretářkou Společnosti na r. 2018.

5. Návratka 2018: (prof. Anzenbacher)
−

návratka pro ČLS JEP na rok 2018 – Výbor ponechává výši členských příspěvků, souhlasí se
zařazením nových členů do evidence až od 1. 1. 2018 a souhlasí s automatickým zrušením
členství neplatících členů (pokud členské příspěvky nebyly uhrazeny za 2 roky)

6. Příprava voleb do výboru a do revizní komise ČSEKFT ČLS JEP pro období 2018 - 2022
−

Výbor rozhodl o korespondenční (poštou), jednokolové formě voleb.

−

Volby probíhají zvlášť do výboru a do revizní komise Společnosti.

−

V rámci navrhování kandidátů bude možnost navrhnout maximálně 22 kandidátů na členy
výboru a 11 kandidátů na členy revizní komise (dle seznamu členů naší Společnosti
aktualizovaného ke dni 31. 12. 2017, který bude zveřejněn na www stránce Společnosti).
Navržený kandidát musí být řádným nebo čestným členem Společnosti.

−

Na základě návrhů kandidátů sestaví volební komise kandidátní listinu těch, kteří získali
nejvyšší počet nominací (22 kandidátů členů výboru, 11 kandidátů členů revizní komise) a
s kandidaturou souhlasili. Na základě kandidátní listiny vypracuje volební komise volební
lístky pro volby do výboru a do revizní komise.

−

Průvodní dopis spolu s formulářem „ Návrh kandidátů výboru a revizní komise ČSEKFT“ bude
rozeslán členům ČSEKFT během ledna 2018. Pro vyplněné kandidátky bude uzávěrka 28. 2.
2018. Do obálky bude ještě vložena prosba o aktualizaci veškerých dat včetně emailových
adres.

7. Zprávy o činnosti Sekcí:
–

Klinická farmakologie - prof. Slanař seznámil výbor s pokračováním příprav 8. Evropského
kongresu farmakologie, který se bude konat 5.- 9. 7. 2020 v Praze (EPHAR 2020). S firmou

GUARANT International, která bude zajišťovat organizaci, bude podepsána standardní
smlouva a rozpočet akce.
–

Toxikologie – doc. Suchý informoval o přípravě Květinova dne v Brně – přelom května a
června 2018.

–

Molekulární farmakologie – prof. Mičuda informoval o přípravě FD v Hradci Králové, termín
10.-12. 9. 2018 – podrobnosti viz bod 8. Akce

8. Akce
–

Farmakologické dny – Hradec Králové 10. - 12. 9. 2018 – prof. Mičuda a prof. Pávek
informovali výbor, že by rádi požádali EPHAR o dotaci na uspořádání EPHAR sympozia. Osloví
se zahraniční experti z Německa a Francie (zatím předběžně přislíbila účast: Sabine GerbalChaloin, Institute of Regenerative Medicine and Biotherapy, Mountpellier). Dále se budeme
snažit o zajištění účasti prof. Martina F. Fromma (Institute of Experimental and Clinical
Pharmacology and Toxicology, Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg,
Fahrstrasse 17, 91054 Erlangen, Germany).

–

Microsomes and Drug Oxidations, 2020 Praze – momentálně se vybírá místo pro realizaci,
zatím se jeví nejlepším místem Hotel Diplomat

–

IUPHAR 2026, Praha – nyní probíhá předkolo výběru

9. Různé, členské otázky
–

výbor schválil korespondenčně nové členy – prof. Bultas (3. LFUK Praha), Mgr. Zapletal
(Biofyz. ústav Brno)

–

výbor vzal na vědomí zrušení členství – prof. S. Hynie

–

jubilanti v roce 2018 – 85 let – prof. Jezdínský, MUDr. Frantík; 70 let – MUDr. Lapeš; výbor
pošle jubilantům od 70 let výše dopisy;
65 let – MVDr. Blechová, prof. Pelclová, doc. Yamamotová, prof. Hudeček; 60 let – MUDr.
Frajer, PharmDr. Suchopár; 55 let – PharmDr. Maláková, PharmDr. Fišerová-Šustková;
50 let – PharmDr. Bobková, MUDr. Bartošíková, PharmDr. Svoboda

Další zasedání výboru společnosti se uskuteční 27. února 2018 na Lékařské fakultě UK v Hradci
Králové od 10:00 hodin.

Zapsala
Hana Kalhousová

