Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ze dne
13. 6. 2017 konané na Ústavu farmakologie, LF UK, Hradec Králové

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

Před konáním schůze výboru ČSEKFT bylo předáno „Čestné členství ČLS JEP“ doc. MUDr. Josefu Herinkovi,
DrSc. zástupcem předsednictva ČLS JEP prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr.h.c. , poté předal
předseda výboru Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. doc. Herinkovi blahopřejný dopis jménem výboru
ČSEKFT.

1. Výbor schválil zápis z minulé schůze konané dne 11. 4. 2017.
2. Výbor schválil program schůze.
3. Informace o činnosti: (prof. Anzenbacher, prof. Mičuda, prof. Pávek)
–

prof. Anzenbacher informoval o předání Purkyňovy ceny dne 23. 5. v Libochovicích, na www
stránkách ČLS JEP je k dispozici videozáznam, prof. Květina osobně poděkoval za návrh a realizaci
Výboru ČSEKFT

–

prof. Anzenbacher informoval o vzniku odborné publikace „Hyperbarická medicína“

–

prof. Anzenbacher informoval o zaslání návrhu ČSEKFT na Cenu předsednictva ČLS JEP za vědecké
práce, zaslána byla práce: Smutny T, Nova A, Drechslerová M, Carazo A, Hyrsova L, Hrušková ZR,
Kuneš J, Pour M, Špulák M, Pavek P. 2-(3-Methoxyphenyl)quinazoline Derivatives: A New Class of
Direct Constitutive Androstane Receptor (CAR) Agonists. J Med Chem. 2016;59(10):4601-10

–

prof. Anzebacher informoval o „Návrhu vyhlášky o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a
zubních lékařů z MZ ČR“

–

prof. Anzenbacher informoval o vnitřním připomínkovém řízení - „Návrh novely vyhlášky č.
134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami – výbor ČSEKFT
nemá připomínky

–

prof. Anzenbacher informoval o vnitřním připomínkovém řízení - „Návrh vyhlášky o zkušebním řádu
aprobační zkoušky – výbor ČSEKFT nemá připomínky

–

prof. Anzenbacher informoval o vnitřním připomínkovém řízení - „Návrh nařízení vlády o stanovení
výše úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů – výbor ČSEKFT nemá připomínky

4. Organizace akcí
TOXCON, 21. - 23. 6. 2017, PRIMAVERA Hotel & Congress centre, Plzeň

–

doc. Kmoníčková informovala o organizaci TOXCONu – finální program je hotový a je k dispozici na
webové stránce http://www.lfp.cuni.cz/toxcon, slavnostní zahájení bude probíhat ve středu 21. 6.
2017 od 15 hodin

67. Česko-Slovenské Farmakologické dny, 2. - 4. 10. 2017, Stará Lesná, SR
–

webová stránka http://konferencia.uef.sav.sk/ , včasná registrace do 30. 6. 2017 – poplatek pro
členy společnosti 80 EUR, poté 100 EUR, odevzdání abstraktů do 15. 8. 2017

–

v rámci FD by měla proběhnout schůze výboru ČSEKFT, prof. Anzenbacher se spojí s kolegy, aby
domluvil, kdy by bylo možné tuto schůzi v rámci programu FD zorganizovat – nejlépe 2. den (úterý
3. 10.) okolo oběda

EACPT 2017, 24. - 27. 6. 2017, Praha
–

prof. Anzenbacher upozornil na konání EACPT 2017 v Praze http://www.eacpt2017.org/

5. Hospodaření: (doc. Chládek)
–

K 13. 6. 2017 není stále z Ekonomického oddělení ČLS JEP k dispozici souhrn za rok 2016. Přehled
hospodaření byl vypracován jako odhad. Podrobnosti uvádí zpráva v minulém zápise z jednání
výboru ČSEKFT 11. 4. 2017.

–

Hospodářský výsledek za rok 2016 (odhad) 61 067,58 Kč. Stav fondu k 1. 1. 2017 (odhad) 350 829,
30 Kč.

–

Hospodaření v roce 2017 (do 31. 5. 2017) – byly zaplaceny poplatky za členství v IUPHAR za roky
2016 a 2017 v souhrnné výši 1217,14 USD. Mzdové náklady na administrativní pracovnici (ledenkvěten 2017) činily 7 400 Kč. O příjmech z členských poplatků nejsou údaje zatím k dispozici.

6. Zprávy o činnosti Sekcí:
–

Buněčná a molekulární farmakologie (prof. Pávek) – úspěšně proběhla sekce v rámci XXIX.
Xenobiochemických dnů v Telči, které se konaly ve dnech 24. - 26. 5. 2017. Za Sekci ČSEKFT zde
bylo prezentováno 5 přednášek

–

Toxikologie (doc. Suchý) – úspěšně proběhl Květinův den, který se konal 25. 5. 2017

–

Klinická farmakologie - prof. Slanař – omluven, připravuje se EPHAR 2020

7. Různé, členské otázky
–

výbor korespondenčně schválil přijetí dvou členů: prof. Cajthaml a PharmDr. Petrů (Mikrobiologický
ústav AVČR, Praha)

Další zasedání výboru společnosti se uskuteční v rámci 67. Farmakologických dnů, Stará Lesná, SR – termín
bude upřesněn, návrh je 3.10.

Zapsala
Hana Kalhousová

