Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
ze dne 27. 2. 2018 konaného na Ústavu farmakologie, LF UK, Hradec Králové

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

1. Výbor schválil zápis z minulé schůze konané dne 4. 12. 2017.
2. Výbor schválil program schůze.
3. Informace o činnosti: (prof. Anzenbacher, prof. Mičuda, prof. Pávek)
–

Výborem bylo odsouhlaseno zaslání připomínek iniciovaných doc. Juřicou k „Věcnému
návrhu obsahu budoucí vyhlášky podle § 37 písm. N), p), q) – Základní kmeny“.

–

Byly zaslány připomínky iniciované prof. Švihovcem k „Seznamu doporučených postupů na
stránkách ČLS JEP“.

–

Nebyly připomínky k „Žádosti o kontrolu a navržení změn v seznamu zdravotnických
prostředků“.

–

Nebyly připomínky k „Návrhu vyhlášky o oborech“.

–

Nebyly připomínky k vnitřnímu připomínkovému řízení „Novela vyhlášky č. 98/2012 Sb., o
zdravotnické dokumentaci“.

–

Nebyly připomínky k vnitřnímu fakultativnímu připomínkovému řízení „Novela zákona č.
378/2007 Sb., o léčivech“.

4. Hospodaření: (doc. Chládek)
–

Přehled hospodaření byl vypracován jako odhad, protože jsme z Ekonomického oddělení ČLS
zatím neobdrželi souhrn hospodaření za rok 2017. Hospodářský výsledek v roce 2017
(odhad) –22 677 Kč. Stav fondu k 1.1.2018 (odhad) +327 453,90 Kč.

–

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, které činily 17 760,- Kč a
ceny v soutěži o nejlepší publikace (15 000 Kč). Poplatek EPHAR bude po komunikaci
s pokladníkem převeden do roku 2018 (374 EUR, 9724 Kč), protože v roce 2017 nedorazila
faktura. Jedná se tedy o dluh ve výši 9724 Kč, který zatíží rozpočet v roce 2018. 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 Kč je
dalším příjmem.

5. Soutěž o nejlepší publikaci (prof. Pávek)
−

Výbor odsouhlasil tyto kritéria: Do soutěže je možno přijmout pouze původní (nikoli
přehledové) práce, jejichž první autor byl v roce publikování práce řádným platícím členem
České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii (ČSEKFT) ČLS JEP
nebo do uzávěrky soutěže (30. března 2018) podal žádost o členství v ČSEKFT.

−

Kategorie, do kterých je možné se přihlásit, zůstávají stejné jako minulý rok: experimentální
farmakologie, klinická farmakologie, toxikologie.

−

Termín k zasílání vědeckých prací je 30. březen 2018.

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

H. Kalhousová podala informaci o probíhajících volbách, nyní se podávají kandidáti do výboru
a revizní komise ČSEKFT, termín je do 28. 2. 2018 vč. poštovního razítka. Po tomto termínu
svolá předsedkyně volební komise MUDr. Cermanová zbývající členy volební komise. Členové
volební komise sečtou hlasy kandidátů a vybraní kandidáti budou osloveni, zda souhlasí
s kandidaturou. Poté se obešlou znovu všichni členové ČSEKFT, aby vybrali z navržených
kandidátů členy výboru a revizní komise ČSEKFT.

7. Zprávy o činnosti Sekcí:
–

Klinická farmakologie – IUPHAR 2026 – Praha byla vybrána mezi 4 kandidáty, spolu s Prahou
byla ještě vybrána města Budapešť, Melbourne, Montreal, příprava finální kandidatury – viz
bod 8. Akce.

–

Toxikologie – doc. Suchý informoval o přípravě Květinova dne v Brně, datum konání
31.5.2018, informace o konání se vyvěsí na web stránky ČSEKFT a H. Kalhousová rozešle
všem členům ČSEKFT. Prof. Kassa informoval o Toxconu, který se bude konat ve Staré Lesné,
SR 20.-22.6.2018.

–

Molekulární farmakologie – prof. Mičuda informoval o přípravě FD v Hradci Králové, změna
termínu 5.-7. 9. 2018 – podrobnosti viz bod 8. Akce.

8. Akce
–

IUPHAR 2026, Praha – příprava finální kandidatury, prof. Slanař připravuje prezentaci na
kongres IUPHAR v Kyotu.

–

Farmakologické dny – Hradec Králové změna termín 5. - 7. 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: dr. Sabine
Gerbal-Chaloin, 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) a kolegů z Rakouska.
– Microsomes and Drug Oxidations, 2020 v Praze – předpokládá se 300-400 účastníků, nyní se
rozhoduje mezi 2 místy konání – Fakulta architektury a Hotel International. Bude požádána
reprezentantka firmy CBT Travel, aby pro obě místa vypracovala odhad celkových nákladů
s tím, že výbor akceptuje výhodnější nabídku.
Výborem odsouhlasen předseda vědeckého výboru Prof. Pávek a předseda organizačního
výboru prof. Hudeček. Prof. Pávek v říjnu 2018 vystoupí na konferenci MDO 2018
v Kanazawě s prezentací, aby informoval o pořádání MDO v Praze v roce 2020 .

9. Různé, členské otázky
–

Výbor souhlasil s přijetím 2 nových členů ČSEKFT, jedná se o MUDr. Petru Kňažekovou (Kožní
odd., Krajská zdravotní, Praha) a Mgr. Liudmilu Vasinu (BIOCEV, Praha).

–

Výbor vzal na vědomí zrušení členství – Mgr. Z. Kadová, Mgr. M. Valíčková.

Další zasedání výboru společnosti se uskuteční 24. dubna 2018 na Lékařské fakultě UK v Hradci
Králové od 10:00 hodin.

Zapsala
Hana Kalhousová

