Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
ze dne 26. 6. 2018 konaného na Ústavu farmakologie, LF UK, Hradec Králové

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

1. Výbor schválil zápis z minulé schůze konané dne 24. 4. 2018
2. Výbor schválil program schůze.
3. Informace o činnosti: (prof. Anzenbacher, prof. Mičuda, prof. Pávek)
–

Jmenování nových členů KPLK za ČSEKFT. Výborem byli navrženi a schváleni – garant: prof.
MUDr. Jan Švihovec, DrSc., zástupci garanta: prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., prof. MUDr.
Jan Bultas, CSc.

–

Informace o nové Směrnici ČLS JEP č. 1/2018 k GDRP týkající se ochrany a zpracování
osobních údajů – bylo rozesláno mailem všem členům ČSEKFT.

–

Prof. Anzenbacher informoval o mailu prof. Vondráčka, že ČSEKFT nemá zástupce na
EUROTOXu a ve strukturách EUROTOXu. Výbor navrhl a schválil prof. Vondráčka jako
delegáta za ČSEKFT.

–

Prof. Anzenbacher informoval sdělení prof. Vondráčka, že Americká tox. společnost má zájem
o zařazení informace o české toxikologii do informačního materiálu – doc. Suchý se spojí
s prof. Vondráčkem (vondracek@ibp.cz)

–

Informace o nabídce spolupráce – tematická vydání Časopisu lékařů českých.

–

Informace o úmrtí prof. MUDr. Viktora Bauera, DrSc.

–

Informace o 60. Purkyňově dni, který se konal dne 20. 6. 2018 na zámku v Libochovicích.
Cena J. E. Purkyně byla předána Prof. MUDr. Pavlu Pafkovi, DrSc.

–

Výbor ČSEKFT zaslal 2 připomínky v rámci vnitřního připomínkového řízení (VPŘ) „Návrh
vyhlášky o zkušebním řádu zkoušky po ukončení vzdělání v základním kmeni, atestační
zkoušky, závěrečné zkoušky po nástavbovém oboru a závěrečné zkoušky funkčního kurzu.“

–

Výbor ČSEKFT neměl připomínky v rámci vnitřního připomínkového k vnitřnímu
připomínkovému řízení (VPŘ) „Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č..
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č.
68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb. 32/2016 Sb.“

–

Výbor neměl připomínky v rámci resortního připomínkového řízení (RPŘ) „Zpráva o plnění
úkolů vyplývající z Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění a léta 2015-2017 a
Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2018 – 2020.“

–

Informace k soutěži ČSEKFT o nejlepší publikaci za rok 2017 – prof. Pávek zašle vítězům email ohledně prezentace vítězných prací a převzetí diplomů na FD. Kromě toho jim prof.

Pávek pošle dopis s připomenutím, že se očekává jejich odborný referát na FD v Hradci
Králové. Sekretářka H. Kalhousová se rovněž s vítězi spojí, aby zaslali doc. Chládkovi,
pokladníkovi ČSEKFT, číslo účtu, na které jim bude poukázána peněžitá odměna za první
místo.

4. Hospodaření: (doc. Chládek)
–

Přehled hospodaření byl vypracován jako odhad, protože jsme z Ekonomického oddělení ČLS
zatím neobdrželi souhrn hospodaření za rok 2017 a příjmy v roce 2018 z členských příspěvků.
Hospodářský výsledek v roce 2017 (odhad) – 22 677 Kč. Stav fondu k 1. 1. 2018 (odhad)
+327 453,90 Kč.

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

Předsedkyně volební komise MUDr. Jolana Cermanová, Ph.D. informovala výbor o výsledku
voleb.
Do výboru byli zvoleni:
TITUL, JMÉNO, PŘÍJMENÍ
1. Anzenbacher Pavel
2. Mičuda Stanislav
3. Kmoníčková Eva
4. Pávek Petr
5. Slanař Ondřej
6. Juřica Jan
7. Chládek Jaroslav
8. Slíva Jiří
9. Kassa Jiří
10. Demlová Regina
11. Nobilis Milan

PRACOVIŠTĚ
Ústav farmakologie LF UP, Olomouc
Ústav farmakologie LF UK, Hradec Králové
Ústav farmakologie a toxikologie, LF UK Plzeň
Katedra farmakologie a toxikologie FaF UK, Hradec Králové
Farmakologický ústav, 1. LFUK, Praha
Farmakologický ústav, LF MU, Brno
Ústav farmakologie LF UK, Hradec Králové
Farmakologický ústav, 3.LF UK, Praha
Katedra toxikologie a vojenské farmacie, FVZ UO, HK
Farmakologický ústav, LF MU, Brno
Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv, FaF, HK

Do revizní komise byli zvoleni:
TITUL, JMÉNO, PŘÍJMENÍ
1.
Švihovec Jan
2.
Bartošová Olga
3.
Zendulka Ondřej

–

PRACOVIŠTĚ
Farmakologický ústav, 2. LF UK Praha
Farmakologický ústav, 1. LFUK, Praha
Farmakologický ústav, LF MU, Brno

Výbor děkuje dr. Cermanové a volební komisi za práci a blahopřeje zvoleným. Nový výbor a
revizní komise se sejdou v rámci 68. Farmakologických dní v Hradci Králové dne 5. 9. 2018, kde si
zvolí výbor i revizní komise svého předsedu a výbor i ostatní funkce (místopředseda, vědecký
sekretář, pokladník).

6. Zprávy o činnosti Sekcí:
−

Toxikologie – TOXCON proběhl velmi úspěšně ve dnech 20. - 22. 6. 2018, Stará Lesná SR.
TOXCONu se zúčastnilo cca 130 účastníků, na programu bylo 32 přednášek a 67 posterů.
Kolegové ze Slovenska přislíbili, že TOXCON zorganizují i v příštím roce, aby mohl být v roce
2020 uskutečněn v Praze v návaznosti na MDO.

doc. Suchý informoval, že 31. 5. proběhl Květinův den – celkem bylo 16 přednášek ve 2
sekcích, 58 účastníků
–

Molekulární farmakologie – prof. Mičuda informoval o přípravě FD v Hradci Králové - viz bod
7. Akce.
Prof. Pávek informoval o akci „Česko-francouzské setkání vědců“ (neformální setkání). Prof.
Pávek byl požádán, aby přednesl na výboru žádost ohledně záštity této akce ČSEKFT. Termín
23. - 24. 9. 2018. Výbor souhlasí, že převezme záštitu nad touto akcí, a pověřil prof. Pávka
jednáním.

–

Klinická farmakologie: přípravy EPHARu

7. Akce
−

68. Farmakologické dny – prof. Mičuda, konání Hradec Králové, termín 5. - 7. 9. 2018,
Výukové centrum. Příprava je v plném proudu. Již je uzavřená registrace, cca 90 účastníků.
Připravuje se vědecký program. Aktivní jednání se sponzory. Bude elektronický sborník.
Začátek akce 5. 9. v 10:30 hod, zasedání výboru 5. 9. cca 12:30 hod, shromáždění členů 6. 9.
11:00-12:00 hod, společenský večer 6. 9.

–

Microsomes and Drug Oxidations (MDO), 2020 v Praze – místo konání – Fakulta architektury.

8. Různé, členské otázky
–

Výbor korespondenčně odsouhlasil přijetí nové členky ČSEKFT – Mgr. Michaela Pekarová
(Biofyzikální ústav AVČR, Brno)

–

Zrušení členství: MUDr. L. Smetanová, Mgr. Ilona Peřinová

–

Prof. Anzenbacher poděkoval členkám a členům stávajícího Výboru za jejich práci v tomto
období. Vyjádřil přání dobré spolupráce se všemi i nadále a rovněž přání příjemných
prázdnin.

Další zasedání výboru společnosti se uskuteční 5. září 2018 v rámci 68. Farmakologických dní v Hradci
Králové cca od 12:30 hodin.

Zapsala
Hana Kalhousová

