Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
ze dne 5. 9. 2018 konaného v rámci 58. Farmakologických dnů, Výukové centrum, Hradec Králové

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

1. Výbor schválil zápis z minulé schůze konané dne 26. 6. 2018
2. Výbor schválil program schůze.
3. Informace o činnosti: (prof. Anzenbacher, prof. Mičuda, prof. Pávek)
–

Informace o rozeslání Směrnice ČLS JEP k ochraně osobních dat

–

Výbor ČSEKFT neměl připomínky k vnitřnímu připomínkovému řízení (VPŘ) „Návrh nové
vyhlášky – o posuzování zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu nebo muničnímu průkazu“.

–

Výbor ČSEKFT neměl připomínky k vnitřnímu připomínkovému řízení (VPŘ) „Návrh vyhlášky –
seznam odborných úkonů a výše úhrady za ně prováděné SÚKL“.

–

Výbor ČSEKFT neměl připomínky k vnitřnímu připomínkovému řízení (VPŘ) „Návrh novely
vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými
hodnotami“.

–

Výbor ČSEKFT neměl připomínky k vnitřnímu připomínkovému řízení (VPŘ) „Novela zákona,
kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.“

–

Výbor ČSEKFT odsouhlasil, že další volby do výboru a revizní komise ČSEKFT v roce 2022
proběhnou již elektronickou formou.

4. Hospodaření: (doc. Chládek)
–

Příjmy ve formě členských příspěvků v roce 2017 dosáhly 41 950,- Kč. Na straně příjmů je
dále dar 500,- Kč. Úhrn příjmů dosáhl 42 450,- Kč. Příjem z členských příspěvků je srovnatelný
s minulými obdobími: v letech 2015 a 2016 činily úhrny 45 250,- a 41 300,- Kč. Společnost
nezískala významnější částku z jiných zdrojů, jako jsou granty, dary a služby (pořádání
konferencí).

–

Na straně nákladů jsou tradičními největšími položkami mzda administrativní pracovnice
(17 760,- Kč/rok), ceny v soutěži o nejlepší publikace (15 000,-) a příspěvek za členství
v IUPHAR (za roky 2016 a 2017 dohromady 31 325,53 Kč). Příspěvky za členství v EUROTOXu
(2 304,- Kč) a EPHARu (10 302,95 Kč), v roce 2017 mezi náklady nefigurují, protože byly
uhrazeny až v roce 2018.

–

Ostatní náklady zahrnuly poštovné, bankovní a jiné poplatky, občerstvení na jednáních
výboru, dary (pamětní medaile členům společnosti), služby a materiál (diplomy 300,-Kč).

–

V roce 2017 bylo dosaženo záporného hospodářského výsledku -31 287,- Kč. Stav fondu k 31.
12. 2017 činil 318 843,50 Kč.

5. Zprávy o činnosti Sekcí:
−

Toxikologie:
TOXCON 2019 se bude konat opět na Slovensku, pravděpodobně Stará Lesná
doc. Suchý informoval, že 31. 5. proběhl Květinův den – celkem bylo 16 přednášek ve 2
sekcích, 58 účastníků. Příští rok proběhne jubilejní 10. ročník Květinova dne.

–

Molekulární farmakologie:
Prof. Pávek informoval o akci „Česko-francouzské setkání vědců“ 22. – 24. září 2018.
Letos bohužel nebude pod hlavničkou společnosti ČSEKFT. Prof. Pávek bude pouze
participovat. Příští rok by rád usiloval o workshop pod záštitou ČSEKFT.
Microsomes and Drug Oxidations (MDO), 2020 v Praze. Předpokládá se cca 300-400
účastníků. Prof. Pávek se chystá na prezentaci MDO v Kanazawě, Japonsko (1. týden
v říjnu 2018).

–

Klinická farmakologie:
prof. Slanař informoval o rozeslání pozvánky na workshop BioBridges, 26.-27. 9. 2018, 1.
LFUK, Praha
IUPHAR 2026, Praha – prof. Slanař přednesl prezentaci na kongresu IUPHAR v Kyotu,
bohužel neúspěšně. IUPHAR bude v Austrálii.
přípravy EPHARu 2020, Praha Kongresové centrum, 5. - 9. 7. 2020 – prof. Slanař již začíná
oslovovat klíčové řečníky, jednání s firmou Guarant ohledně webových stránek – měly by
být k dispozici již tento týden, probíhají také jednání se sponzory akce a s reprezentanty
EPHARu.

6. Různé, členské otázky
–

Výbor korespondenčně odsouhlasil přijetí nové členky ČSEKFT – Mgr. Zuzany Pokorné (ústav
farmakologie LF UK, Hradec Králové)

Další zasedání již nového výboru společnosti se uskuteční 10. října 2018 jako telekonference od
15:00 hodin.

Zapsala
Hana Kalhousová

