Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
ze dne 3. 12. 2018 konaného na Ústavu farmakologie, LF UK, Hradec Králové
Přítomni: prof. Anzenbacher, doc. Chládek, prof. Kassa, doc. Kmoníčková, prof. Mičuda, prof. Pávek,
prof. Slanař, MUDr. Slíva
Omluveni: doc. Demlová, doc. Juřica, prof. Nobilis, prof. Švihovec, MUDr. Bartošová, PharmDr.
Zendulka
1. Výbor schválil zápis z telekonference konané dne 10. 10. 2018.
2. Výbor schválil program schůze.
3. Informace o činnosti: (prof. Slanař)
–

Informace o zaslání nominačních listin na ČLS JEP a to: návrh kandidáta do předsednictva ČLS
JEP na období 2019 – 2022 a delegáta na volební Sjezd ČLS JEP dne 22. 1. 2019. Kandidátem i
delegátem byl výborem zvolen prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

–

Informace z EPHARu – možnost požádat o podporu na přednášku zahraničního řečníka na
konferenci, deadline 31.1.2019; EPHAR Young Investigators Award 2019 - možnost přihlásit
publikaci pro vědce do 35 let – dealine 31. 5. 2019

–

Výbor schválil uzavření Dohody o pracovní činnosti s pí H. Kalhousovou, sekretářkou
Společnosti na r. 2019. Zvýšení muselo být provedeno z důvodu zvýšení minimální mzdy od
1.1.2019.

–

Výbor ČSEKFT neměl připomínky k vnitřnímu připomínkovému řízení (VPŘ) „Věcný záměr
zákona o elektronizaci zdravotnictví, bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních
služeb a o Národním zdravotnickém informačním systému (zákon o elektronizaci
zdravotnictví)“.

–

Výbor ČSEKFT neměl připomínky k vnitřnímu připomínkovému řízení (VPŘ) „Návrh zákona o
léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích“.

–

Výbor ČSEKFT neměl připomínky k „Podněty k novelizaci zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách“.

–

Výbor ČSEKFT neměl připomínky či návrhy na snížení administrativní zátěže poskytovatelů
zdravotní péče.

4. Hospodaření: (doc. Chládek)
–

Přehled hospodaření byl vypracován jako odhad, protože jsme z Ekonomického oddělení ČLS
zatím neobdrželi podklady, a to především příjmy z členských příspěvků v roce 2018.

–

Příjmy ve formě členských příspěvků v roce 2018 jsou v předpokládané výši 41 950 Kč. Na
straně příjmů je dále dar 500 Kč. Společnost dále získala 20 000 Kč za pořádání
Farmakologických dnů v Hradci Králové. Na straně výdajů jsou největšími položkami mzda

administrativní pracovnice, ceny v soutěži o nejlepší publikace 15 000 a příspěvky za členství
v IUPHARu za rok 2018, v EUROTOXu za roky 2017 a 2018 a v EPHARu také za roky 2017 a
2018. Důvodem odložených plateb bylo nedoručení nebo pozdní doručení faktur v roce 2017
od pokladníka společností. Ostatní náklady zahrnuly poštovné, bankovní a jiné poplatky,
občerstvení, dary, služby a materiál. Letošní korespondenční volby byly spojeny
s mimořádným výdajem ve výši 13 000 Kč. V roce 2018 bylo podle odhadu dosaženo
záporného hospodářského výsledky -28 555 Kč.
–

Výbor zatím neschválil návrh rozpočtu, protože konference Farmakologické dny v Praze bude
muset být zařazena mezi rozpočtové akce v roce 2019.

5. Návratka 2018: (prof. Slanař)
−

návratka pro ČLS JEP na rok 2019 – výbor ponechává výši členských příspěvků a schválil znění
návratky na rok 2019

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

Výbor odsouhlasil tato 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 (29. března 2019) podal žádost o členství v ČSEKFT.

−

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

−

Hodnocení zůstává stejné, jen se přidá i bodové hodnocení u časopisu s impakt faktorem 7 a
více a to 12 bodů.

7. Zprávy o činnosti Sekcí:
−

Toxikologie (prof. Kassa):
 TOXCON 2019 se bude konat na Slovensku
 V roce 2019 se bude opět konat Květinův den v Brně
 Na nejbližším zasedání výboru Toxikologické sekce ČSEKFT dne 5. prosince 2018 bude
projednáno organizační zabezpečení voleb do výboru této sekce, které proběhnou v první
polovině roku 2019

–

Molekulární farmakologie (prof. Pávek):
 Microsomes and Drug Oxidations (MDO), 2020 v Praze. Probíhá příprava.

–

Klinická farmakologie (prof. Slanař):

 přípravy EPHARu 2020, Praha Kongresové centrum, 5. - 9. 7. 2020 – oslovují se sponzoři,
připravuje se kostra programu
8. Akce
–

Farmakologické dny – Praha 11. - 13. 9. 2019
 MUDr. Slíva informoval o návrhu smlouvy organizace FD s firmou AMCA, která by
měla být uzavřena s ČLS JEP.
 Je hotová webová stránka www.fd2019.cz
 Registrační poplatky do 30. 6. 2019 – člen 2000 Kč, nečlen 2300 Kč, student 1700 Kč
do 1. 7. 2019 – člen 2300 Kč, nečlen 2600 Kč, student 2000 Kč
na místě – člen 2800 Kč, nečlen 3100 Kč, student 2300 Kč
(slovenští účastníci budou mít na místě poplatek nezvýšený)
 Zaslání abstraktů do 15. 5. 2019.
 MUDr. Slíva jednal s Physiological Research. Bylo by možné vytisknout
supplementum věnované FD. Časopis by vyšel do konce roku 2019. Cena review
článku 900 Kč za tiskovou stranu, původního článku 1800 Kč za tiskovou stranu.
Review články by se musely zaslat již během 1-2 kvartálu roku 2019. Organizátoři by
rádi pokryli veškeré náklady z peněz sponzorů.
 MUDr. Slíva pošle informace o FD sekretářce výboru ČSEKFT Haně Kalhousové a ta ji
rozešle členům ČSEKFT a Slovenským farm. společnostem.

9. Různé, členské otázky
–

doc. Kmoníčková seznámila členy výboru s navrhovanou změnou výuky pregraduálních
studentů na LF v Plzni, včetně výuky předmětu Farmakologie. Farmakologie se má posunout
o 1 rok, tj. 2 semestry dopředu, kdy studenti ještě neabsolvují zkoušku z fyziologie a zkouška
z patologie je až po zkoušce z farmakologie. Výbor vydal stanovisko zohledňující dosavadní
pre-rekvizity a ko-rekvizity pro vzdělávání studentů v lékařské farmakologii a zajištění kvality
znalostí a dovedností absolventů studijního programu. Toto stanovisko bude vyvěšeno i na
stránkách České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologie ČLS JEP
– http://farmspol.cls.cz/

–

prof. Slanař s prof. Švihovcem navštíví dr. Dvořáčka za účelem projednaní spolupráce s AIFP v
dalším období

–

výbor schválil nové členy – MUDr. D. Berka, Ústav farmakologie, LF UP Olomouc; PharmDr. J.
Hartinger, Farmakologický ústav, 1. LF UK Praha
jubilanti v roce 2018 –doc. Lincová, prof. Grundmann; doc. Bajgar, MUDr. Holá, RNDr.
Kučerová; MUDr. Kosař; prof. Vlček, doc. Nečas, PharmDr. Grodza; doc. Kubová, doc.

Trejtnar; PharmDr. Chaloupková, RNDr. Bartošová, PharmDr. Malina; MUDr. Starobová, doc.
Urbánek. Výbor pošle jubilantům od 70 let výše dopisy.
Další zasedání výboru společnosti se uskuteční jako telekonference dne 5. února 2019 od 15 hodin.
Zapsala
Hana Kalhousová

