Zápis z PC konference výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a
toxikologii ze dne 5. 2. 2019
Přítomni: prof. Anzenbacher, doc. Demlová, doc. Chládek, doc. Juřica, prof. Kassa, prof. Mičuda, prof.
Pávek, prof. Slanař, PharmDr. Zendulka
Omluveni: doc. Kmoníčková, prof. Nobilis, MUDr. Slíva, MUDr. Bartošová, prof. Švihovec,

1. Informace o činnosti: (prof. Slanař)
–

Informace o jednání prof. Slanaře a prof. Švihovce s Mgr. Dvořáčkem z AIFP. Jednání bylo
úspěšné. AIFP je ochotná navýšit podporu ČSEKFT na 1x ročně. AIFP má do budoucna zájem
v rámci ČLS JEP o akce.

–

Výbor ČSEKFT neměl připomínky k „Vnitrorezortnímu připomínkovému řízení – Návrh novely
zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech“

–

Výbor ČSEKFT neměl připomínky k „Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 373/2016
Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému.

–

Prof. Slanař informoval o zaslání blahopřejných dopisů k jubileu doc. Bajgarovi a MUDr.
Kosařovi

–

Informace o úmrtí prof. MUDr. Sixtuse Hynieho, DrSc. Pohřbu za výbor ČSEKFT se účastnili
doc. Kmoníčková a prof. Slanař

2. Informace o hospodaření (doc. Chládek)
–

Přehled hospodaření byl vypracován jako odhad, protože Ekonomické oddělení ČLS jako
každým rokem uzavře ekonomiku roku 2018 až ve druhé polovině roku 2019. Chybí zejména
údaj o příjmech z členských příspěvků v roce 2018.

–

V roce 2018 bylo podle odhadu dosaženo záporného hospodářského výsledku -28 555,- Kč.
Příjmy ve formě členských příspěvků v roce 2018 jsou v předpokládané výši 41 950,- Kč
(stejné jako v roce 2017). 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 tradičními největšími položkami mzda administrativní pracovnice, ceny
v soutěži o nejlepší publikace 15 000,- a příspěvky za členství v IUPHAR za rok 2018,
v EUROTOXu za roky 2017 a 2018 a EPHARu, také za roky 2017 a 2018. Důvodem odložených
plateb bylo nedoručení nebo pozdní doručení faktur v roce 2017 od pokladníků společností.
Ostatní náklady zahrnuly poštovné, bankovní a jiné poplatky, občerstvení na jednáních
výboru, dary (pamětní medaile členům společnosti), služby a materiál. Letošní
korespondenční volby byly spojeny s mimořádným výdajem ve výši 13 000,- Kč.

3. Soutěž ČSEKFT o nejlepší práce za rok 2018 (prof. Pávek)
–

Prof. Pávek předložil výboru návrh vyhlášení soutěže.

–

Po diskusi se výbor shodl o přidání IF 7 a více s bodovou hranicí 13ti bodů, dále se změnil
počet bodů v „originalita a přínos výsledků pro daný obor“ z rozpětí 0-5 na 0-3. Výbor také
odsouhlasil, že postačí posílat práce v PDF na mail prof. Pávka a sekretářky výboru H.
Kalhousové. Termín pro zasílání prací je do 29. března 2019.

–

Vyhlášení soutěže o nejlepší práce zašle sekretářka výboru všem členům ČSEKFT mailem a
dále to bude vyvěšeno na stránkách naší společnosti.

4. Informace o FD2019 (MUDr. Slíva)
–

Webové stránky jsou funkční, veškeré navržené změny z minulého zasedání výboru byly
zapracovány.

–

Pokračuje se v "náboru" sponzorů.

–

Ohledně Phys. Res. přišla pozitivní odpověď ze 2 pracovišť, jinak bez odezvy. Spíše to zatím
vypadá na finanční účast ze strany autorů.

–

Připomínka doc. Juřici, zda by na FD mohla být sekce výuka.

5. Zprávy o činnosti Sekcí:
–

Buněčná a molekulární farmakologie (prof. Pávek):
 Připravují se webové stránky konference MDO.
 Začínají přípravy na programu konference MDO.

–

Klinická farmakologie (prof. Slanař):
 Přípravy na 4 denní workshop populační farmakokinetiky v červnu 2019 – závisí na
získání podpory z fondu mobility UK.

−

Toxikologie (prof. Kassa):
 v polovině příštího roku končí funkční období stávajícího výboru Toxikologické sekce
ČSEKFT. Na prosincovém zasedání si výbor TS zvolil volební komisi v čele s prof. Květinou.
Výbor ČSEKFT prodiskutoval možnost voleb do výboru TS buď korespondenční formou,
nebo formou elektronickou. Výbor se shodl, že by bylo dobré provést volby elektronickou
formou. Prof. Slanař navštíví ČLS JEP a zjistí podrobnosti. Sekretářka výboru zašle členům
toxikologické sekce e-mail s tím, že se chystají volby do výboru TS a podle toho případně
zjistí, jaké e-mail adresy jsou nefunkční a pokusí se dohledat nové e-mail adresy.
 Květinův den se bude konat dne 30. 5. 2019, Brno. Podrobná informace bude rozeslána
po odsouhlasení výborem TS.
 TOXCON 2019 se bude konat ve dnech 26.- 28. 6. 2019, Congress Center Hotel SITNO,
Vyhně (http://konferencia.uef.sav.sk/)

Termíny:

Včasná registrace

do 30. 4. 2019

Registrace

do 24. 6. 2019

Rezervace ubytování

do 1. 5. 2019

Abstrakta

do 10. 5. 2019

Zaslání manuskriptu

do 28. 6. 2019

Návrhy na symposia a workshopy

do 11. 5. 2019

Prof. Kassa osloví dr. Macha, aby zaslal informaci o konání TOXCONU a sekretářka výboru
ČSEKFT ji rozešle e-mailem členům ČSEKFT.

Další zasedání výboru se bude konat 3. 4. 2019.
Zapsala
Hana Kalhousová

