18Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a
toxikologii ze dne 3. 4. 2019 konaného na Farmakologickém ústavu, 1. LF UK, Praha
Přítomni: prof. Anzenbacher, doc. Chládek, doc. Kmoníčková, prof. Mičuda, prof. Pávek, prof. Slanař,
MUDr. Slíva, prof. Švihovec, MUDr. Bartošová,
Omluveni: doc. Demlová, doc. Juřica, prof. Kassa, prof. Nobilis, PharmDr. Zendulka
1. Výbor schválil zápis z telekonference konané dne 5. 2. 2019.
2. Výbor schválil program schůze.
3. Informace o činnosti: (prof. Slanař)
–

Informace o možnosti podávání návrhů na „Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za
rok 2018“ – termín k zaslání návrhů do 31. 5. 2019.

–

Informace Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků o
možnosti zasílání podnětů či návrhů týkající se kategorizace a úhradové regulace
zdravotnických prostředků.

–

Informace o aktivitách Purkyňova nadačního fondu.

–

Informace doc. Kmoníčkové o úmrtí prof. MUDr. V. Eybla, DrSc.

4. 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 41 000,- 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 tradičními 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 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.

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

prof. Pávek informoval, že do soutěže byly přihlášeny 4 práce v kategorii Experimentální
farmakologie, 4 práce v kategorii Klinická farmakologie a 1 práce v kategorii Toxikologie.

–

prof. Pávek zašle seznam hodnotitelů v jednotlivých kategoriích členům výboru mailem ke
schválení.

–

Práce na „Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2018“ bude vybrána až po
vyhodnocení soutěže – termín k zaslání návrhů do 31. 5. 2019

6. Informace o FD2019 (MUDr. Slíva)
–

Proběhla výzva k přihlašování, ale zatím se přihlásili pouze 3 lidé (sekretářka výboru rozešle
znovu informaci členům ČSEKFT a ostatním pracovištím i v SR).

–

Pokračuje se v "náboru" sponzorů.

–

Supplementum Phys. Res. – review články musejí být poslány do léta. Zatím to vypadá na
finanční účast ze strany autorů.

7. Zprávy o činnosti Sekcí:
–

Buněčná a molekulární farmakologie (prof. Pávek):
 Připravuje se konference MDO 2020, místo konání - Fakulta architektury, Praha.
Prof. Pávek připravil schéma programu, nyní se budou doplňovat přednášející.
V programu se počítá s překryvem konference TOXCON.

–

Klinická farmakologie (prof. Slanař):
 Bude pořádán 4 denní workshop PK modelování v posledním týdnu v červnu 2019.
 Probíhají přípravy konference EPHAR 2020. Připravuje se program a hledají se sponzoři.
Prof. Slanař navrhl spojit EPHAR s FD. EPHAR poplatky budou ve výší 250 EUR pro
studenty a 400 EUR pro delegáty.

−

Toxikologie (doc. Suchý):
 Květinův den se bude konat dne 30. 5. 2019, Brno.
 TOXCON 2019 se bude konat ve dnech 26.- 28. 6. 2019, Congress Center Hotel SITNO,
Vyhně (http://konferencia.uef.sav.sk/)
 Pokračují volby do výboru TS, je hotova kandidátní listina, kterou doc. Suchý předá prof.
Slanařovi a ten ji pošle do ČLS JEP
 Kandidatura prof. Voráčka do EUROTOXu - výbor ČSEKFT tuto kandidaturu schválil.

8. Různé
–

Prof. Anzenbacher zdůraznil, že je nutné při předávání cen zmínit, že sponzorem je AIFP

Příští jednání výboru se bude konat dne 18.6.2019.
Zapsala
Hana Kalhousová

