Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
ze dne 11. 9. 2019 konaného v rámci 69. Česko-Slovenských farmakologických dní, 3. LF UK, Praha
Přítomni: prof. Anzenbacher, doc. Chládek, doc. Demlová, doc. Juřica doc. Kmoníčková, prof.
Mičuda, prof. Pávek, prof. Slanař, MUDr. Slíva, prof. Švihovec, MUDr. Bartošová,
Omluveni: prof. Kassa, prof. Nobilis, PharmDr. Zendulka
1. Výbor schválil zápis z telekonference konané dne 18. 6. 2019.
2. Výbor schválil program schůze.
3. Informace o činnosti: (prof. Slanař)
–

IUPHAR – Výbor ČSEKFT schválil udělení proxy k potvrzení stanov.

–

Výbor ČSEKFT neměl připomínky k vnitroresortnímu připomínkovému řízení „Návrh novely
zákona č. 95/2004 Sb. týkající se změny financování vzdělávání prostřednictvím rezidenčních
míst“.

–

Výbor ČSEKFT neměl připomínky k vnitřnímu připomínkovému řízení „Návrh vyhlášky o
stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020“.

–

Výbor ČSEKFT neměl připomínky k vnitřnímu připomínkovému řízení „Návrh zákona, kterým
se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů“.

–

Příprava Shromáždění členů.

4. Informace o hospodaření (doc. Chládek)
–

Příjmy ve formě členských příspěvků v roce 2018 dosáhly 43950 Kč. Oproti roku 2017 se zvýšily
o 2000 Kč. Příjem z členských příspěvků je srovnatelný s minulými obdobími: v letech 2015 a
2016 činily úhrny 45520 Kč a 41300 Kč. Společnost získala významnou částku jako příjem za
poskytnuté služby – pomoc při organizaci FD v Hradci Králové ve výši 20500 Kč.

–

Na straně nákladů jsou největšími položkami mzda administrativní pracovnice, ceny v soutěži
o nejlepší publikace a příspěvek za členství v zahraničních organizacích. V roce 2018 byl další
mimořádný výdaj spojen s organizací voleb. Nově jsou účtovány náklady spojené s výběrem
členských poplatků a DPH za poskytnuté služby.

–

V roce 2018 tak bylo dosaženo záporného hospodářského výsledku -17 737,74 Kč.

5. Zprávy o činnosti Sekcí:
–

Buněčná a molekulární farmakologie (prof. Pávek):
 Připravuje se konference MDO (Microsomes and Drug Oxidations) 30. 8. – 3. 9. 2020,
místo konání - Fakulta architektury, Praha, https://mdoprague2020.cz/.


Připravuje se program a hledají se sponzoři.

–

Klinická farmakologie (prof. Slanař):
 Proběhl úspěšně workshop PK modelování – červen 2019.
 EPHAR 5. - 9. 7. 2020 https://www.ephar2020.org/


Probíhají přípravy konference EPHAR 2020. Připravuje se program a hledají se
sponzoři.



Konference EPHAR bude spojena s Farmakologickými dny.



Registrace je spuštěna https://www.ephar2020.org/registration/

Delegate
Student*
Invited Speaker, VIP
−

Early registration
until
31 March 2020
400 EUR
250 EUR
0 EUR

Standard registration
until
31 May 2020
525 EUR
420 EUR
0 EUR

Late registration
from
1 June 2020
630 EUR
470 EUR
0 EUR

Toxikologie:
 Proběhl Květinův den 30. 5. 2019, Brno.
 Proběhl TOXCON 2019 (26.- 28. 6. 2019, Congress Center Hotel SITNO, Vyhně)
 TOXCON 2020 se bude konat v Praze a bude se překrývat s konferencí MDO 2020.

6. Různé
–

Výbor ČSEKFT schválil snížení poplatku na 150 Kč Mgr. L. Jacenkové z důvodu mateřské
dovolené.

–

Výbor zrušil členství Mgr. J. Řezníčkovi a Mgr. L. Bučkové z důvodu dlouhodobého neplacení
příspěvků.

–

Výbor ČSEKFT schválil finanční pomoc prof. Pávkovi v organizaci MDO 2020.

–

Prof. Slanař přednesl podnět z NASKL ohledně minimálního personálního obsazení pracovišť
odbornosti 812, Klinické farmakologie. Návrh prof. Slanaře na minimální personální obsazení
je: klinický farmakolog 0,2 úvazku a více; analytik, biochemik 0,2 úvazku a více; dohromady
1,0 úvazku a více. Takto definovaná minima odpovídají pro odbornost 812 ve Vyhlášce č.
99/2012 o minimálním personálním vybavením.

Příští jednání výboru bude probíhat jako telekonference dne 2. 12. 2019.
Zapsala
Hana Kalhousová

