Zápis z online jednání výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a
toxikologii ze dne 3. 2. 2021
Přítomni: prof. Anzenbacher, doc. Chládek, doc. Demlová, doc. Juřica, prof. Kassa, doc. Kmoníčková,
prof. Mičuda, prof. Pávek, prof. Slanař, MUDr. Slíva, MUDr. Bartošová, PharmDr.
Zendulka, doc. Suchý
Omluveni: prof. Nobilis, prof. Švihovec,
1. Informace o činnosti: (prof. Slanař)
–

Prof. Slanař informoval o rozeslání materiálů z ČLS JEP výboru k případným připomínkám
o připomínkové řízení k návrhu vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o
seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů – výbor nemá
připomínky.

–

Prof. Mičuda informoval o zprovoznění stávajících web stránek ČSEKFT, průběžně se
aktualizují. Výbor odsouhlasil, že do budoucna se bude hledat způsob updatu webových
stránek ČSEKFT.

2. Informace o hospodaření (doc. Chládek)
–

Doc. Chládek předložil výboru ČSEKFT hospodaření za rok 2020.

–

Přehled hospodaření byl vypracován jako odhad, protože jsme z Ekonomického oddělení ČLS
zatím neobdrželi souhrn hospodaření za rok 2020.

–

Stav FONDU JEP k 1. 1. 2020 - 388 845,32 Kč; náklady celkem 65 400 Kč (ceny za nejlepší
publikace; mzda adm. pracovnice; služby členské evidence, členství v zahr. společnostech;
bankovní poplatky, ostatní náklady); příjmy celkem 54 890 Kč (členské příspěvky; dar; příjem
TOXCON). Hospodářský výsledek roku 2020: -10 510,- Kč.

–

Stav FONDU JEP k 1. 1. 2021: 378 335,30 Kč.

–

V příjmech v roce 2020 není započítán dar AIFP, protože v roce 2019 nám byl připsány dary
dva (45 000 a 50 000,- Kč).

3. Soutěž ČSEKFT o nejlepší práce za rok 2020 - vyhlášení (prof. Pávek)
–

Výbor ČSEKFT odsouhlasil stávající podmínky pro vyhlášení soutěže, termín pro odevzdání
prací do soutěže do 31. 3. 2021. Prof. Pávek připraví oznámení o vyhlášení soutěže
k rozeslání členům ČSEKFT.

4. Zprávy o činnosti sekcí:
–

Buněčná a molekulární farmakologie (prof. Pávek):
 konference MDO2020 se přesunula z důvodu pandemie Covid19 na 17. - 22.září 2021.
Zatím je vše v jednání s komisí MDO.

–

Klinická farmakologie (prof. Slanař):
 Konference EPHAR se z důvodu pandemie Covid19 přesunula na 5.-8.12. 2021. Veškeré
deadline jsou prodlouženy. Dává se dohromady 3. verze programu. Počítá se i s tím, že
v rámci EPHAR proběhnou FD.
 Prof. Slanař byl pověřen p. Malinou zajištěním oživení oboru KF, zatím probíhají jednání.
V rámci jednání doc. Demlová kontaktovala předsedkyni České společnosti klinické
farmakologie doc. Kacířovou, se kterou je domluvena schůzka. Poté bude doc. Demlová
informovat předsedu výboru ČSEKFT prof. Slanaře o výsledcích jednání.

−

Toxikologie (soc. Suchý):
 Doc. Suchý informoval o přípravě Květinova dne, zatím probíhají přípravy.
 Toxcon 2021 by se měl konat na Slovensku, doc. Suchý zjistí podrobnosti.

Termín příštího zasedání výboru ČSEKFT bude upřesněn.
Zapsala
Hana Kalhousová

