Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
ČLS JEP na 1. Lékařské fakultě UK v Praze dne 16. 9. 2015
Proběhlo jako společné zasedání s výborem Slovenské farmakologické společnosti. Předseda přivítal
slovenské kolegy v Praze na jednání a na 65. Farmakologických dnech.
Přítomni (bez titulů): Anzenbacher, Mičuda, Slanař, Juřica, Kmoníčková, Votava, Šedivý (revizní
komise), Suchý (revizní komise)
Omluveni: Chládek, Geršl , Nobilis, Kassa, Pávek
Schůzi řídil: Prof. Anzenbacher
1. Schválen program schůze
2. Schválen zápis ze schůze výboru ČSEKFT ze dne 9.6.2015
3. Informace o činnosti (prof. Anzenbacher)
- Prof. Anzenbacher seznámil členy výboru se zprávou o činnosti výboru za rok 2014/2015
včetně zpráv z jednotlivých sekcí společnosti.
- Prof. Anzenbacher informoval výbor o cenách za nejlepší publikace v roce 2014 a o způsobu
jejich předání na Shromáždění členů společnosti, které se konalo další den. Výbor děkuje Prof.
Geršlovi za pečlivou organizaci a hladký průběh soutěže.
- Prof. Anzenbacher informoval o projektu online registrace nových zájemců o členství v ČLS JEP
přes webovské stránky www.cls.cz.
- Předseda společnosti informoval o členy o připomínkách a stanovisku společnosti
k navrženému systému postgraduálního vzdělávání lékařů. Kritizováno bylo zejména
hodnocení postgraduální praxe, do které se v původním návrhu nemělo počítat postgraduální
studium (v menším rozsahu), což by značně znevýhodnilo lékaře a omezilo jejich zájem o
vědeckou práci.
- Prof. Anzenbacher informoval o stanovisku společnosti k systému bodového hodnocení
zdravotnických výkonů v oboru „Klinická farmakologie“, kde výbor vyjádřil nesouhlas se
sdílením a přebíráním těchto výkonů pracovišti klinické biochemie.
- Předseda společnosti informoval členy o stanovisku společnosti ke Koncepci klinickofarmaceutické péče (třeba dopracovat) a ke koncepci používání alternativních metod ve
zdravotnictví. Jednoznačná shoda panuje v názoru na vyjmutí homeopatické péče ze seznamu
relevantních terapeutických přístupů.
- Prof. Anzenbacher informoval členy výboru o novele zákona 110/1997 Sb o potravinách.
Členové výboru neměli k této novele připomínky.
- Předseda společnosti informoval o novinkách v akci AIFP – Transparentní spolupráce. Za výbor
je pro jednání s AIFP nominován doc. Juřica.
- Prof. Anzenbacher informoval o delegování doc. Kubové jako zástupce naší společnosti na
jubilejním sjezdu Polské farmakologické společnosti konaném aktuálně ve Svinoústí.
- Předsedové jednotlivých sekcí byly přednesli informace o činnosti za rok 2014/2015.
- MUDr. Šedivý seznámil výbor se zprávou Revizní komise naší společnosti. Revizní komise
neshledala žádná pochybení.
4. Hospodaření (Doc. Chládek)
- Prof. Mičuda v zastoupení pokladníka společnosti předal informaci ohledně hospodaření
společnosti v roce 2015. Aktuální stav fondu k 30.6.2015 je 304263,61 Kč. Došlo k mírnému
navýšení příjmu za rok 2015 v důsledku zvýšení příjmu z členských příspěvků. K datu konání
schůze nebyly ještě zaúčtovány všechny plánované poplatky za členství, nicméně lze
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předpokládat roční hospodaření se schodkem cca 40 000 Kč, jak tomu bývá každým rokem.
Výbor schválil zprávu o hospodaření.
5. Farmakologické dny v roce 2016
- Po konzultacích se zástupci ústavů farmakologie v ČR byl jako hlavní organizátor
Farmakologických dnů v roce 2016 vybrán Farmakologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy
univerzity v Brně.
6. EPHAR 2020
- Prof. Slanař informoval o stavu přípravy mezinárodního kongresu EPHAR 2020, který bude
pořádán pod jeho vedením v Praze.
- Diskutovány byly možnosti propagace kongresu na nadcházejících mezinárodních
farmakologických kongresech především EPHAR 2016 a IUPHAR 2018.
- Doc. Kmoníčková vyzvala k širší prezentaci akce v rámci „domácích“ institucí.

7. Různé
- Doc. Juřica informoval o jednání s AIFP ohledně možné podpory naší společnosti. Zatím se
bohužel nedaří navázat se zástupci této organizace jakoukoli konstruktivní spolupráci. Doc.
Juřica navrhuje oslovit za tímto účelem přímo farmaceutické společnosti. Výbor doporučuje
v pokračování v pokusech o jednání s AIFP zejména v otázce příspěvku na Ceny za nejlepší
publikace.
8. Schválen termín další schůze výboru ČSEKFT - 11. 11. 2012 na Lékařské fakultě UK v Hradci
Králové v 11:00 hodin

Zapsal: prof. Mičuda, 25.9.2015
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