Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
ČLS JEP na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové dne 3. 2. 2016.
Přítomni (bez titulů): Anzenbacher, Chládek, Juřica, Kassa, Kmoníčková, Květina, Mičuda, Nobilis,
Slanař, Šedivý (revizní komise), Suchý (revizní komise)
Omluveni: Pávek, Votava, Švihovec, Kuneš
Schůzi řídil: Prof. Anzenbacher
1. Schválen program schůze
2. Schválen zápis ze schůze výboru ČSEKFT ze dne 11.11.2015
3. Schválen termín další schůze výboru ČSEKFT - 6. 4. 2016 na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové
v 11:00 hodin
4. Informace o činnosti (prof. Anzenbacher)
- Na úvod poděkoval Prof. Květina za zorganizování oslav svého životního jubilea v rámci
Farmakologických dnů v Praze. Současně navrhl uspořádat podobnou oslavu pro prof.
Wenkeho k příležitosti jeho 90. narozenin. Prof. Květina také navrhl sepsat medailonek o prof.
Wenkem do časopisů Klinická farmakologie a farmacie a Časopisu lékařů českých (nyní jen
v elektronické verzi). Výbor děkuje za návrhy a souhlasí s jejich realizací. Po diskusi výbor
společnosti rovněž navrhuje požádat o sepsání medailonku prof. Květinu a prof. Slanaře. Prof.
Anzenbacher vznesl doplňující dotaz, jestli se prof. Wenke zúčastní následujících FD, kde by mu
mohla být předána oficiální gratulace. Jak následně informoval prof. Květina, to nebude kvůli
zdravotnímu stavu Prof. Wenkeho patrně možné. Prof. Anzenbacher navrhl, aby byla vyslána
delegace výboru na návštěvu prof. Wenkeho s osobní gratulací a poděkováním. Výbor souhlasí
s návrhem a navrhuje koordinovat tuto akci s vedením Farmakologického ústavu LF v Plzni
(doc. Kmoníčková přislíbila zjistit podmínky).
- Prof. Anzenbacher informoval o nové vyhlášce věnované nástavbovým specializacím lékařů.
Obor Klinická farmakologie je zde vedený jako 2 letý. Členové výboru jsou pro zachování této
doby (mezitím bylo připomínkové řízení zastaveno).
- Prof. Anzenbacher informoval o odeslání připomínek ke studijním programům farmakologie a
farmacie. Prozatím jsou tyto poznámky bez odezvy (po jednání Výboru přišla informace z MZd,
že připomínky byly vyřízeny – výčet oborů není zařazen, protože tomu tak není ani v materiálu
Evropské komise, dílčí formulační připomínky a doplnění byly akceptovány).
- Doc. Juřica prezentoval návrh na podání žádosti o organizování sympozia s podporou EPHARu
v rámci nadcházejících FD. S prof. Šulcovou navrhli téma sympozia: Importance of drug
metabolizing enzymes in neuropsychiatry. K tomu byl sestaven seznam prezentujících
zahraničních autorů. Výše podpory je snížena na 3000 EURO, nicméně organizátoři navrhují
„ušetřit“ za ubytování využitím ubytovacích kapacit Masarykovy univerzity. Výbor jednoznačně
podpořil organizaci tohoto sympozia. Prof. Anzenbacher v této souvislosti navrhl doplnit
seznam přednášejících o prof. Zangera. Současně prof. Slanař navrhl, aby bylo sympozium
zaměřeno především na problematiku farmakogenetiky. Žádost je nutno podat do 14.2.2016.
Jelikož je možno v této kategorii podpořit jenom jednu akci, výbor současně doporučil, aby byl
návrh předložený prof. Pávkem na organizaci přednášky prof. Shermana týkající se principů
genové terapie, podpořen z alternativních zdrojů organizujícího pracoviště, případně podán do
kategorie EPHAR lecture. Z diskuse dále vyplynulo, že danou přednášku by bylo vhodné
zorganizovat v Praze, kde by mohla oslovit širší okruh zájemců.
- Prof. Anzenbacher informoval výbor společnosti o letní škole EPHARu. Výbor bere na vědomí.
- Předseda společnosti informoval o podpisu smlouvy mezi SÚKLem a ČLK JEP na poskytování
odborných poradenských služeb pro potřeby SUKLu. Za ČSEKFT jsou nominováni prof. Švihovec
a prof. Kršiak. Výbor projednal jako informaci a vzal na vědomí.
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- Prof. Anzenbacher informoval o novém zákonu řešícím transplantace orgánů. Členové výboru
nenašli žádnou nežádoucí interferenci.
- Prof. Anzenbacher informoval o jednáních ke studijním programům, která proběhla bez naší
účasti. Výbor vzal na vědomí.
- Prof. Anzenbacher seznámil členy výboru s pozvánkou na HPLC konferenci, která se bude konat
příští rok. Výbor vzal na vědomí.,
- Prof. Pávek rozeslal informaci o plánované rekonstrukci zdravotního systému. Členové výboru
neměli připomínky.
- Doc. Juřica informoval výbor o jednání s předsedou AIFP dr. Dvořáčkem. Vedoucí AIFP přislíbil
podpořit soutěž společnosti o nejlepší publikaci částkou 3x 10000 Kč. V současnosti se čeká na
vyjádření výboru AIFP. Pokud AIFP soutěž podpoří, členové výboru navrhují, aby byla tato
podpora kvitována uvedením loga AIFP na diplomech pro vítěze. Výbor děkuje doc. Juřicovi za
dosavadní jednání se zástupci AIFP.
5. Hospodaření (doc. Chládek)
- Pokladník společnosti podal informaci ohledně hospodaření společnosti v roce 2015. Aktuální
stav fondu k 1.1.2016 je 290323,56 Kč. Ještě nedošlo k započítání částek vyplacených na FD
jako odměny za publikace. Nicméně odhadovaný je vyrovnaný rozpočet v důsledku příspěvku
18 600 Kč za Farmakologické dny a TOXCON. Bude ještě třeba doplatit poplatky za členství
v Eurotoxu pro členy toxikologické sekce společnosti, které nebyly v období 2012-2015 hrazeny
pro nedodání faktury. Celková částka na tento výdaj je však jenom 164 EURO. Výbor schválil
zprávu o hospodaření a nutnost doplatku pro Eurotox.
- Prof. Anzenbacher poděkoval pokladníkovi a organizátorům farmakologických akcí za dosažení
vyrovnaného rozpočtu ČSEKFT v roce 2015.
6. Soutěž ČSEKFT o nejlepší práce za rok 2015
- Výbor schvaluje seznam hodnotitelů s výjimkou doc. Mladěnky, který není t.č. členem
společnosti. Podmínky hodnocení byly rozšířeny o kategorii prací s impakt faktorem 5-5,999.
Výbor schvaluje prezentovaná kritéria hodnocení a pověřuje prof. Pávka zorganizováním
soutěže a jejím vyhlášením dne 15.2.
- Výbor doporučuje prozatím nechat odměnu pro vítěze soutěže na 5000 Kč v každé kategorii.
7. Informace o činnosti sekcí
- Doc. Suchý informoval o činnosti toxikologické sekce společnosti. Pozval členy výboru, resp.
jejich DSP studenty k účasti na Květinově dnu, který se bude konat 25. 5. v prostorách FAF
v Brně. Současně požádal o umístění pozvánky na stránky společnosti. Výbor podporuje
organizaci akce a pověřuje prof. Mičudu přidáním informace na web společnosti.
25. 5. se bude při této příležitosti rovněž konat „předprázdninové“ zasedání Výboru v Brně.
- Doc. Suchý informoval o konání TOXCONu ve Staré Lesné (SR) 22. - 24. 6. 2016. Prof. Kassa byl
požádán o garanci této akce za Českou republiku pro grant Visegrádské 4. Výbor bere na
vědomí a podporuje konání této akce.
- Doc. Suchý informoval o konání konference Eurotox v Istanbulu. Výbor bere na vědomí.
- Prof. Pávek v nepřítomnosti písemně avizoval zorganizování odborné přednášky na téma
genová terapie. Výbor doporučuje zorganizovat tuto akci v Praze ve spolupráci s prof.
Slanařem.

2

8. Farmakologické dny v roce 2016
- Doc. Juřica informoval o stavu přípravy Farmakologických dnů pořádaných 13. - 15. 9. 2016
Farmakologickým ústavem LF MU v Brně. Doc. Juřica prezentoval předběžný program a
požádal o avizování akce na stránkách společnosti. Výbor děkuje organizátorům a ukládá prof.
Mičudovi prezentovat informaci na webových stránkách společnosti.

9. EPHAR 2020
- Prof. Slanař informoval o stavu přípravy mezinárodního kongresu EPHAR 2020, který bude
pořádán pod jeho vedením v Praze. Výbor podporuje uzavření smlouvy mezi ČLK JEP a firmou
Guarant. Výbor nedoporučuje po zkušenostech některých členů s organizací podobných akcí
uzavírat smlouvu jinak než přes ČLS JEP. Výbor doporučuje smlouvu uzavřít co nejdříve.
- Prof. Slanař jako předseda organizačního výboru konference EPHAR 2020 navrhl kontaktovat
vedení EPHARu za účelem vzájemné koordinace. Výbor schvaluje navržený postup a
doporučuje, aby prvotně jednal za ČSEKFT prof. Anzenbacher a následná jednání už vedl prof.
Slanař.
- Doc. Juřica informoval, že předseda AIFP vyjádřil možnost podpory kongresu EPHAR 2020
prostřednictvím evr. asociace EPHPIA. Výbor proto navrhuje organizátorům kongresu schůzku
se zástupci AIFP a projednání této možnosti.
- Prof. Slanař požádal organizátory EPHAR 2016 v Turecku o možnost prezentovat EPHAR 2020.
Organizátoři to umožní – prof. Slanař se účastní osobně. Výbor bere na vědomí s poděkováním
prof. Slanařovi za dosavadní úsilí.
10. Různé, členské otázky
- Prof. Anzenbacher informoval o vyhlášení soutěže o cenu ČLK JEP za nejlepší vědeckou práci
v roce 2015. Výbor doporučuje nominovat za naší společnost až dle výsledků soutěže. Termín
odeslání do 31.5.
- Prof. Anzenbacher informoval o možnosti nominovat člena společnosti na Cenu J.E.Purkyně
určenou vybrané osobnosti české medicíny, která bude předána na 58. Purkyňově dnu. Výbor
souhlasí s potenciální nominací prof. Květinu, nicméně doporučuje, aby prof. Anzenbacher
projednat aktuální stav s prof. Svačinou na VR 1. LF v Praze. Záměrem výboru je podat
nominaci prof. Květiny do 31.3.
- Prof. Anzenbacher upozornil výbor na zrušení členství ve společnosti v důsledku nezaplacení
poplatků u Mgr. Hložka, Ing. Hudce, Ing. Chytila, Ing. Kostecké, Mgr. Dvořáčka, MUDr. Pinkové
a Mgr. Studené. O zrušení členství požádala Mgr. Kovaříková pro ukončení práce v oboru.
Výbor akceptuje ukončená členství a současně doporučuje nepožadovat po AIFP nedoplatek za
členství v ČSEKFT v důsledku recentních aktivit směřujících k podpoře společnosti formou
odměn za nejlepší publikace.

Příští schůze se bude konat ve středu 6. 4. 2016 v 11:00 hod na Ústavu farmakologie LF UK v Hradci
Králové.
Zapsal: prof. Mičuda, 3. 2. 2016
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