Zápis ze zasedání výboru ČSEKFT ze dne 11.11.2015 na LF UK v Hradci Králové
Přítomni (bez titulů): Anzenbacher, Chládek, Juřica, Kassa, Kmoníčková, Mičuda, Nobilis, Pávek,
Slanař, Revizní komise: Šedivý, Suchý
Omluveni: Kuneš
Nepřítomen: Votava
1. Byl schválen program schůze a byl schválen zápis ze schůze Výboru 16.9.2015. Jednání řídil
prof. Anzenbacher.
2. Výbor uctil památku prof. MUDr. Vladimíra Geršla CSc., dlouholetého předsedy a člena
Výboru. Prof. Mičuda připraví vzpomínkový „medailon“ a zařadí jej na webové stránky
Společnosti. Prof. Anzenbacher zašle jménem Výboru poděkování za kondolenci k odchodu
prof. Geršla Výboru Slovenské farm. společnosti.
3. Informace o činnosti Výboru (prof. Anzenbacher, prof. Pávek) – podle podkladů rozesílaných
členům Výboru (otázka soudních znalců ve farmakologii a toxikologii pro Min. spravedlnosti
ČR –– vyčlenění farmakologie jako samostatného oboru s podmínkou ukončeného PhD
v oboru nebo nástavbového vzdělání v klinické farmakologii nebo klinické farmacii včetně
minima pro soudní znalce, dále podmínka alespoň 10 leté praxe v oboru a 5 publikací, dále
výbor vzal na vědomí úhradovou vyhlášku bez připomínek, výbor vzal na vědomí konferenci
ISOP (International Society of Pharmacovigilance) a pozvánku na konferenci Psychosomatika
v klinických oborech).
4. Informace o hospodaření (doc. Chládek). Společnost hospodaří podle plánu, výdaje jsou
uměřené, proběhne ještě platba za členství EPHAR. za 1-3. čtvrtletí. Příjmy činí 69 941Kč,
náklady 69 710Kč, stav fondu je 290 835,61 Kč. Hlavní příjmy byly ToxCon 2015 (+ 6 500Kč) a
65. FD (+12 100Kč) Výbor děkuje Doc. Chládkovi za zprávu a dále schválil vyplacení odměn za
nejlepší věd. práci v roce 2014, schválil návrh rozpočtu na r. 2016 a schválil uzavření Dohody
o provedení práce s pí H. Kalhousovou, sekretářkou Společnosti na r. 2016.
5. Soutěž o nejlepší vědeckou práci členů Společnosti za rok 2015 (prof. Anzenbacher, prof.
Pávek) – výbor ponechává dosavadní strukturu a výši ocenění, soutěž bude vyhlášena na
přelomu února a března. Organizací soutěže pověřuje vědeckého sekretáře, prof. Pávka,
který připraví návrh organizace Soutěže na příští jednání Výboru.
6. Návratka ČLS JEP (prof. Anzenbacher). Výbor ponechává výši členských příspěvků, souhlasí
s vyškrtnutím neplatičů po dvou letech (po předchozím upozornění), souhlasí se zařazením
nových členů do evidence až od 1. 1. 2016, a nemění počet sekcí Společnosti.
7. Doplnění Výboru (dr. Cermanová, prof. Anzenbacher). Dr. Cermanová, předsedkyně Volební
komise Společnosti, informovala o náhradnících za zesnulého prof. Geršla. Podle počtu hlasů
připadá jako první k oslovení prof. Švihovec, k návrhu nebyly žádné připomínky. Prof.
Anzenbacher sdělil, že prof. Švihovec s členstvím ve Výboru souhlasí, a stává se tedy od
příštího jednání platným členem Výboru.
8. Jednání s Asociací inov. farm. průmyslu (doc. Juřica). jednání s Mgr. Andreou Ringelhánovou,
PR manažerkou AIFP, proběhlo 14. 10. AIFP má řadu aktivit, kde se zájmy stýkají –
Transparentní spolupráce, odpovědi na vlastnosti léčiv, akce Industry meets Academia (v
Senátu), styk s pacientskými organizacemi, zájem o IMI (Innovative Medicines Initiative,
projekty spolufinancované EU a farm. firmami); podobně ČSEKFT – Farm. dny, TOXCON,
pořádání EPHAR 2018, Poster Awards – možnost sponzoringu ze strany AIFP, možnost aktivní
účasti AIFP, jako člena i možnost účastnit se připomínkových řízení, podpora Transparentní
spolupráci. Jednání budou pokračovat za přítomnosti ing. Dvořáčka a doc. Juřici.
9. Zprávy o 65. Farmakologických dnech a 20. Česko-Slovenské Mezioborové toxikologické
konferenci TOXCON (prof. Slanař, doc. Suchý). FD účastnilo se 150 účastníků, hospodaření je
vyrovnané. Výbor vzal na vědomí udělení ocenění za nejlepší poster v rámci 65. FD- pro
kolektiv „Jirkovský E, Lenčová O, Pokorná Z, Jirkovská A, Jansová H, Kovaříková P, Šimůnek T,
Geršl V, Šterba M. Lékařská fakulta v Hradci Králové a Farmaceutická fakulta UK s názvem: Je
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chelatační metabolit (ADR-925) zodpovědný za kardioprotektivní účinky dextrazoxanu proti
antracyklinové kardiotoxicitě?“ a udělení ocenění za nejlepší poster v rámci 65. FD- pro
kolektiv „Nakládal D, Gažová A, Musil P, Kyselovič J, Castejon A,M. Blood-based genomic
signature for autism spectrum disorders z Farmaceutické Fakulty Univerzity Komenského
v Bratislavě a Lékarské Fakulty Univerzity Komenského Bratislavě a College of Pharmacy,
Nova Southeastern University“. Výbor děkuje Prof. Slanařovi za vynikající organizaci FD.
66. Farmakologické dny 2016 -referoval Doc. Juřica
-dny se uskuteční v Brně na LF MU v termínu 13. - 15. 9. 2016, předpokládá se požádat
EPHAR o sympozium v rámci FD
TOXCON 2015–referoval Doc. Suchý, akce proběhla úspěšně, připravuje se supplementum
NeuroEndocrinol. Letters; v rámci konference proběhl Květinův den. TOXCON 2016 se
uskuteční 22.-24. června, Stará Lesná. Výbor děkuje doc. Suchému za velmi dobrou organizaci
a tradičně vysokou úroveň konference.
Květinův den se uskuteční na přelomu května a června (bude upřesněno).
10. Informace o činnosti sekcí: Sekce mol. a buněčné farmakologie (prof. Pávek):
-plánuje se přednáška nebo seminář na téma nových pokroků v genové terapii
Sekce klinické farmakologie-(referoval prof. Slanař): příprava a realizace 65. FD,
- příprava EPHAR 2020
Sekce toxikologická – (referoval doc. Suchý) - výbor se sejde v prosinci,
-sekce plánuje pořádání Květinova dne
11. Různé, členské otázky:
Jubilanti- 90 let – prof. Wenke – oslaví v září; 75 let – dr. Šedivý, prof. Hadašová; 70 let- doc.
Ševela; 65 let- dr. Kremer, dr. Raková, prof. Opavský, dr. Tichá, dr. Kábrt, výbor pošle
jubilantům od 65 let výše dopisy,
60 let- dr. Vodička, dr. Vodičková, prof. Nobilis, prof. Kassa, dr. Lavický, dr. Zavadilová
Noví členové – dr. Rudá-Kučerová (LF MU Brno); -dr. Mullerová (Česká lékárna holding,
Praha); dr. R. Buková (lékárna Teplice), doc. Demlová (MU Brno); výbor schválil přijetí nových
členů
Jednání Výboru: Výbor upozornil na nutnost oznamování absencí členů výboru předem;
další zasedání Výboru společnosti bude 3. února 2016 od 11:00 hod na ústavu farmakologie
LFUK, Hradec Králové.
S přáním hezkého prožití nastávajících svátků a dobrého zdraví a úspěchů v roce 2016 - Váš Výbor
ČSEKFT.
Zapsali prof. Anzenbacher, prof. Pávek
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