ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP
ZA OBDOBÍ 15. 9. 2011 – 12. 9. 2012
Výbor ČSEKFT pracoval ve složení:
Geršl Vladimír (předseda), Anzenbacher Pavel (místopředseda), Pávek Petr (vědecký sekretář), Šedivý
Josef (pokladník), Květina Jaroslav, Mičuda Stanislav, Nobilis Milan, Perlík František, Slanař Ondřej,
Šulcová Alexandra, Švihovec Jan
Sekretářka: Hana Kalhousová
Revizní komise:
Kassa Jiří (předseda), Chládek Jaroslav, Koutenský Jaroslav
Proběhlo celkem 5 jednání výboru (10. 10. 2011; 15. 12. 2011; 1. 2. 2012; 11. 4. 2012; 12. 9. 2012)
MEZI HLAVNÍ CÍLE ČINNOSTI VÝBORU PATŘILY:
– Podpora akceschopnosti Společnosti
– Snaha o ozdravění rozpočtu ČSEKFT
– Aktualizace a rozšíření webové stránky Společnosti
– Snaha o rozšíření spektra odborných akcí
– Udržování a rozšiřování pracovních kontaktů se slovenskými
společnostmi
Životní jubilea členů společnosti
80 let: Prof. MUDr. Vladislav Eybl, DrSc.
75 let: Doc. RNDr. Miloň Tichý, DrSc., Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., Doc. MUDr. Jaroslav
Koutenský, CSc., MUDr. Drahomíra Mišeková, CSc.
70 let: RNDr. Zdeněk Zídek, DrSc., MUDr. Marie Koutenská, CSc., Doc. MUDr. Josef Herink, DrSc., Prof.
MUDr. Zdeněk Fendrich, CSc.
65 let: Ing. Marta Váchová, CSc., Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., Doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D.,
PharmDr. Pavel Řádek
60 let: Doc. MUDr. Ivo Oral, CSc., RNDr. Pavel Šída, Ph.D., Prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc., MUDr.
Miroslav Dědina
55 let: PharmDr. Radomír Souček, CSc., MUDr. Esther Pechanová, MUDr. Vlastimil Vrtal
50 let: MUDr. Rudolf Foglar, CSc., Doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc., MUDr. Lenka Hronovská, Mgr.
Hana Kalová, Doc. MUDr. Jitka Patočková, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D., MUDr.
Roman Brázdil
ODBORNÉ AKCE ČSEKFT:
–

62. Česko-Slovenské Farmakologické dny, 25. - 27. 6. 2012, Košice, Slovenská republika.

–

TOXCON 2012 (17. Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference), 27. - 31. 8. 2012,
Stará Lesná, Slovenská republika.

–

Soutěž mladých farmakologů a toxikologů „2. Květinův den“, Brno, 31. 5. 2012.
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FARMAKOLOGICKÉ CURRICULUM:
Díky úsilí a aktivitám prof. Květiny bylo sestaveno a vydáno Farmakologické curriculum na území
Čech, Moravy a Slezska (2. doplněné vydání – aktualizované k 31. 12. 2010). Recenzenty byli prof.
Kršiak a dr. Šedivý. Náklady na tisk 400 výtisků byly sponzorovány firmou PRO.MED.CS Praha a.s.
Členové společnosti obdrželi výtisk bezplatně, další výtisk obdržela mj. jednotlivá pracoviště
v Čechách a na Slovensku. Publikace je též k dispozici na www stránkách naší společnosti. Případné
doplňky a opravy by byly řešeny formou dodatku v elektronické www formě Curricula.
WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI:
Administrátor: doc. MUDr. S. Mičuda, Ph.D. (LF HK) – inovovány a průběžně aktualizovány.
Možnost prezentace farmakologických pracovišť (včetně informací o řešené výzkumné a výukové
problematice, užívaných metodách apod.) na www stránce ČSEKFT - rubrika „odborné profily
pracovišť“.
Údaje o hospodaření ČSEKFT
Zpráva o hospodaření ČSEKFT
pro zasedání výboru 12. 9. 2012 a k informaci členů ČSEKFT
Při jarním vyúčtování stavu fondu České společnosti pro experimentální a klinickou
farmakologii a toxikologii nám byl potvrzen výsledek hospodaření naší společnosti za rok
2011. Díky pozitivnímu finančnímu výsledku zářijového brněnského sympozia organizovaného
prof. Šulcovou s podporou a pod hlavičkou EPHAR a díky daru společnosti Medicom
International s.r.o. se prostředky v našem fondu i po zdanění v roce 2011 zvýšily na
383.115,45 Kč. Příjmy v r. 2011 tak převýšily vydání o cca 214 tisíc korun (a jen pro srovnání
uvádím, že celkový výsledek v předchozím roce 1010 byl minusový o 4. 160 Kč).

Hospodaření ČSEKFT 2011
Stav fondu k 1. 1. 2011
168 972,25 Kč
materiál + pošta + diplomy
mzdy, DPP, ceny
EPHAR + IUPHAR + Eurotox
EPHAR sympozium - výdaje
EPHAR sympozium - grant
členské příspěvky + dar

Výsledek po zdanění
Konečný stav fondu

- 7 958,75 Kč
- 73 760,00 Kč
- 22 334,60 Kč
- 47 601,45 Kč
+ 121 340,00 Kč
+ 244 500,00 Kč

+ 214 143,20 Kč
383 115,45 Kč

Mezi výdajovými položkami jsou vedle výdajů spojených s výše připomenutým symposiem
(ubytování + cestovné + diety přednášejícím, organizační zajištění poskytnuté Veterinární a
farmaceutickou univerzitou v Brně, Dohody o provedení práce) i pravidelné platby ČSEKFT
za členství v mezinárodních institucích EPHAR, IUPHAR a Eurotox (přes 22.000 Kč) a ceny
výhercům Soutěže za nejlepší publikaci v minulém roce (21.600 Kč). Členové výboru stále
vykonávají tuto čestnou funkci zdarma. Osobní náklady administrativní pracovnice vědeckého
sekretáře ČSEKFT na částečný úvazek činily za celý loňský rok 17.760,-Kč.
Při stále stabilní výši členských příspěvků fyzických osob a příspěvku jediného našeho
právnického člena - Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, stav naší pokladny
2

oživil jednak sponzorský dar EPHARu ve výši 5000 Euro, který bohatě pokryl veškeré výdaje
spojené s organizováním sympozia v Brně, a dále dar společnosti Medicom International s.r.o.
ve výši 180 tisíc Kč.
Vyúčtování každého prvního pololetí - a zrovna tak i v letošním roce - je příznivé díky
příspěvkům členů - fyzických osob, které je hradí většinou již začátkem roku. Z výdajů stojí za
zmínku zatím zaplacené zahraniční členské příspěvky pro EUROTOX a EPHAR (cca 12 tisíc
Kč), poměrná část mzdových nákladů (cca 9 tisíc Kč) a poštovné (cca 6 tisíc Kč).
Stav našeho konta k 30. 6. 2012 je 386.295,73 Kč.
MUDr. Josef Šedivý, CSc.
pokladník ČSEKFT
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SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PUBLIKACE ČSEKFT:
Výbor rozhodl o redukci počtu kategorií v roce 2011. (zrušeny kategorie přehledového článku,
kategorii pedagogické publikace a kategorii autorů do 35 let) a schválil hodnotící kritéria a sbor
hodnotitelů. Soutěž byla vypsána ve třech kategoriích: experimentální farmakologie, klinická
farmakologie, toxikologie. První autor musí být členem naší společnosti v roce publikace práce, při
hodnocení se berou v potaz poslední známé hodnoty IF (tj. v době uzávěrky přihlášek do soutěže).
Přihláška do soutěže (včetně kategorie) se zasílá písemně spolu se 2 kopiemi práce a dále přiloženého
souboru práce v pdf. elektronickém formátu. Hodnotitel nemůže být z pracoviště navržené práce či
autor/spoluautor. Práce bude hodnocena v rámci kategorie, do které ji autor přihlásil. Odměny
budou převedeny bezhotovostně na účet vítěze. Výbor děkuje prof. Perlíkovi za přípravu podkladů a
organizaci soutěže. Byl dále schválen návrh prof. Geršla na možnost navrhnout případně ještě další
cenu udělovanou společností ad hoc v průběhu roku na základě významného vědeckého nebo
pedagogického počinu v hodnoceném roce
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PUBLIKACE ZA ROK 2011 - vítězi se stali:
– Experimentální farmakologie: Štěrba M, Popelová O, Lenčo J, Fučíková A, Brčáková E, Mazurová Y,
Jirkovský E, Šimůnek T, Adamcová M, Mičuda S, Stulík J, Geršl V: Proteomic insights into chronic
anthracycline cardiotoxicity. J Mol Cell Cardiol. 2011;50(5):849-62.
– Klinická farmakologie: Nobilis M, Vybíralová Z, Szotáková B, Sládková K, Kuneš M, Svoboda Z:
High-performance liquid chromatographic determination of tiapride and its phase I metabolite in
blood plasma using tandem UV photodiode-array and fluorescence detection. J Chromatogr B
Analyt Technol Biomed Life Sci. 2011;879(32):3845-52.
– Pozn.: do kategorie Toxikologie nebyla přihlášena žádná práce, která by splňovala kritéria soutěže.
Do soutěže o nejlepší odbornou práci předsednictva ČLS JEP byla vybrána publikace
– Štěrba M, Popelová O, Lenčo J, Fučíková A, Brčáková E, Mazurová Y, Jirkovský E, Šimůnek T,
Adamcová M, Mičuda S, Stulík J, Geršl V: Proteomic insights into chronic anthracycline
cardiotoxicity. J Mol Cell Cardiol. 2011;50(5):849-62.

DALŠÍ INFORMACE
– Proběhl Mimořádný sjezd delegátů ČLS JEP (7. 12. 2011 v Praze) - hlavním tématem byly nové
stanovy ČLS JEP. Na návrh prof. Geršla byla ve stanovách doplněna možnost, aby se rovněž
jednotlivé OS mohly scházet formou sjezdu delegátů (ne pouze formou shromáždění členů), což
by mohlo přispět k operativnějšímu projednávání stanovené problematiky. Řádný člen sekce musí
být řádným členem příslušné odborné společnosti.
– Výše členských příspěvků pro rok 2012 se neměnila, tj. 100,-Kč pro členy do 30 let a pro důchodce
(nad 60 let ženy a 62 let muži) a 250,-Kč pro členy mezi 31-60 lety. Výbor souhlasil s automatickým
zrušením členství neplatících členů (pokud členské příspěvky nebyly uhrazeny za 2 roky); neplatící
členové byli v lednu obesláni sekretářkou společnosti s upozorněním o možnosti vyřazení ze
společnosti.
– Sestaven návrh rozpočtu na r. 2012.
– Doc. Slanař byl nominován jako posuzovatel pro Národní autorizační středisko pro klinické
laboratoře (NASKL).
– Prof. Kršiak a prof. Květina byli jmenováni jako kontaktní osoby naší společnosti pro mediální
informace.
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– Dr. Tesfaye byl navržen prof. Paličkovi jako kontaktní osoba za společnost do týmu pro kalkulace
výkonů s bodovými hodnotami v Radě pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP.
– Nová pravidla spolupráce ČLS JEP s ČLK na CŽV lékařů v rámci Asociace pro celoživotní vzdělávání
lékařů. Odborné společnosti musí hradit za žádost o registraci vzdělávací akce 500,- Kč ČLK za
administrativní úkony spojené se zápisem vzdělávací akce do Centrálního registru akcí.
– Výbor poděkoval Doc. Suchému i celému organizačnímu výboru za výbornou organizaci 61. FD,
prof. Geršl zaslal děkovný dopis rektorovi VFU Brno.
– Výbor jmenoval zástupce společnosti v Komisi pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv: prof.
Kršiaka, prof. Martínkovou a prof. Švihovce.
– Výbor zaslal ČLS JEP vyžádané stanovisko k otázce dalšího vývoje využití konopí a látek v něm
obsažených k léčebnému a výzkumnému účelu (připraveno doc. Slanařem s využitím podkladů
zaslaných prof. Kršiakem a prof. Šulcovou).
– Cenu J. E. Purkyně ČLS JEP v r. 2012 obdržel prof. MUDr. V. Beneš, DrSc. (za naši společnost zaslán
návrh na udělení ceny prof. Květinovi).
– Výbor schválil navržení prof. Květiny do připravované publikace „Album reprezentantů veřejného
života ČR 1993 – 2013“.
– Vzhledem k požadavkům organizátorů na finanční krytí námi zvažovaného sympozia na kongresu
EPHAR 2012 v Granadě (požadavek na finanční garanci účasti a dalších nákladů naší společností,
což v původních propozicích nebylo), bylo od záměru pořádání sympozia upuštěno.
– Doc. Pávek byl pověřen kontaktováním organizátorů kongresu WCP2014 v Kapském městě
s dotazem, zda případné pořádání sekce/symposia naší společností (schválen návrh doc. Slanaře
na téma „farmakogenetika“) by bylo spojeno s požadavkem na finanční výdaje z naší strany.
– Proběhly volby do výboru Sekce klinické farmakologie, zvoleni byli: prof. Anzenbacher, dr. Macek,
prof. Perlík, doc. Slanař, dr. Šedivý. Výbor sekce pracuje ve složení: doc. Slanař (předseda), dr.
Macek (místopředseda), prof. Perlík (vědecký sekretář), prof. Anzenbacher, dr. Šedivý. Výbor
společnosti poděkoval volební komisi a doc. Slanařovi za přípravu voleb a přeje novému výboru
sekce KF hodně úspěchů v činnosti.
– Dr. Zídek byl jmenován delegátem naší společnosti na EPHAR Council a byl nominován jako
kandidát naší společnosti do EPHAR Executive Committee (setkání delegátů a volby se uskutečnily
během sjezdu EPHAR Congress 2012, Granada).
– Dr. Kuneš byl pověřen zastupováním společnosti a sekce Toxikologie na sjezdu EUROTOX 2012 ve
Stockholmu.
–

Prof. Švihovec byl výborem pověřen jednáním s AIFP.

–

Výbor poděkoval doc. Suchému za organizaci soutěže mladých farmakologů a toxikologů „2.
Květinův den“.

–

Prof. Geršl informoval o aktivitě prof. Levi-Shaffer založit novou sekci Imunofarmakologie v rámci
IUHAR.
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–

Internetové stránky sekce Sekce buněčné a molekulární farmakologie jsou umístěny na www
Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

– 63. Farmakologické dny v roce 2013 proběhnou v Olomouci v září. Výbor děkuje prof.
Anzenbacherovi za jeho vstřícnost při zajištění místa konání sjezdu.

Noví členové společnosti: Mgr. Lucie Stejskalová, Mgr. Martin Kuneš, Ph.D.
Ukončení členství ve společnosti: dr. Štětinová, dr. Kořistková, dr. Pechanová (zemřela), Mgr.
Procházková, dr. Rejsek, Mgr. Lucie Bartošová, Ing. Hroch, dr. Lochmannová, dr. Řádek (zemřel), Mgr.
Kolouchová, dr. Nejdlová, Ing. Kukačka, Mgr. Doleželová

V Hradci Králové 12. 9. 2012

Prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.
Předseda výboru ČSEKFT ČLS JEP
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Zpráva o činnosti Sekce buněčné a molekulární farmakologie ČSEKFT
Sekce buněčné a molekulární farmakologie České společnosti pro experimentální a klinickou
farmakologii a toxikologii ve spolupráci s firmou Sigma-Aldrich uspořádala přednášku o aktuálních
horkých novinkách na poli genetických manipulací s případnou aplikací v genové terapii. Názvy
přednášek byly následující:
Next Generation Genome Engineering using Zinc Finger Nucleases
Zinc Finger Nuclease-mediated Genome Modification in Rodents
Přednášky přednesl Dr. Mark Rogers 13. dubna v seminární místnosti Katedry farmakologie a
toxikologie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.
V současné době se upřesňuje přednáška s názvem „Nová technologie Droplet Digital PCR“, která by
měla zájemcům z řad členů sekce přiblížit revoluční teriologii týkající se kvantifikace genové exprese.
Přednáška se uskuteční na začátku října 2012 pravděpodobně na Farmaceutické fakultě UK.
Za výbor Sekce buněčné a molekulární farmakologie
PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
V Hradci Králové 9. 9. 2012
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Zpráva o činnosti výboru sekce klinické farmakologie za období 9/2011- 8/2012
Na přelomu roku 2011-2012 skončilo volební období předcházejícího výboru sekce a byly proto
zorganizovány volby nového výboru korespondenční cestou. Tímto hlasováním byl zvolen výbor ve
složení (dle pořadí počtu získaných hlasů) doc. MUDr. Slanař Ondřej, Ph.D., prof. MUDr. Perlík
František, DrSc., MUDr. Šedivý Josef, CSc., MUDr. Macek Karel, CSc., Prof. RNDr. Anzenbacher Pavel,
DrSc. Předsedou výboru byl posléze na prvním zasedání 22. 2. 2012 zvolen doc. MUDr. Slanař Ondřej,
Ph.D., místopředsedou MUDr. Macek Karel, CSc. a vědeckým sekretářem prof. MUDr. Perlík
František, DrSc.
Výbor v novém složení stanovil priority pro následující období, kterými jsou: organizace vzdělávacích
a odborných akcí pod záštitou sekce, spolupráce s příbuznými odbornostmi, podpora vzdělávání
v oboru klinické farmakologie, kultivace zdravotních výkonů, podpora výzkumu v oblasti vedoucí
k optimalizaci farmakoterapie.
Plán pro další období sekce klinické farmakologie:
·
·
·
·

zorganizuje ve spolupráci s IPVZ na podzim roku 2012 jednodenní vzdělávací seminář
s tématikou personalizované farmakoterapie,
bude podporovat ve spolupráci s OS pediatrie a intenzivní medicíny rozvoj projektu
CzechPharmNet, jehož vznik byl iniciován v květnu 2012
připraví informativnější prezentaci na www stránkách
bude pokračovat v aktivitách vedoucích k plnění stanovených priorit

doc. MUDr. Slanař Ondřej, Ph.D.
v Praze 31. 8. 2012
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Zpráva o činnosti výboru Toxikologické sekce ČSEKFT (2011/2012)
Výbor Toxikologické sekce ČSEKFT (TS) pracoval ve složení:
Doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. (předseda výboru TS)
RNDr. Martin Kuneš, Ph.D. (místopředseda výboru TS)
Prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc.
Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
Ing. Dana Kotyzová (tajemnice výboru TS)
Hlavní cíle výboru TS
Hlavním cílem TS je udržet tradici pořádání každoročních Toxikologických konferencí (buď ČeskoSlovenských nebo Slovensko-Českých) konaných střídavě v České republice, nebo na Slovensku.
Dalším cílem TS v uplynulém období bylo navazovat, případně prohlubovat a rozšířit spolupráci a
vzájemnou informovanost s příbuznými společnostmi - Toxikologickou sekcí Chemické společnosti a
Českou společností soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP.
Uskutečněné aktivity
V letošním roce proběhla Mezioborová toxikologická konference (TOXCON 2012) na Slovensku ve
Staré Lesné ve dnech 27. až 31. srpna 2012. V roce 2013 bude tato konference uspořádána v Hradci
Králové ve dnech 19. - 21. 6. 2013, průběh akce zajistí Toxikologická sekce ČSEKFT ve spolupráci s
Lékařskou fakultou UK Hradec Králové a Fakultní nemocnicí v Hradci Králové. Organizačního
zabezpečení konference se ujal prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. (Univerzita obrany, Fakulta vojenského
zdravotnictví, Hradec Králové).
Ve spolupráci s Ústavem humánní farmakologie a toxikologie FaF VFU Brno byl dne 31. 5. 2012
uspořádán druhý ročník mezioborového semináře mladých farmakologů a toxikologů – „Květinův
den“. V historii Česko-Slovenských farmakologických dnů se z iniciativy prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslava
Květiny, DrSc. FCMA. vytvořila tradice pořádat konference mladých farmakologů. Od roku 2010
převzal patronát nad tímto „diskusním kulatým stolem“ Ústav humánní farmakologie a toxikologie
Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. K této iniciativě se v roce 2012
připojila i TS. Jeho podstatou jsou orální prezentace mladých vědeckých pracovníků, kteří jsou v
přípravné etapě pro získání vědeckého titulu Ph.D. Letošního ročníku se aktivně zúčastnilo více než
14 českých a slovenských pracovišť. Témata přednesených příspěvků měla široký záběr od
experimentálních farmakologických a toxikologických studií řešených na genomové, molekulární,
buněčné, orgánové a in vivo úrovni až po příspěvky s klinicko-farmakologickým zaměřením.

Další významné aktivity TS:
Výbor toxikologické sekce uspořádal ve spolupráci s Ústavem humánní farmakologie a toxikologie FaF
VFU Brno, Ústavem soudního lékařství MU Brno a Českou společností soudního lékařství a soudní
toxikologie ČLS JEP 10. listopadu 2011 pracovní seminář na téma: „Nové trendy v toxikologii“.
Ve spolupráci s Ústavem humánní farmakologie a toxikologie FaF VFU Brno, Ústavem soudního
lékařství MU Brno, Společností soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP a Evropskou
diagnostickou společností byla 14. června 2012 uspořádána konference na téma: ,,Mezioborové
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aspekty v toxikologii“. Tato akce byla pořádána jako Workshop Kurzu Toxikologie v rámci projektu
Inovace studijního programu Farmacie v souladu s potřebami trhu práce.
Mezinárodní aktivity
Činnost Toxikologické sekce ČSEKFT byla prezentována na EUROTOXu 2012 v posterové sekci (The
Past and Present of Scientific Toxicological Organization in the Czech Republic). Výbor TS byl
zastoupen na TOXCONu 2012 (Stará Lesná, SR) a počítá se i s účastí člena výboru na mezinárodním
toxikologickém kongresu IUTOX 2013 (Soul, Jižní Korea).

V Brně dne 31. 8. 2012

doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.
předseda výboru TS
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