Zápis č. 5/2018 z jednání výboru České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z. s.,
konaného dne 9. listopadu 2018 v Hradci Králové od 10:00 do 13:30 hod.
Přítomni: prof. Doležal, dr. Rotterová, dr. Grodza, dr. Malý, Mgr. Hojný, dr. Holub, prof. Jahodář, Mgr.
Kotlář a dr. Lisá (předsedkyně revizní komise).
Omluveni: prof. Solich, prof. Vlček, dr. Zajícová.
Jednání vedl prof. Doležal.
1. Úvodní slovo předsedy České farmaceutické společnosti (ČFS)
Přivítání členů výboru a program jednání.
2. Zpráva o hospodaření ČFS
Výbor ČFS byl informován pokladníkem ČFS o dosavadním výsledku hospodaření ČFS v roce 2018.
3. Česká a slovenská farmacie
Výbor ČFS doporučuje předložit výboru ČFS přehled financování České a slovenské farmacie za každé
čtvrtletí. Výbor ČFS doporučuje od roku 2019 pověřit předsedkyni revizní komise kontrolou nad
hospodařením časopisu. Od roku 2019 doporučuje výbor ČFS pověřit jednoho člena výboru aktivní
spoluprací s Českou a slovenskou farmacií.
4. Zpráva revizní komise
Předsedkyně revizní komise přednesla výboru ČFS revizní zprávu za rok 2017. Výbor zprávu po diskuzi
přijal. Znění zprávy revizní komise je přílohou tohoto zápisu.
5. Zpráva z Vědecké rady MZd
Předseda ČFS informoval výbor ČFS o dění na Vědecké radě MZd, kde bylo mimo jiné diskutováno
postavení radiofarmak.
6. Informace ze Sjezdu České lékárnické komory
Předseda ČFS se jako host zúčastnil sjezdu ČLnK. Členy výboru informoval o průběhu sjezdu. Výbor ČFS
by přivítal, aby se sjezdu ČLnK vždy účastnil ministr MZd nebo jím pověřený zástupce.
7. Členské poplatky do ČFS na rok 2019
Výbor schválil členské poplatky do ČFS na rok 2019, jejichž výše zůstává shodná jako v roce 2018.
Detaily jsou k dispozici na www.cfs-cls.cz.
8. Sjezd České lékařské společnosti JEP konaný 22. ledna 2019
Výbor ČFS schválil nominaci prof. Vlčka jako kandidáta do Předsednictva České lékařské společnosti
JEP. Za ČFS se sjezdu ČLS zúčastní dva delegáti (prof. Doležal a dr. Grodza).
9. Noví členové
Výbor ČFS schválil přihlášky 13 nových členů doručených od minulého jednání výboru ČFS do 29. srpna
2018.
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10. Zpráva z Komise pro lékovou politiku a kategorizaci
Dr. Malý informoval výbor ČFS o činnosti Komise pro lékovou politiku a kategorizaci. Během první
poloviny roku bylo složení komise na návrhy jednotlivých odborných společností opraveno. ČFS má
v komisi nadále dva zástupce, z nichž jeden se nachází v předsednictvu komise.
Subkomise pro antibiotickou politiku vyzývá ústy doc. Marešové jednotlivé odborné společnosti
k součinnosti při tvorbě a aktualizaci jednotlivých doporučených postupů/konsenzů antibiotik
nebo vybraných infekčních onemocnění.
V současné době dochází k uvolnění preskripce některých skupin léčiv pro praktické lékaře, snahy
praktických lékařů v této oblasti nadále pokračují.
11. ČFS v období 2015–2018
Výbor ČFS děkuje všem členům ČFS, kteří jakkoliv přispěli k rozvoji farmacie, naplňování cílů ČFS a šíření
dobrého jména ČFS.
12. Konference a odborná setkání – připomenutí
a. Pravidelné přednáškové večery nebo pracovní odpoledne v Brně, Hradci Králové,
Ostravě, Praze a ve Zlíně.
Další akce na https://www.cfs-cls.cz/Co-se-deje/Kalendar-udalosti/.
13. Volby do orgánů ČFS na funkční období 2019–2022
Výsledky voleb do orgánů budou zveřejněny dle harmonogramu do 27. listopadu 2018 na webu ČFS.
Předseda ČFS děkuje členům volební komise za jejich činnost v komisi.
14. Různé
Předseda ČFS informoval výbor ČFS o harmonogramu oslav 50. výročí založení Farmaceutické fakulty
UK v Hradci Králové. Oslavy budou probíhat průběžně celý rok 2019. Dne 8. března 2019 se uskuteční
ples a dne 19. října 2019 pak slavnostní shromáždění. Další detaily budou k dispozici na
www.faf.cuni.cz.
Výbor ČFS připraví a zveřejní zprávu o činnosti ČFS za funkční období 2015–2018.
Výbor schválil udělení medaile Eduarda Skarnitzla pro doc. RNDr. Pavla Komárka, Ph.D., a prof. RNDr.
Jozefa Čižmárika, Ph.D. Medaile budou předány při vhodné příležitosti v následujících měsících.
Druhého setkání J. E. P. CLUB se za ČFS zúčastní Mgr. Kotlář.
Výbor ČFS děkuje organizátorům XXXIV. lékárnických dnů v Písku za přípravu a realizaci této kvalitní
akce.
Společnost Fagron, a. s., se obrátila na místopředsedu ČFS s prosbou o odborné stanovisko ve věci
podmínek úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků v lékárnách. Dořešením této
záležitosti pověřen dr. Grodza.
Výbor schválil návrh a realizaci 5 ks roll-up, které budou vystaveny na všech akcích, které organizuje
nebo spolupořádá ČFS. Cílem je propagovat a připomínat ČFS, protože její akce navštěvují
členové i nečlenové ČFS.
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Výbor ČFS schválil odměnu pro IT správce webu ČFS, pracovnice sekretariátu ČFS, členy volební komise
do orgánů ČFS, předsedy sekcí a členy výboru ČFS.
15. Příští jednání výboru ČFS
Příští jednání výboru se uskuteční 7. prosince 2018 v Hradci Králové. Bude se jednat o společné jednání
současného a nově zvoleného výboru ČFS.

Příloha: Zpráva revizní komise o hospodaření ČFS v roce 2017.

30. listopadu 2018

zapsal: J. Malý
kontrolu provedl: M. Doležal
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