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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24) 

 

Zápis ze schůze výboru konané 2. 2. 2021 

 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci způsobené covid-19 se členové výboru 

SEM rozhodli uskutečnit své jednání metodou videokonference.  

 

Jednání se účastnili: dr. P. Křížová, dr. J. Kynčl, dr. P. Petráš, dr. J. Částková, dr. K. Fabiánová,  

dr. V. Němeček, dr. J. Vlčková; 

Omluveni: prof. J. Beneš, dr. K. Fajfrlík, prof. P. Pazdiora, dr. B. Macková, dr. V. Jindrák,             

dr. J. Trmal. 

 
1) Nové členství v SEM – o členství požádala MUDr. Lucie Siráková (nar. 1982), Katedra 

epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví University obrany. Členové výboru SEM schválili 

přihlášku jednomyslně. 

 

2) Volby nového výboru SEM – vzhledem k naplnění délky funkčního období stávajícího výboru 

SEM je nutné uspořádat volby nového výboru. Členové výboru SEM odsouhlasili, že volby budou 

zahájeny co nejdříve, ve spolupráci s ČLS JEP. Volby budou jednokolové a proběhnou kombinovanou 

formou, tj. elektronické a korespondenční, dle dostupnosti e-mailových adres členů SEM. Výbor 

diskutoval a odsouhlasil návrh složení volební komise:  

 MUDr. Zdeňka Jágrová (předsedkyně) 

 MUDr. Zdenka Manďáková (členka) 

 pí. Monika Heroldová (členka) 

Dr. Křížová osloví navržené členy volební komise, zda souhlasí.  

 

3) Dr. Křížová informovala členy výboru SEM o novém složení výboru Společnosti infekčního 

lékařství ČLS JEP (SIL). Jménem výboru SEM pogratulovala dr. Křížová novému předsedovi SIL 

MUDr. P. Dlouhému a vyjádřila očekávání výboru SEM na pokračující spolupráci obou odborných 

společností. Rovněž jménem výboru SEM poslala poděkování za výbornou spolupráci obou 

společností předchozímu předsedovi SIL doc. S. Plíškovi. 

 

4) Plán odborných akcí na rok 2021 – vzhledem k epidemiologické situaci způsobené covid-19 

nelze odborné akce na rok 2021 detailně plánovat. V prosinci 2020 byl na ČLS předložen plán 

celostátních odborných akcí a seminářů v Lékařském domě s tím, že bude v průběhu roku 2021 

průběžně upřesňován. Semináře v Lékařském domě jsou plánovány ve spolupráci se SIL. Je též řešena 

eventuální možnost seminářů formou webinářů. Členové výboru SEM diskutovali další upřesnění 

odborných akcí na rok 2021. Aktuální plán celostátních odborných akcí a seminářů v Lékařském domě 

bude umístěn na webových stránkách SEM. 

 

5) Dr. Křížová informovala členy výboru o stavu odborného časopisu společnosti Epidemiologie, 

mikrobiologie, imunologie. Po ukončení činnosti předchozího nakladatelství, přechází časopis do 

nového nakladatelství, s nímž uzavřela smlouvu ČLS JEP, jakožto vydavatel časopisů odborných 

společností ČLS JEP. Je zachována kontinuita spolupráce se společností Meditorial, která zajišťuje 

elektronickou verzi publikovaných čísel EMI na webových stránkách EMI a posílání článků 

publikovaných v EMI do mezinárodních databází. 

 

6) Členové výboru SEM řeší průběžně potřebnou agendu pomocí e-mailových či telefonických 

diskuzí. Hlavní aktivity členů výboru SEM a mnoha dalších členů SEM spočívají v zapojení do 

činností ke zvládání situace způsobené covid-19. Informace k situaci způsobené covid-19 jsou 

k dispozici na webu SEM https://www.sem-cls.cz/aktualne/2019-ncov-novy-koronavirus-352  
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7) Výbor SEM se připojil k výzvě ČLS a SIL ke zvládání situace způsobené covid-19. K této výzvě 

se lze připojit podpisem přes web SEM, resp. SIL https://www.sem-cls.cz/aktualne/vyzva-ke-

zvladnuti-soucasne-epidemiologicke-situace-s-covid-19-a-ockovani-374 resp. 

https://www.infekce.cz/zprava20-137.php   

 

8) Bylo vypracováno aktualizované Doporučení pro očkování proti onemocnění covid-19  

mRNA vakcínami - Společné stanovisko České vakcinologické společnosti (ČVS), České 

společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI), Společnosti infekčního lékařství (SIL) a 

Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP, které je dostupné na webu SEM  

https://www.sem-cls.cz/aktualne/doporuceni-pro-ockovani-proti-onemocneni-covid-19-mrna-

vakcinami-377  

 

9) Sekretariátem ČLS JEP, resp. MZ ČR, byly zaslány předsedkyni SEM k připomínkování a 

k informaci 4 návrhy novel legislativy a dalších materiálů. Dr. Křížová rozeslala členům 

výboru SEM a dle konkrétních situací bylo připomínkováno. 

 

10) Členové výboru SEM byli požádáni o připomínkování normy ISO CD2 15189. Tento požadavek 

obdržela k vyřízení Dr. Macková jakožto zástupce SEM v komisi ČIA.  

 

11) Příští jednání výboru SEM bude 2. 3. 2021 - výbor SEM rozhodne koncem února dle 

epidemiologické situace, zda proběhne jednání v 10:30 v SZÚ nebo metodou videokonference. 
 

 

 

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.      MUDr. Pavla Křížová, CSc. 

místopředseda SEM        předsedkyně SEM 
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