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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24) 

 

 

Zápis ze schůze výboru konané 4. 5. 2021 

 

 

 

Přítomni: dr. P. Křížová, dr. J. Kynčl, dr. P. Petráš, dr. J. Částková, prof. J. Beneš,              

dr. K. Fabiánová; dr. K. Fajfrlík, dr. V. Němeček, prof. P. Pazdiora, dr. J. Trmal,       

dr. J. Vlčková a noví členové výboru: prof. J. Beran, prof. R. Chlíbek, dr. M. Trojánek 

Omluveni: dr. B. Macková, dr. V. Jindrák 

Členky volební komise: dr. Z. Jágrová, dr. Z. Manďáková, paní M. Heroldová. 

 

 

1) Volby nového výboru SEM na období 2021 - 2025 

 Předsedkyně volební komise, dr. Z. Jágrová, informovala o výsledcích voleb členů 

SEM do nového výboru. Podle počtu hlasů získaných ve volbách se stali členy výboru 

(uvedeno podle počtu hlasů, přičemž prof. J. Beneš a dr. V. Jindrák odstoupili): dr. P. 

Křížová, dr. J. Kynčl, prof. P. Pazdiora, dr. K. Fajfrlík, dr. P. Petráš, dr. K. Fabiánová, 

dr. V. Němeček, prof. J. Beran, prof. R. Chlíbek, dr. B. Macková, dr. M. Trojánek a 

členy revizní komise: dr. J. Částková, dr. J. Vlčková, dr. J. Trmal. 

 Pod dohledem volební komise proběhla následně tajná volba do funkcí nového výboru 

SEM.  

o Do funkce předsedy nového výboru SEM byl zvolen prof. P. Pazdiora  

o Do funkce místopředsedy výboru SEM byl zvolen dr. J. Kynčl 

o Do funkce vědeckého sekretáře výboru SEM byla zvolena dr. K. Fabiánová 

o Do funkce pokladníka byla zvolena dr. P. Křížová  

o Na funkci předsedy revizní komise byla vybrána dr. J. Vlčková 

 Zápis o průběhu voleb bude uveden na webových stránkách SEM. 

 Předsedkyně původního výboru SEM dr. Křížová vyjádřila poděkování volební 

komisi, všem členům původního výboru za práci v období 2018 (březen) – 2021 

(duben) a zároveň popřála úspěch v práci novému výboru na období 2021 - 2025.  

 O pokračování v péči o web SEM byla požádána dr. K. Fabiánová.   

 

2) Byl dohodnut způsob předání ocenění z roku 2020 členům SEM, která nebylo zatím 

možno předat vzhledem k epidemiologické situaci způsobené covid-19. 

 

3) Dr. Křížová informovala, že návrh na udělení státního vyznamenání prof. MUDr. 

Karlu Raškovi, Dr.Sc.. byl za SEM předložen Kanceláři prezidenta republiky, která 

potvrdila jeho převzetí. 

 

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

2 návrhy novel legislativy. Dr. Křížová rozeslala členům výboru SEM, první návrh zůstal 

bez připomínek, druhý návrh již bude vypořádávat nový předseda výboru SEM prof. 

Pazdiora.  
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5) Byl diskutován aktualizovaný plán seminářů v Lékařském domě na rok 2021= první 

úterní odpoledne v měsíci 

 dnešní = květnový odpolední seminář = SIL a SEM: Covid-19 – nový doporučený 

postup SIL = formou webináře – program + návod k připojení = na webu SEM  

 časová kolize se seminářem SLM = Infekce spojené se zdravotní péčí v časech 

pandemie covid-19.  

 aktualizace plánu seminářů 2021 – SEM + SIL – uvedena na webu SEM 

 listopad – SIL – Biologická léčba – koordinátoři budou určeni 

 téma „Očkování zdravotníků“ - až v roce 2022 

 červnový seminář je kvůli epid. situaci zrušen + diskutována event. možnost zařadit 

další webinář „Covid-19 (II)“ 

 

6) Jednání zakončil nový předseda výboru SEM prof. P. Pazdiora. 

 

7) Příští jednání výboru SEM se uskuteční 1. 6. 2021 v 9:45 v SZÚ – zasedací místnost 

v budově 1, za dodržení platných protiepidemických opatření.  

 

 

 

 

 

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. MUDr. Pavla Křížová, CSc. prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. 

místopředseda SEM   končící předsedkyně SEM nový předseda SEM 


