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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24) 

 

Zápis ze schůze výboru konané 6. 4. 2021 

 

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

SEM rozhodli uskutečnit své jednání prostřednictvím videokonference. 

 

Jednání se účastnili: dr. P. Křížová, dr. J. Kynčl, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. J. Částková, 

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

Omluveni: dr. B. Macková, dr. V. Jindrák, dr. J. Vlčková; 

 

1) Volby nového výboru a revizní komise SEM – pokračovaly přípravy na volby – 

aktualizace kontaktních údajů členů SEM a příprava volebních materiálů pro kombinované 

volby (elektronické/korespondenční): dopisy předsedkyně volební komise MUDr. Z. Jágrové, 

kandidátní listina sestávající ze všech členů SEM (s výjimkou členů volební komise), volební 

lístek do výboru SEM, volební lístek do revizní komise SEM, adresář členů SEM pro 

elektronickou část voleb, adresář členů SEM pro korespondenční část voleb. Podklady byly 

předány volební komisí na ČLS JEP a byl domluven termín zahájení voleb (1.4.2021) a 

ukončení voleb (19.4.2021). Dopis předsedkyně volební komise byl umístěn na webu SEM ve 

složce VOLBY 2021. Volební komise ve spolupráci s ČLS JEP provede sčítání hlasů do 

výboru SEM a do revizní komise SEM. U vítězných kandidátů ověří jejich souhlas se 

zvolením, v případě zvolení do výboru i do revizní komise určí sám kandidát svou volbu. 

Volební komise připraví zápis o výsledku voleb na květnové jednání stávajícího výboru SEM, 

kde formou hlasování dojde k rozdělení funkcí nového výboru a nové revizní komise – toto 

bude doplněno do zápisu volební komise o výsledku voleb 2021. Výsledky voleb vyhlásí 

volební komise  do 5. 5. 2021 a zajistí zveřejnění výsledků voleb na webových stránkách 

SEM a ČLS. 

 

2) Dr. Křížová připomíná členům SEM informaci ČLS JEP, že od roku 2020 se platba ročních 

členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na 

emailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně 

administrátorem z adresy cle@cls.cz.. Více na webových stránkách SEM: https://www.sem-

cls.cz/aktualne/dulezite-informace-k-platbe-clenskych-prispevku-373 . Vyzýváme členy 

SEM, aby kontaktovali ČLS JEP v případě nejasností ohledně platby svých členských 

příspěvků.  

 

3) Předsedkyně SEM Dr. Křížová byla požádána ředitelkou SÚKL Mgr. Storovou 

v souvislosti se zastoupením členů Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS 

JEP RNDr. Pavly Urbáškové, CSc. a MUDr. Jana Kynčla, Ph.D. v Poradním orgánu pro 

antiinfektiva (POAI) SÚKL o potvrzení souhlasu s oprávněním pro dotyčné experty 

poskytovat konzultační činnost v oblasti antiinfektiv pro potřeby Státního ústavu pro kontrolu 

léčiv a v případě Dr. Urbáškové zastávat pozici garanta Seznamu esenciálních antiinfektiv 

pro kapitolu antibiotik. Po projednání se členy výboru SEM a s nominovanými, poslala dr. 

Křížová ředitelce SÚKL potvrzení stávajících zástupců SEM. 

 

4) Sekretariátem ČLS JEP, resp. MZ ČR, bylo zasláno předsedkyni SEM k připomínkování 

a k informaci 11 návrhů novel legislativy a dalších materiálů. Dr. Křížová rozeslala 

členům výboru SEM a dle konkrétních situací bylo připomínkováno. Mezi těmito 

připomínkami byl i podnět k připravované novele vyhlášky o nástavbových oborech 

vzdělávání lékařů: výbor SEM odeslal požadavek, aby obor epidemiologie byl navrácen do 

připravované novely.  
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5) MUDr. Sýkorová, spoluautorka aktualizace Národního číselníku laboratorních položek 

– vyšetření SARS-CoV-2 požádala předsedy SLM a SEM o předání informace svým členům 

o této aktualizaci. Dr. Fabiánová umístila na webu SEM v Aktualitách. 

 

6) Předsedkyně SEM Dr. Křížová byla informována místopředsedou poslaneckého klubu 

Piráti Ing. Černohorským, že tento poslanecký klub plánuje předložit návrh na udělení 

státního vyznamenání prof. MUDr. Karlu Raškovi. Dr.Sc. Výbor SEM odsouhlasil, že 

pošleme návrh i za SEM – bude se jednat o již páté předložení tohoto návrhu výborem SEM. 

 

7) Dubnový seminář v Lékařském domě: 
duben:   6.4. seminář zrušen vzhledem situaci způsobené covid-19 

 

8) Květnový seminář v Lékařském domě: 
květen:  4.5.  seminář koordinuje výbor SIL, který plánuje změnit původní téma 

Očkování zdravotníků. Květnový  termín bude využit na představení nového doporučeného 

postupu SIL, který je věnovaný péči o pacienty s covid-19 na základě EBM. Seminář 

bude uspořádán distančně. Bližší informace budou dostupné na webových stránkách SIL a 

SEM.  

 

9) Příští jednání výboru SEM se uskuteční 4. 5. 2021 v 10:30 fyzicky v SZÚ – zasedací 

místnost v budově 1, za dodržení platných protiepidemických opatření . Na tomto 

jednání se za přítomnosti volební komise sejdou členové stávajícího výboru a revizní 

komise SEM a nově zvolení členové výboru a revizní komise SEM. Formou voleb bude 

provedeno rozdělení funkcí v novém výboru a revizní komisi SEM.  

 

 

 

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

místopředseda SEM       předsedkyně SEM 


