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Našim čtenářům
To the readers
Vážení čtenáři,
v letošním roce 2011 vychází náš časopis již v svém
jubilejním 20. ročníku. První číslo Zpráv Centra epidemiologie a mikrobiologie bylo vydáno v dubnu 1992. Po organizačních změnách SZÚ v roce 2008 vycházel náš časopis od prosince 2008 do února letošního roku pod
názvem Zprávy epidemiologie a mikrobiologie. S platností od 1. 4. 2011, kdy proběhla další reorganizace Státního zdravotního ústavu a našemu centru byl navrácen název Centrum epidemiologie a mikrobiologie (CEM), se
také časopis vrátil k původnímu názvu. Od 3. letošního
čísla jsme opět Zprávy CEM.
Vydávání tištěné formy Zpráv CEM pokračuje především díky našim předplatitelům, kterých je v současnosti
250. Všem patří náš dík! Chceme také poděkovat naší grafičce, paní Evě Říhové, i tiskárně pana inženýra Brunclíka, za perfektní spolupráci.
Bohužel na příští rok musíme díky změnám DPH
zvýšit předplatné na 625.- Kč (včetně DPH). Se změnou
DPH je nutné změnit i způsob fakturace předplatného.
Faktury (daňové doklady) se budou posílat po 1. lednu
všem, kdo budou v aktuální databázi.
Žádáme předplatitele, u kterých nastala jakákoliv změna (změna adresy, IČ nebo DIČ, příjemce časopisu, resp.
počet kusů, případně zrušení předplatného) ať zašlou in-

formace o této změně firmě BCS, s.r.o., která zabezpečuje
výběr předplatného, tisk a distribuci našeho časopisu.
Adresa: BCS, s.r.o., Chrást 59, 289 14 Poříčany
e-mail: (bcs-brunclik@iol.cz nebo
bcs-brunclik@seznam.cz),
tel./fax.: 321 695 410; mobil: 602 931 812
Na tuto adresu posílejte i nové žádosti o předplatné časopisu Zprávy CEM.
On-line přihláška je i na webových stránkách SZÚ
http://www.szu.cz/modules/forms/index.php?idf=14
Stávající předplatitelé, kteří zůstanou našimi čtenáři
i v budoucím roce, nemusí žádost znovu posílat a fakturu
dostanou automaticky.
Na webových stránkách SZÚ je elektronická podoba
Zpráv CEM na dosavadní adrese: http://www.szu.cz/
publikace/zpravy-epidemiologie-a-mikrobiologie.
Podobně jako u ostatních časopisů vycházejících v tištěné i elektronické podobě, je v aktuálním čísle dostupný
pouze seznam článků a většina jejich příspěvků je zpřístupněna po 6 měsících. Tento postup dodržují mimo jiné
i časopisy vydávané Českou lékařskou společností Jana
Evangelisty Purkyně pro zachování práv předplatitelů časopisu.
Za redakční radu
Petr Petráš
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