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OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ VE VEDENÍ NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE 

 PRO CHŘIPKU A NECHŘIPKOVÁ RESPIRAČNÍ VIROVÁ ONEMOCNĚNÍ 
 
Ministerstvo zdravotnictví schválilo změnu ve vedení Národní referenční laboratoře pro chřipku 
a nechřipková respirační virová onemocnění Státního zdravotního ústavu.  
Vedením byla pověřena MUDr. Radomíra Limberková, radomira.limberkova@szu.cz. 
 

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D., v.r. 
hlavní hygienik ČR s postavením náměstka pro řízení sekce 

ochrany a podpory veřejného zdraví 
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Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, a. s., 
Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 354; drobný prodej v prodejnách 
SEVT, a. s. – Brno, Česká 14, tel.: 542 211 427 – České Budějovice, Česká 3, tel.: 
387 312 087 a ve vybraných knihkupectvích. Distribuční podmínky předplatného: 
jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny. Objed- 
návky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajo- 
vány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé 
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adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění rekla- 
mací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány 
jako běžné objednávky za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), 
rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novino- 
vých zásilek povoleno ŘPP Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávanie novino- 
vých zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 445/94 zo dňa 
27. 12. 1994.


