
Zápis z ustavujícího zasedání chirurgické sekce ČAVLMZ 

 

Schůze proběhla dne 12. 11. 2016 v Brně (areál BVV, pavilon E) v rámci Výroční konference České 

asociace veterinárních lékařů malých zvířat v době od 17:20 do 18:00. 

Pozvánky na zasedání obdrželi členové ČAVLMZ elektronickou poštou, zasedání bylo součástí  

programu Výroční konference (VK), bylo volně přístupné členům ČAVLMZ. 

Ustavující schůze se zúčastnilo 30 veterinárních lékařů, členů ČAVLMZ - viz přiložená prezenční listina. 

Schůzi vedl a moderoval MVDr. Jan Hnízdo, člen prezidia ČAVLMZ. V úvodu MVDr. Hnízdo nastínil 

možnosti vzniku/obnovení a dalšího fungování sekce. Navrhnuty byly dvě možnosti fungování sekce,  

a to neorganizovaně bez pravidel, tedy jako zcela dobrovolného a volného sdružení osob, nebo na 

základě stanov. Po krátké debatě proběhlo hlasování o tom, zda si plénum přeje zcela volné 

fungování sekce nebo zda si přeje mít vlastní stanovy, kterými se bude řídit. Jednoznačnou optickou 

většinou bylo odhlasováno, že Chirurgická sekce ČAVLMZ bude fungovat na základě stanov. Všem 

přítomným byly  

v týdnu před VK elektronickou poštou rozeslány dva návrhy stanov odborných sekcí ČAVLMZ.  

Následovala diskuse o možných variantách stanov a jejich jednotlivých bodech. Diskuse byla vedena  

o nastavení mantinelů kontinuálního vzdělávání, možnosti dvojího typu členství (základní a rozšířené)  

a o výši poplatků za členství.  

Výsledkem diskuse bylo hlasování o Návrhu č. 2 bez úprav tak, aby mohla být činnost Chirurgické 

sekce zahájena alespoň podle navržených obecných stanov pro jednotlivé sekce. Návrh stanov  

č. 2 byl jednoznačnou optickou většinou schválen a je přílohou tohoto zápisu.   

MVDr. Hnízdo plénu navrhl pět kandidátů pro funkce v představenstvu/poradním kruhu sekce, 

kandidáti se plénu představili.  

Navrženi byli (MVDr., abecedně): Leoš Krkoška, František Luňák, Martin Novák, Jan Slabý, Tomáš 

Vlach.  Následovala diskuse o délce volebního období (je třeba zharmonizovat volební období 

ČAVLMZ  

a Chirurgické sekce) a o způsobu volby prezidia pro první (pouze jednoleté) volební období. 

Jednoznačnou optickou většinou bylo odhlasováno, že kandidáti budou tímto plénem voleni do 

představenstva nikoliv jednotlivě, ale všichni najednou "en bloc" veřejně a jejich funkční období bude 

jednoleté. Tedy aby byli členové  představenstva sekce voleni ve stejném roce, jako jsou voleni 

zástupci do orgánů ČAVLMZ. Další volební období budou již dvouletá, v souladu se stanovami 

odborné sekce. Nové představenstvo s dvouletým volebním obdobím bude zvoleno na Výroční 

konferenci ČAVLMZ  

v roce 2017. 

Dalším hlasováním byli navržení kandidáti jednoznačnou optickou většinou zvoleni Jako členové 

představenstva/poradního kruhu.   

Tímto byla oficiálně zahájena činnost Chirurgické sekce v rámci ČAVLMZ.  

 



Zapsal:  MVDr. František Luňák 

Ověřili: MVDr. Tomáš Vlach, MVDr. Leoš Krkoška 


