
Zápis ze schůze sekce Certifikovaných veterinárních praxí ČAVLMZ 

21.10.2017 Hnanice u Znojma 

Zúčastnění: dr. Leoš Železný, dr. Miloš Urban, dr. Dalibor Boháč, dr. Stanislav Počta, dr. Jan Hnízdo, 

dr. Jan Slabý, dr. Petr Šlachta, Jolana Šlachtová, dr. Petr Staňa, dr. Tomáš Mohyla, dr. Miloš 

Čtvrtníček, dr. Jiří Jahoda  

 

Schůze proběhla bezprostředně po semináři Význam a možnosti certifikace veterinárních pracovišť 

v ČR. Na programu byly tyto body: 

1) Ustavující schůze sekce, zvolení orgánů sekce 

2) Další postup certifikace praxí 

Ad 1) Zakládajícími členy sekce se stali: dr. Miloš Urban, dr. Dalibor Boháč, dr. Stanislav Počta, dr. Jan 

Hnízdo, dr. Jan Slabý, dr. Petr Šlachta, Jolana Šlachtová, dr. Petr Staňa, dr. Tomáš Mohyla, dr. Miloš 

Čtvrtníček, dr. Jiří Jahoda  

Vedením sekce pověřen dr. Jiří Jahoda. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1 
Zvoleni poradci: 
Dr. Miloš Urban. Hlasování pro 9, proti 0, zdržel se 1 
Dr. Dalibor Boháč. Hlasování pro 9, proti 0, zdržel se 1 
 
Ad 2) MU – argumentace pro certifikaci ISO normou 9001/2015 – celosvětově uznávaná norma 
versus já na bráchu brácha na mě 
JS – vyplatí se to uchazečům o certifikaci? – míněno odhadované náklady na certifikaci ze strany cert. 
orgánu předběžně od 60 tis. Kč a více. Zvažuje výhodnost zavedení certifikátů bez nutnosti takto 
drahé placené certifikace  
SP – ISO je pro řadu pracovišť finančně nedostupná 
PŠ – navrhuje rozdělit na etapy – 1. etapa veterinární standardy připravené přípravnou skupinou, 2. 
etapa ISO 9001 
JJ – navrhuje stanovit vizi a dlouhodobý cíl, tedy ISO 9001 
JH – dilema chceme certifikací zlepšit kvalitu péče na pracovišti nebo mít tzv. Michelinskou hvězdu 
DB – cílem by mělo být zlepšení kvality péče jen pod hlavičkou asociace, tedy certifikace řízená 
ČAVLMZ, nebo certifikovat jen komisi, která bude provádět certifikaci 
JŠ – certifikace by měla splňovat účel, jak se kvalitativně zlepšovat a jak řídit zaměstnance, navrhuje 
postupné kroky 
PS – zvážit odpovědnost ke klientovi, ke KVL, k právním normám, veterinář nemá legislativu, o kterou 
se může opřít, srovnání s humánní medicínou – tam certifikáty jasně odpovědnost určují. Pokud 
nebude do procesu certifikace zapojena Revizní komise KVL, nebude to mít na vyvinění širší dopad 
MU – snažit se to směrovat cestou ISO normy, pokusit se upravit cenu za certifikace, domluvit 
poradenství 
Hlasování o návrhu najmout asociací externího poradce pro postupnou přípravu na certifikaci ISO 
9001/2015: 
Pro 10, proti 0, zdržel se 0 

Doplnění jednání následující den: členem sekce se nyní může stát každý člen ČAVLMZ (do definitivní 
verze zpracování veterinárních standardů) bezplatně, stačí podat přihlášku prostřednictvím webu 
ČAVLMZ. Doporučujeme všem zájemcům se přihlásit, pokud tak již neučinili. 



Umístěním zápisu na web asociace sekce pověřen dr. Železný.   

 
Sekce vyzývá prezidium ČAVLMZ ke schválení  

- financování externího poradce pro přípravu certifikace cestou ISO 9001 
- koupi vypracovaných protokolů veterinárních standardů od dr. Počty 
- financování školení dr. Železného jako interního auditora  

 
 
 
 
 
 
 
22.10.2017 zapsal Jiří Jahoda 
 
 
 
 
   
 


