Stanovy odborných sekcí a společností ČAVLMZ
§1
Obecná ustanovení
➢ Odborné sekce a společnosti (dále jen OS) jsou dobrovolná sdružení členů ČAVLMZ se
zájmem o zvýšení kvalifikace v jednotlivých oborech veterinární medicíny malých zvířat.
➢ OS působí na území České republiky.

§2
Poslání a cíle
1. Dbá o rozvoj a zvyšování odborné způsobilosti v daném oboru veterinární medicíny členů
OS, současně se aktivně podílí na kontinuálním postgraduálním vzdělávání všech
veterinárních lékařů působící v praxi malých zvířat.
2. Podporuje takové diagnostické, preventivní a léčebné postupy, jejichž povaha a účinek jsou
podloženy v současnosti uznávanými vědeckými důkazy.
3. Dbá na dodržování etických zásad při výkonu veterinárního povolání.

§3
Formy činnosti
1. Rozvoj spolupráce a výměny zkušeností mezi veterinárními lékaři – specialisty v daném
oboru veterinární medicíny malých zvířat a členy OS.
2. Organizuje odborné a vzdělávací akce v souladu s posláním a cíli OS ve spolupráci
s dalšími členy OS, případně jinými odbornými subjekty.
3. Zajišťuje zprostředkování informací ze zahraničních periodik a odborných publikací a
vzdělávacích akcí.
4. Vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce mezi svými členy
i organizacemi a institucemi obdobného zaměření v zahraničí.
5. Vyhlašuje soutěže a uděluje ceny za nejlepší odbornou publikační aktivitu v oboru.
6. Účastní se prostřednictvím delegovaných zástupců atestačních, akreditačních a jim
podobných řízení.
7. Prostřednictvím sekretariátu a webových stránek informuje odbornou veřejnost o svých
aktivitách.

§4
Organizační uspořádání
Obecné principy:

➢ OS jsou součástí ČAVLMZ a působí jako odborné profesní skupiny.
➢ OS musí mít při svém vzniku nejméně 15 členů. Výjimku z tohoto ustanovení může
povolit prezidium ČAVLMZ.

➢ OS jsou ve své odborné činnosti autonomní a nesou za ni plnou odpovědnost. Jsou

oprávněny vypracovávat si vlastní stanovy, volební řád, jednací řád a další interní
předpisy, jejichž princip je v souladu se stanovami, volebním řádem, jednacím řádem
ČAVLMZ a dalšími dokumenty asociace.
➢ OS mohou odborně spolupracovat event. stát se členy odborných společností a sdružení v
zahraničí.
➢ Práce v představenstvu je čestná funkce bez nároku na honorář. V souvislosti s výkonem
funkcí v představenstvu mohou být vypláceny náhrady cestovních a příp. dalších
oprávněných výdajů. Podrobnosti může upravit představenstvo OS.

§5
Orgány odborných sekcí (společností)
OS mají tyto orgány:
a) shromáždění členů,
b) představenstvo (výbor).

§6
Shromáždění členů OS
1. Nejvyšším orgánem OS je shromáždění, které se koná jednou ročně. Termín konání
shromáždění oznámí písemně (poštou, e-mailem, inzercí, případně jinou obecně
dostupnou informační cestou) předsedající společnosti všem členům nejpozději 4 týdny
před konáním shromáždění. Shromáždění volí a odvolává představenstvo. Každý člen OS
má jeden hlas, hlasy mají stejnou váhu.
2. Shromáždění členů má zejména tato oprávnění:
➢ schvalovat, měnit a rušit předpisy OS,
➢ schvalovat zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet, zprávu revizní komise a
základní směry činnosti OS,
➢ pro jednání s ostatními organizacemi pověřuje OS předsedajícího a jednatele, případně
volí své zástupce pro tato jednání.
3. Shromáždění se usnáší, volí a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Plénum
shromáždění může odvolat představenstvo z funkce pouze dvoutřetinovou většinou hlasů
přítomných členů při hlasování na zasedání shromáždění. Ze zasedání je vypracován
představenstvem zápis obsahující usnesení, které je následně zasláno všem členům OS.

§7
Představenstvo OS
1. Představenstvo (výbor) je řídícím a výkonným orgánem OS.
OS má tříčlenné představenstvo – předsedajícího a dva jednatele. Další dva zvolení
členové tvoří poradní kruh. Představenstvo OS je voleno shromážděním tajnou
volbou. Funkční období je dvouleté. Do orgánů představenstva může být volen každý
člen OS opakovaně.
2. Úkolem představenstva je:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

vést seznam členů a evidovat členské příspěvky,
koordinovat a dokumentovat kontinuální vzdělávání členů,
řídit práci OS,
informovat členy o chystaných vzdělávacích akcích, koordinovat vzdělávací akce,
reagovat na podněty a připomínky členů OS,
připravovat a svolávat zasedání shromáždění a realizovat jeho usnesení,
vede dokumentaci o své činnosti a zpracovává zprávu o své činnosti.

3. Představenstvo má tato oprávnění:
➢ volit ze svého středu předsedu a jednatele,
➢ delegovat v odůvodněných případech své zástupce na jednání příslušných orgánů
➢ rozhodovat o výši dalšího členského příspěvku OS a toto rozhodnutí předkládat k
potvrzení nejbližšímu shromáždění členů
➢ rozhodovat o způsobu voleb do orgánů organizační složky a zabezpečovat jejich
realizaci
➢ vykonávat další činnosti uložené výboru shromážděním členů

§8
Členství v OS
1. Vznik členství
a) členem OS se může stát každý veterinární lékař člen KVL ČR, který je zároveň členem
ČAVLMZ a má uhrazeny příspěvky ČAVLMZ,
b) řádné členství v OS vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o řádné členství
představenstvem příslušné OS po zaplacení základního členského příspěvku a dalšího
členského příspěvku určeného příslušné OS,
c) pro vznik členství v OS je stanoven jednorázový vstupní poplatek 1200,-, který je
nevratný (zápisné),
d) roční členský příspěvek OS je stanoven na 1500,- Kč a musí být uhrazen na účet
ČAVLMZ do 31. ledna daného kalendářního roku, výši příspěvku schvaluje shromáždění
jednotlivých OS jednou za dva roky volbou,
e) o využití finančních prostředků deponovaných na speciálním podúčtu (založeném pro
každou OS zvlášť) zřízeném ČAVLMZ rozhoduje shromáždění OS.

2. Zánik členství
a)
b)
c)
d)
e)

členství v OS zaniká v případě nezaplacení členského příspěvku,
při hrubém porušení stanov,
hrubém porušení etiky veterinárního lékaře,
na vlastní žádost,
při úmrtí člena.

3. Bodový systém kontinuálního vzdělávání (CE) pro aktivní členství:

•
•
•
•
•
•

účast na zahraniční konferenci, semináři, workshop:
účast na tuzemské konferenci, semináři, workshop:
přednášení na vzdělávací akci:
prezentace kasuistiky v rámci setkání členů OS:
odborná publikace (non peer review):
odborná publikace (peer review:

CE bodů
10
5
15
5
15
20

Každý člen OS musí vykázat za období 2 let minimum 20 CE bodů.

§9
Práva řádného člena
Každý člen OS má tato práva:
a) účastnit se činnosti příslušné OS,
b) volit zástupce do orgánů příslušné OS a sám být volen,
c) být informován o činnosti OS,
d) obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány OS, svobodně vyslovovat
své názory, náměty a připomínky ve věcech jejich činnosti.

§10
Povinnosti řádného člena
Každý člen OS je povinen:
a) dodržovat předpisy ČAVLMZ a příslušné OS,
b) přispívat k naplňování poslání a cílů ČAVLMZ a OS,
c) poskytovat představenstvu OS potřebnou součinnost a nekonat nic, co by bylo v rozporu
se zájmy a dobrým jménem ČAVLMZ a OS,
d) řádně a v termínu platit stanovené členské příspěvky,
e) e, řádně vykonávat svěřené funkce.

§11
Zánik OS
K zániku OS může dojít rozhodnutím shromáždění OS, příp. ČAVLMZ.

