
 
 

TYPY ČLENSTVÍ V ČAVLMZ 2022 
 

A. JSEM VETERINÁRNÍ LÉKAŘKA / LÉKAŘ 

1. Členství 2022 - lékař = 1500 Kč 

2. Členství 2022 - lékař zaměstnanec = 1050 Kč 

Snížený členský poplatek pro lékaře/ky veterinární kliniky. Tento typ členství lze uplatnit, pokud 

vedoucí lékař/ka veterinární praxe nahlásí sebe za standardní roční poplatek (1 500Kč) – jeho 

zaměstnanci lékaři/ky pak dostanou poplatek snížený. V případě zájmu o toto členství nás prosím 

kontaktujte na clenstvi@cavlmz.cz (v systému Claudin není volně přístupné, musí dojít k vašemu 

ověření) 

B. MÁM ZÁJEM BÝT ČLENEM ODBORNÉ SEKCE  
ČAVLMZ nabízí pro své členy možnost registrace do sekcí, podmínkou je mít zaplacené 

základní členství v ČAVLMZ. 

- Kardiologická sekce = 1 000 Kč 

- Chirurgická sekce = 1 500 Kč 

- Onkologická sekce = zdarma 

- Sekce Managementu veterinárních praxí = zdarma 

 

Abychom vám ulehčili práci v systému Claudin, spojili jsme placené sekce se základním 

členstvím lékař. Na výběr jsou tedy možnosti: 

1.    Členství lékař + členství v kardiologické sekci 2022 = 2 500 Kč 

2.    Členství lékař + členství v chirurgické sekci 2022 = 3 000 Kč 

3.    Členství lékař + členství v kardiologické sekci + členství v chirurgické sekci 2022 = 4 000 

Kč 

4.    Onkologickou sekci a sekci Managementu veterinárních praxí můžete zvolit v seznamu 

dole a přidat je přidat k jakémukoliv typu členství 

Pokud nemáte standardní členství lékař (jste sestra, lékař zaměstnanec, student, …), ale chtěl/a 

byste být členem sekce, kontaktujte prosím sekretariát. Tato objednávka vám samostatně v 

Claudinu provést nepůjde. 

  

C. JSEM VETERINÁRNÍ SESTRA / VETERINÁRNÍ BRATR 

1. Členství 2022 - sestra advanced = 1500 Kč 

2. Členství 2022 - sestra professional 

Členství má variantu 4+1 nebo 7+2, tedy členství pro 5 sester za cenu 4, nebo členství pro 9 sester 

za cenu 7. 

Členství professional 4+1 = 6 000 Kč (cena za jedno členství pro sestru 1 200 Kč) 

Členství professional 7+2 = 10 500 Kč (cena za jedno členství pro sestru 1 166,67 Kč)V rámci 

tohoto členství, můžete členství přenést i na jinou sestru, pokud se v průběhu roku vymění. 

(Členství typu sestra advanced je nepřenosné) V případě zájmu o toto členství nás prosím 

kontaktujte na clenstvi@cavlmz.cz  V systému Claudinu není volně přístupné! 
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D. STUDUJI 

Pro přiznání studentské slevy je nutné poslat na sekretariát email s potvrzením o studiu, resp. kopii 

diplomu. 

1. Členství 2022 - lékař absolvent = 750 Kč 

Poplatek určený pro absolventy VFU v roce ukončení absolutoria 

2. Členství 2022 - lékař student = 200 Kč 

Poplatek pro studenty veterinárních oborů. 

3. Členství 2022 - sestra student = 200 Kč 

Poplatek pro studenty veterinárních oborů.  

  

E. PRACUJI NA VETERINÁRNÍM PRACOVIŠTI, NEJSEM LÉKAŘ ANI 

SESTRA 

Na základě nově přijatých stanov mohou být členem ČAVLMZ manažeři i ostatní 

pracovníci veterinárních pracovišť, kteří se zaobírají problematikou malých zvířat. V tomto 

případě zvolte prosím Členství 2022 - pracovník. 

 

Rádi bychom vás upozornili, že se můžete přihlásit i do Sekce managementu veterinárních praxí, 

která je zcela zdarma a nabízí vám možnost rozvoje v oblasti managementu.  

 
 
V případě dotazů nás kontaktujte na clenstvi@cavlmz.cz  

Pro obnovení nebo založení členství se můžete přihlašovat (nebo registrovat) ZDE 
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