
 
 

 

TYPY ČLENSTVÍ V ČAVLMZ 2023 

Možnost zakoupení členství 2023 je k dispozici přes registrační systém Claudin. 

Pokud potřebujete poradit, pomoci, nebo si přejete objednat kombinaci produktů, která není 
dostupná v základní nabídce, neváhejte se ozvat na emailovou adresu clenstvi@cavlmz.cz nebo 

na tel. +420 607 067 696. 

Veškeré typy členství mají platnost do konce následujícího kalendářního roku,  
tedy do 31. prosince 2023. Základní navigaci naleznete i ZDE. 

A. JSEM VETERINÁRNÍ LÉKAŘKA / LÉKAŘ 
Členství lékař 2023 = 1 500 Kč 
  
Členství lékař zaměstnanec 2023 = 1 050 Kč 

− Snížený členský poplatek pro lékaře/lékařky veterinární kliniky. 
− Tento typ členství lze uplatnit, pokud je vedoucí lékař/lékařka členem asociace a zaplatí 

standardní poplatek; jeho/její kolegové/kolegyně dostanou poplatek snížený. 
− V systému Claudin není členství volně přístupné → v případě zájmu o tento typ členství, 

nebo o jeho kombinaci s odbornou sekcí, kontaktujte sekretariát 
− Postup: 

• vedoucí lékař pošle seznam svých kolegů (celé jméno a e-mailová adresa), pro 
které chce slevu uplatnit 

• sekretariát vystaví faktury a individuálně rozešle instrukce 
 
B. MÁM ZÁJEM BÝT ČLENEM ODBORNÉ SEKCE  
ČAVLMZ nabízí pro své členy možnost registrace do sekcí, podmínkou je mít zaplacené jedno ze 
základních členství v ČAVLMZ (lékař, zaměstnanec, student, absolvent). 

− kardiologická sekce = 1 000 Kč 
− chirurgická sekce = 1 500 Kč 
− onkologická sekce = 500 Kč 
− sekce managementu veterinárních praxí = 500 Kč  

  
Abychom vám ulehčili práci v systému Claudin, spojili jsme členství lékař s placenými sekcemi. 
Na výběr jsou tyto základní kombinace: 

− Členství lékař + členství v kardiologické sekci 2023 = 2 500 Kč 
− Členství lékař + členství v chirurgické sekci 2023 = 3 000 Kč 
− Členství lékař + členství v kardiologické sekci + členství chirurgické sekci = 4000 Kč 
− Členství lékař + členství v onkologické sekci 2023 = 2 000 Kč 
− Členství lékař + členství v sekci managementu veterinárních praxí 2023 = 2 000 Kč 

 
 V případě zájmu o členství v několika odborných sekcích, nebo v kombinaci s jiným základním 
členstvím nás prosím kontaktujte sekretariát  

https://membership.guarant.com/
mailto:clenstvi@cavlmz.cz
https://www.cavlmz.cz/clenska-zona/clenstvi-v-asociaci/


 

 

Rádi bychom vás upozornili, že kromě placených odborných sekcí se můžete nově bezplatně stát 
členem skupiny "Stomatologie". V letošním roce uspořádáme jarní stomatologický seminář a 
představíme záměr vytvoření STOMATOLOGICKÉ SEKCE ČAVLMZ a jejího programu. Všichni, kteří 
při registraci projeví o tuto disciplínu zájem, budou přednostně o akci informovaní. 
 
C. JSEM VETERINÁRNÍ SESTRA / VETERINÁRNÍ BRATR 
Členství sestra advanced 2023 = 1 500 Kč 
 
Členství sestra professional 2023 

− členství sestra professional lze zakoupit buď ve variantě 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 jednu sestru 1 200 Kč) 
− Členství professional 7+2 = 10 500 Kč (cena za jednu sestru 1 166,67 Kč) 
− Postup: 

• v systému Claudin vytvořte a zaplaťte objednávku 
• následně na email sekretariátu pošlete seznam sester, pro které je členství určeno 

(celé jméno a e-mailová adresa) 
• obratem přiřadíme členství jednotlivým sestrám z vašeho týmu; pokud sestry 

nemají v Claudinu profil, vytvoříme ho za ně 
− pozn. členství sestra professional můžete během roku převést i na jinou sestru, pokud se 

složení vašeho týmu změní. 
 
D. STUDUJI 
Pro přiznání studentské slevy je nutné poslat na sekretariát email s potvrzením o studiu, resp. kopii 
diplomu. Uveďte prosím, jestli máte zájem i o členství v některé z odborných sekcí. 
Členství 2023 - lékař absolvent = 750 Kč 

− Poplatek určený pro absolventy VFU v roce ukončení absolutoria. 
Členství 2023 - lékař student = 200 Kč 

− Poplatek pro studenty veterinárních oborů. 
Členství 2023 - 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. Zvolit můžete 
produkt Členství lékař 2023, přestože nemáte číslo KVL.  
 
Doporučujeme kombinaci s registrací do sekce managementu veterinárních praxí, která vám 
nabízí možnost rozvoje v oblasti řízení veterinárních klinik.  

 
Kontakt na sekretariát: 

emailová adresu clenstvi@cavlmz.cz nebo na tel. +420 607 067 696. 

mailto:clenstvi@cavlmz.cz

