
Zápis ze zasedání výboru Společnosti vojenské medicíny ČLS JEP dne  

26. ledna 2022 v Hradci Králové 

 

Předseda:  
plk. gšt. MUDr. Miloš BOHONĚK, Ph.D. 

přítomen  

Místopředseda:  
plk. gšt. prof. MUDr. Jan HORÁČEK, Ph.D. 

přítomen  

Vědecký sekretář:  
pplk. doc. MUDr. Martin JAKL, Ph.D. 

přítomen  

Pokladník:  
pplk. MUDr. Michal JURCZYK 

přítomen  

plk.v.v. MUDr. Petr CHMÁTAL, Ph.D., MBA přítomen  

 

Pozvaní hosté:  

Předseda revizní komise: 
 

plk.v.v. MUDr. Stanislav KONŠTACKÝ, CSc. přítomen 

Zástupce sekce mladých 
vojenských lékařů 

kpt. MUDr. Jan BRIXI přítomen 

Šéfredaktor Military Medical 
Science Letters 

doc. PharmDr. Jan KORÁBEČNÝ, Ph.D. přítomen 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu č.3 ze schůze výboru SVM konané dne 18.10.2021  

2. Zpráva o hospodaření SVM za rok 2021 (M, JURCZYK) 

3. Zpráva revizní komise k hospodaření a činnosti SVM za rok 2021 (S. KONŠTACKÝ)  

4. Web SVM – diskuse a připomínky  

5. Upřesnění spolupráce s MMSL, host J. KORÁBEČNÝ.  

6. Sekce mladých vojenských lékařů (J. BRIXI)  

a. „institucionalizace“ sekce, plán činnosti, výbor  

b. návrh stanoviska SVM ke kariérovým kurzům  

7. 20. konference SVM 8.-9.11.2022  

a. organizační příprava, návrh smlouvy s f. Booster Event  

b. ustanovení organizačního a vědeckého výboru, záštita konference  

c. vytvoření programového rámce  

8.11.2022 program Sekce mladých vojenských lékařů  

9.11.2022 hlavní programový den  

8. 66. konference vojenských internistů  

9. Žádosti o přijetí do SVM a aktualizace databáze členů  

10. Round table  

  



Jednání: 

1. Úvod 

Předseda výboru M. BOHONĚK zahájil jednání v 10:00. Výbor schválil navrhovaný program. 

 

2. Kontrola zápisu č.3 a plnění úkolů ze schůze výboru SVM konané dne 18.10.2021 

Zápis bez připomínek. 

Od minulého zasedání proběhla výroba razítek společnosti. Probíhá registrace znaku společnosti 

na úřadu průmyslového vlastnictví. Probíhá diskuze se SVZdr MO o schválení metodického 

pokynu pro odběry a aplikaci plné krve při nasazení. Probíhá příprava statutu a stanov sekcí 

společnosti. Byly učiněny kroky k oslovení vojenských zdravotníků - potenciálních členů SVM 

cestou SVZdr a AVZdr. 

 

3. Zpráva revizní komise k hospodaření a činnosti SVM za rok 2021 

M. JURCZYK představil dílčí výsledky hospodaření SVM. Definitivní zpráva o hospodaření bude 

projednána po dodání definitivní účetní uzávěrky od ČSL JEP. P. CHMÁTAL navrhl zažádat o grant 

MO k financování chodu SVM a v této věci zjistí existující možnosti. S. KONŠTACKÝ seznámil 

výbor s agendou revizní komise. V roce 2021 komise neshledala nedostatky ve fungování SVM.  

 

4. Představení webových stránek SVM 

Od 25.1.2022 byly spuštěny webové stránky SVM: www.svmed.cz. Stránky jsou funkční, 

v adekvátní kvalitě. Výbor souhlasí s jejich podobou. Členové výboru byli požádáni o průběžnou 

kontrolu obsahu a funkcionalit stránek. 

 

5. Upřesnění spolupráce s MMSL 

Po výhradách děkana FVZ prof. MUDr. Romana CHLÍBKA, Ph.D. bylo nalezeno kompromisní 

řešení spolupráce SVM a MMSL. MMSL bude oficiální platformou SVM. Redakce MMSL požaduje 

ročně publikovat 5-6 článků členy SVM. Výbor tento požadavek považuje za splnitelný. Jednání o 

finanční spoluúčasti SVM na chodu MMSL proběhnou po vyhodnocení spolupráce s odstupem 

jednoho roku. 

 

6. Sekce mladých vojenských lékařů 

Kpt. MUDr. Jan BRIXI sdělil výboru, že status a stanovy Sekce mladých vojenských lékařů (SMVL) 

ještě nejsou připravené. Zároveň probíhá příprava statutu a stanov Sekce nelékařských 

zdravotnických pracovníků (SNZP). Dokumentaci SMVL připravuje kpt. MUDr. Matěj KASAL, 

dokumentaci SNZP připravuje prap. Mgr. Adam PÁSLER. 

 

 

7. Stanovisko SVM ke kariérovým kurzům  

Byl diskutován návrh stanoviska SVM, který přeložila SMVL. P. CHMÁTAL  sdělil výboru, že podle 

informace se personální část resortu (brig. gen. Mgr. Lenka ŠMERDOVÁ) problémem zabývá a 

mělo by dojít ke zrušení povinnosti absolvování kurzu nižších důstojníků pro absolventy 

atestačního kmene, s platností od roku 2023. Po delší diskusi bylo dohodnuto, že na základě 

došlých připomínek SMVL předloží přepracovaný návrh adresovaný výboru SVM, který jej pak 

postoupí s návrhem společného postupu ŘSVZdr, který má na úpravě systému kariérových kurzů 

pro vojenské zdravotníky také zájem.  

 

http://www.svmed.cz/


8. 20. konference SVM 8.-9.11.2022   

Byla schválena smlouva s firmou Booster Event s jednou připomínkou – doplnění požadavku na 

zajištění kreditů ČLK pořádající firmou. Předpokládaný výnos konference je 50 tis. Kč. P. 

CHMÁTAL osloví kolegy ze Slovenské republiky.  

O záštitu bude požádán ŘSVZdr brig. gen. MUDr. Zoltán BUBENÍK, děkan FVZ plk.v.v. prof. MUDr. 

Roman CHLÍBEK, Ph.D., ředitel ÚVN prof. MUDr. Miroslav ZAVORAL, Ph. D. a ministryně obrany 

Mgr. Jana ČERNOCHOVÁ. Definitivní rozhodnutí padne na příštím zasedání výboru SVM. 

 

Prezidentem konference byl zvolen M. BOHONĚK. 

 

Vědecký výbor byl zvolen ve složení: Předseda M. JAKL, členové J. HORÁČEK, P. CHMÁTAL, M. 

SOKOL, J. BRIXI 

 

Organizační výbor byl zvolen ve složení: Předseda M. BOHONĚK, členové M. JURCZYK, M. KASAL, 

zástupce firmy Booster Event. 

 

9. 66. konference vojenských internistů 

J. HORÁČEK informoval zúčastněné o pořádání 66. konference vojenských internistů v termínu 

19.-22.10.2022 a požádal o záštitu SVM. Výbor SVM se záštitou i spoluprací na přípravě 

programové náplně konference souhlasí a po zaslání detailů konference bude prezentována na 

webu SVM. 

 

10. Žádosti o přijetí do SVM 

Bylo odsouhlaseno přijetí 2 nových členů: npor. Mgr. Pavly SMRČKOVÉ a npor. MUDr. Petra 

HLOUŠKA 

 

11. Round table 

Bylo rozhodnuto udělit čestné členství SVM plk.v.v.doc. MUDr. Miloši SOKOLOVI, Ph.D. 

Další zasedání SVM je plánováno na 21.2.2022 od 9:00 na Fakultě vojenského zdravotnictví 

v Hradci Králové. 

 

   

   

   

 Zapsal 

 pplk. doc. MUDr. Martin JAKL, Ph.D. 

 

 

  

 Předseda výboru SVM 

 plk. gšt. MUDr. Miloš BOHONĚK, Ph.D. 

 

 


