
                                                                                                                                                       

Stanovy Sekce mladých vojenských lékařů  

Společnosti vojenské medicíny ČLS JEP 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Název je Sekce mladých vojenských lékařů, zkratka názvu SMVL. SMVL je 

multidisciplinární organizací sdružující vojenské lékaře do věku 37 let na jejich vlastní 

žádost. 

2. Jedná se o autonomní část Společnosti vojenské medicíny (dále jen SVM), přičemž 

členové musí splňovat podmínky členství obou částí.  

3. Sídlo SMVL se nachází na adrese: ÚLZ Praha, Generála Píky 1, 160 00, Praha 6 

Článek II. 

Statut sekce 

1. SMVL je dobrovolným, odborným sdružením, v němž se členové organizují na 

základě společného zájmu o výuku a vzdělávání, vědecko-výzkumnou činnost, 

publikační činnost a celkový rozvoj vojenského zdravotnictví aplikací 

nejmodernějších poznatků v oboru. 

Článek III. 

Cíle a poslání sekce 

1. Podpora a koordinace specializačního vzdělávání mladých vojenských lékařů. 

Příprava a realizace odborných doporučení, doporučených postupů, léčebných 

standardů a výukových materiálů.  

2. Zlepšování kvality práce mladých vojenských lékařů. Podpora systematické kontroly 

jejich praxe, včetně standardizace některých činností. 

3. Podpora vědecko-výzkumné a publikační činnosti formou publikací, přednášek a 

konferencí. Podpora využívání nových vědeckých poznatků v praxi. 

4. Organizační zajištění konferencí a dalších odborných akcí souvisejících s 

problematikou vojenské medicíny. 

5. Zvyšování politického a veřejného povědomí o požadavcích kladených na vojenské 

zdravotnictví a především specifika mladých vojenských lékařů 

6. Podpora mezioborové a mezinárodní spolupráce v oblasti výuky, výzkumu i vlastního 

provádění lékařské praxe mladých vojenských lékařů. 

7. Formami činnosti k dosahování cílů sdružení jsou zejména: a) evidence členů sekce; 

b) spolupráce s odbornými lékařskými společnostmi c) spolupráce s národními a 

mezinárodními organizacemi a rozvoj mezinárodní spolupráce, výměna informací a 

styků mezi odborníky d) práce v jednotlivých výborech 

 

 



                                                                                                                                                       
Článek IV. 

Členství 

1. Členství v SMVL je podmíněno členstvím v SVM, věkem do 37 let včetně a podáním 

žádosti o členství v sekci, která bude posouzena jejím vedením. 

2. Člen má právo účastnit se veškeré činnosti sekce, volit a být volen, předkládat návrhy, 

připomínky a náměty k činnosti sekce. 

3. Člen sekce je povinen zejména dodržovat Stanovy a jednat v souladu s cíli a posláním 

SMVL. 

4. Členství v SMVL zaniká: a) vystoupením člena ze SVM; b) úmrtím člena; c) při věku 

nad 37 let; d) zánikem sekce; e) zrušením členství pro hrubé porušení Stanov, v tomto 

případě o ukončení členství rozhoduje předsednictvo. 

Článek V. 

Práva a povinnosti členů 

1. Členové SMVL mají právo zejména: a) podílet se na činnosti; b) volit a být volen do 

vedení; c) obracet se na vedení SMVL s podněty a stížnostmi; d) být informováni o 

činnosti SMVL; e) svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech 

činnosti SMVL; f) využívat pomoci a podpory SMVL v činnostech vyplývajících 

z poslání a cílů SMVL. 

2. Členové SMVL mají povinnost zejména: a) dodržovat předpisy SMVL; b) přispívat 

k naplňování poslání a cílů SMVL; c) svědomitě vykonávat svěřené funkce 

v orgánech SMVL; d) platit za členství roční členský příspěvek  SVM e) poskytovat 

orgánům SMVL potřebou součinnost f) chovat se přísně eticky dle medicínských 

principů a vojenského kodexu, nekonat nic, co by bylo v rozporu se zájmy a dobrým 

jménem SMVL. 

Článek VI. 

Orgány sekce 

1. Orgány SMVL jsou:  a) vedení (předseda, místopředseda a pokladník);  

b) výbory 

Článek VII. 

Vedení 

1. Vedení je nejvyšším orgánem sekce, který se schází podle potřeby, nejméně však 

jedenkrát ročně. 

2. Vedení zejména: a) rozhoduje o změnách Stanov SMVL; b) schvaluje úkoly a činnosti 

SMVL pro příslušná období; c) vytváří členské výbory, deleguje a kontroluje jejich 

práci. 

3. Vedení je voleno jednou za 3 roky, přičemž každý řádný člen má právo předložit 

návrh na předsedu, místopředsedu a pokladníka. 

4. O jednotlivých návrzích se hlasuje, není-li stanoveno jinak, veřejným hlasováním 

v pořadí opačném, než byly předloženy. 

5. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti 

místopředsedy. 

6. Předseda zastupuje SMVL navenek, podepisuje a jedná jeho jménem. V době 

nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda, případně jiný pověřený člen. 



                                                                                                                                                       
Článek VIII. 

Výbory 

1. Výbory jsou výkonnými orgány SMVL, které zodpovídají za svěřenou oblast a 

podléhají kontrole vedení. Funkční období určuje předseda SMVL. 

2. Výbory dokladují svoji činnost alespoň třikrát ročně předsedovi, v jeho nepřítomnosti 

místopředsedovi, případně jinému pověřenému člen SMVL. 

3. Výbory zejména: a) koordinují a organizují činnost sekce; b) ustanovují a/nebo 

rozpouští pracovní skupiny zaměřené na řešení nebo zpracování specificky zaměřené 

odborné problematiky  

Článek IX. 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Zakládajícím členem sekce a prvním řádným členem je kpt. MUDr. Jan BRIXI. 

2. Tyto Stanovy schválil výbor SVM ČLS JEP na schůzi dne 21. února 2022. Účinnosti 

nabývají dnem schválení. Do zvolení prvního řádného předsednictva SMVL byl, dle 

článku VII. tohoto Statutu, funkcí předsedy jmenován kpt. MUDr. Jan Brixi, funkcí 

místopředsedy kpt. MUDr. Matěj Kasal a funkcí pokladnice sekce npor. MUDr. Šárka 

Odložilová.  

3. V záležitostech, které tyto Stanovy výslovně neupravují, se sekce řídí obecně 

závaznými právními předpisy. 

 


