
Zápis č.2 ze zasedání výboru Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a 

veterinárních lékařů JEP dne 9. června 2021 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. MUDr. Martin JAKL, Ph.D. 

přítomen  

Pokladník:  
pplk. MUDr. Michal JURCZYK, Ph.D. 

přítomen  

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

 

Pozvaní hosté:  

Ředitel Sekce vojenského 
zdravotnictví MO 

brig. gen. MUDr. Zoltán BUBENÍK přítomen 

Děkan Fakulty vojenského 
zdravotnictví UO 

plk.v.v. prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, 
Ph.D. 

přítomen 

Předseda revizní komise: 
 

MUDr. Stanislav KONŠTACKÝ nepřítomen 
(omluven) 

Zástupce skupiny mladých 
vojenských lékařů 

kpt. MUDr. Jan BRIXI přítomen 

Zástupce skupiny mladých 
vojenských lékařů 

npor. MUDr. Jiří KOTEK nepřítomen 
(omluven) 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Kontrola zápisu č.1 ze schůze výboru SVLFVL konané dne 3.3.2021  

3. Úkol č.1: Upřesnění činnosti SVLFVL na další období - ambice, formulace programového 

prohlášení na toto volební období  

4. Úkol č.2: 20. Konference SVLFVL 2021/2022  

5. Úkol č.3: Web SVLFVL, nabídka firmy Meditorial, sponzorské zajištění  

6. Úkol č.4: Návrh na „Metodický pokyn ŘSVZdr MO o postupech a pro odběry a aplikaci plné krve 

při nasazení“ (Walking Blood Bank)  

7. Sekce mladých vojenských lékařů – prezentace aktuální činnosti, plány do budoucna, zvážení 

vzniku a ustanovení sekce "de-jure" při SVLFVL  

8. Možnosti spolupráce s FVZ UO – host prof. MUDr. Roman Chlíbek, PhD  

9. Možnosti spolupráce se SVZdrMO / AVzdr AČR – host brig.gen.MUDr.Zoltán Bubeník  

10. Žádosti o přijetí do SVLFVL a aktualizace databáze členů  

11. Round table 

 

  



Jednání: 

1. Úvod 

Předseda výboru plk. gšt BOHONĚK zahájil jednání v 10:00 

 

2. Kontrola zápisu č.1 ze schůze výboru SVLFVL konané dne 3.3.2021  

Bez připomínek. 

 

3. Upřesnění činnosti SVLFVL na další období  

Výbor SVLFVL projednal a odsouhlasil program pro následující volební období. Programové 

prohlášení je přílohou tohoto zápisu.  

 

4. 20. Konference SVLFVL 2021/2022  

Výbor projednal možné termíny pořádání konference. V tomto roce není pořádání konference 

reálné. Termín byl stanoven na 8. - 9. 11. 2022, místem konání byla zvolena Ústřední vojenská 

nemocnice Praha. 

 

5. Web SVLFVL, nabídka firmy Meditorial, sponzorské zajištění  

Výbor se usnesl na potřebě webových stránek společnosti. Byla zavrhnuta možnost přípravy 

stránek svépomocí. Částka požadována firmou Meditorial byla shledána za neúnosně vysokou. 

Členová výboru byli vyzváni, aby provedli průzkum trhu s výhledem na snížení finanční 

náročnosti záměru.  

Plk. gšt BOHONĚK seznámil výbor s přísliben VoZP na podporu tvorby webových stránek.  

 

6. Změna názvu společnosti. 

plk.v.v. CHMÁTAL navrhl změnu názvu společnosti na Společnost vojenského lékařství / 

zdravotnictví / medicíny. 

Po diskusi byl přijat návrh názvu  Společnost vojenské medicíny.  

Plk.gšt.BOHONĚK zjistí na ČLS JEP podmínky, za jakých může k názvu společnosti dojít a jaké 

administrantivní a legislativní kroky je nutné podniknout.  

 

7. Návrh na „Metodický pokyn ŘSVZdr MO o postupech a pro odběry a aplikaci plné krve při 

nasazení“ (Walking Blood Bank)  

Plk. gšt BOHONĚK představil návrh Metodického pokynu ŘSVZdr MO o postupech a pro odběry a 

aplikaci plné krve při nasazení. Návrh byl výborem projednán a s úpravami přijat. 

 

8. Sekce mladých vojenských lékařů – prezentace aktuální činnosti, plány do budoucna, zvážení 

vzniku a ustanovení sekce "de-jure" při SVLFVL  

kpt. BRIXI seznámil výbor s dosavadní činností skupiny mladých vojenských lékařů. Výbor 

považuje podobné aktivity za potřebné a odsouhlasil vznik Sekce mladých vojenských lékařů a 

pověřil kpt. Brixiho aktualizací seznamu členů, kteří v minulosti vyjádřili zájem stát se členy této 

sekce. 

 



9. Možnosti spolupráce s FVZ UO – host prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, PhD  

Prof. CHLÍBEK vyjádřil ochotu rozvíjet spolupráci s výborem SVLFVL. Za hlavní směry spolupráce 

FVZ a SVLFVL byly určeny: 

• Spolupráce na expertizní činnosti 

• Spolupráce na výzkumných projektech 

• Diskuse o požadavcích na budoucí přípravu vojenského zdravotnického personálu 

 

10. Možnosti spolupráce se SVZdrMO / AVzdr AČR – host brig. gen. MUDr. Zoltán BUBENÍK  

Brig. gen. BUBENÍK seznámil výbor se současnou situací v oblasti vojenského zdravotnictví. 

Vyjádřil ochotu spolupracovat s výborem SVLFVL na tvorbě sboru hlavních odborníků. Dále 

vyjádři vůli pokračovat v diskuzi s FVZ a SVLFVL o požadavcích na budoucí přípravu vojenského 

zdravotnického personálu. 

 

11. Žádosti o přijetí do SVLFVL a aktualizace databáze členů : 

MUDr.Jan Kratochvíl, CzdrS Vyškov 

       Výbor souhlasí s přijetím.  

12. Ostatní 

Výbor projednal možnost vytvoření sekce určené po nelékařský vojenský zdravotnický personál. 

Za prioritu je nyní považován vznik Sekce mladých vojenských lékařů. Vznik další sekce bude 

znovu projednán a zhodnocen v průběhu volebního období.  

Termín dalšího zasedání výboru byl stanoven na 18.10.2021 v Hradci Králové, FVZ UO 

 

 

 

   

   

   

 Zapsal 

 pplk. MUDr. Martin JAKL, Ph.D. 

 

 

  

 Předseda výboru SVLFVL 

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

 

 


