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STANOVY MLADI LEKARNICI o. s.

osecHÁ USTANoVENí

Čt. t
Název: Mladí lékárnício. s'
Zkratka: mL

Čl.z
Sídlo: Holandská 10' 671 B1 Znojmo

Čt. s
Charakteristi ka sd ruŽení
Mladí lékárníci o. s. jsou samostatným, politicky, ekonomicky a organizačně nezávislým sdruŽením
farmaceutů s právní subjektivitou. Pří své činnosti sdruŽení spolupracuje s dalŠími sdruŽeními
zdravotníků, s jejich profesními komorami a jinými organizacemi souvisejícími s prací farmaceuta.

cíle sonuŽeruí

Čt +
Předmět činnosti sdruŽení
Předmětem Činnosti sdruŽeníje aktivní zapojení se do dění v oboru farmacie a lékárenství,
podporovánívývoje lékárenství odborným směrem, komunikace s odbornou i laickou veřejností, snaha
o zlepŠení všeobecného povědomí o práci lékárníka a zvýŠení prestiŽe lékárenství. SdruŽenÍ
prosazuje a hájí zé4my svých Členů a vystupuje za své Členy na veřejnosti.

Čt' s
Způsoby práce sdruŽení

oslovování mladých lékárnÍků a absolventů, aby se zapojilido utváření budoucnosti lékárenství,
zapojení se do diskuzí k aktuálním tématům,
účast v kolektivním vyjednávánÍv zájmu sdruŽení a konzultační činnost'
spolupráce s profesními komoramia dalŠÍmi organizacemisouvisejícími s pracífarmaceuta,
prosazován í smyslu plného specializačn ího a kontinuálního vzdě|áván í,

podporován í posílen í kompetencí lékárníka,
prosazování rozvoje odborných sluŽeb v lékárnách,
zlepŠení kvality individualizované péče o pacienta,
publikaČní a propagačnÍ činnost,

0) vnÍmání a přijetí spoleČenské odpovědnosti,
11) pořádánÍ vzdělávacích a společenských akcí,
12) hájenízájmů členů sdruŽení.

ČleHsrví

Čt. 0
Zakládající člen ové sd ruŽen í

Mgr. Antonín Svoboda, nar.27. 10. 1982
bytem Znojmo, Holandská 10,671 81

PharmDr. Josef Vaníček, nar. 11. 2- 1982
bytem Liberec, Nezvalova 663/16, 46015

PharmDr. Drahomíra KubÍková, nar. 29. 3.19B5
bytem Měčín, Farní 172, 349 12

Čl' l
Zásady, podmínky, vznik a zánik členství
1. Členství je dobrovolné.
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2. Řaaným členem sdruŽenÍ se můŽe na základě Žádosti stát občan ČR - absolvent magisterského

s-tudijního programu farmacie' ktený nedovršil 35 let věku.
Čtenem sýmýatizantem mŮŽe být kaŽdý občan Čn, tter1y nesplňuje podmÍnky pro řádné členstvÍ.

o Žádostib přijetí za řádného člena sdruŽení nebo za člena sympatizanta rozhoduje
předsednictvo sdruŽení, které je oprávněné Žádost odmítnout bez udání důvodu.
SdruŽení vede registr členů.
Úoa.1e o členech jšou vedeny předsednictvem sdruŽenív souladu s pravidly o ochraně osobních
údajů.

7. Členství zaniká:
a) úmrtím člena,
b) dovrŠením věku 35 let,
c) písemným prohláŠením člena o vystoupení,
d) rozhodnutím předsednictva sdruŽenío zániku členství,
e) zánikem sdruŽení.

Čt a
Práva členů
1. KaŽdý člen sdruŽení má právo:

1) úČastnit se sněmu,
2) být informován o činnosti sdruŽení,
3) podávat návrhy i stíŽnosti orgánům sdruŽení,
4) úČastnit se akcÍ pořádaných sdruŽenÍm.

2. Řaony člen sdruŽení má právo:
1) volit a být volen do orgánů sdruŽení'
2) hlasovat o rozhodnutích na sněmu.
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Čt. g

Povinnosti ělenů
KaŽdý člen je povinen:
1) úČastnit se práce sdruŽení a usilovat o dosaŽenÍjeho cílů,
2) dodrŽovat sianovy a řídit se programovýmicíli sdruŽení i rozhodnutími volených orgánů sdruŽení,

3) řádně vykonávat funkce v orgánech sdruŽení,
4) platit Členské příspěvky.

Čl to
Čestné ělenství
Čestné členství můŽe udělit sněm tomu, kdo má mimořádné zásluhy o rozvoj lékárenství a farmacie.

Z čestného Členství nevyplývajíjeho nositeli Žádné povinnosti. Čestný člen má práva uvedená
v článku 8 odst' 1. o zániku čestného členství rozhoduje sněm.

oRGÁNY SDRUŽENí

Čt' lt
orgány sdružení jsou
1) sněm,
2) předsednictvo sdruŽení,
3) předseda sdruŽení,
4) místopředseda sdruŽení'
5) revizní komise.

Čt' lz
obecné zásady činnosti orgánů sdružení
1' Jednání organů sdruŽenise svolává zveřejněním oznámení o místu, Čase a programu jednánÍ na

internetovýóh stránkách sdruŽení nejméně 21 dnů před konáním sněmu a nejméně 5 dnů před

jednáním ostatních orgánů.
2. brgany sdruŽeníjsou usnáŠeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů, pokud

stanovy nestanoví jinak.
3. VŠechňy orgány sdruŽení přijímajÍ svá rozhodnutí po demokratickém projednání, a to nadpoloviční

větŠinou hlasů přítomných členů, pokud stanovy nestanovíjinak.



4. Pro určení usnášenÍschopnosti není rozhodná účast členů sympatizantů a čestných členů na
jednání orgánu sdruŽení.

5. Předseda orgánu je oprávněn pozvat najehojednání dalŠí osoby.
ě 
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d) odvoláním člena orgánu sněmem'
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Čl'tg ''l!V,-'
Sněm
1. Sněm je nejvyŠším orgánem sdruŽení. Řaony sněm je svoláván předsedou sdruŽeníalespoň

jedenkrát za rok.
2' Předseda sdruŽeníje povinen svolat mimořádný sněm ve lhůtě do 6 týdnů od doručenÍ Žádosti' je-

lio to písemně poŽádán alespoň dvěma členy předsednictva, nebo od doruČení výzvy, pokud se
pro něj vysloví písemnou formou alespoň dvě třetiny jeho Členů.

3' Není-li sněm usnáŠeníschopný, mohou na návrh předsednictva prohlásit přítomníčlenové sněm
za usnáŠeníschopný, pokud se pro to vysloví nejméně dvě třetiny přítomných řádných členů.

4. Sněm volía odvolává předsedu sdruŽenÍ, místopředsedu sdruŽení, členy předsednictva sdruŽení
a členy revizní komise sdruŽení. Volby jsou přÍmé a tajné.

5. Sněm schvaluje zprávy předsednictva sdruŽení o činnosti sdruŽení a zprávu předsedy
o hospodařenísdruŽení. Sněm bere na vědomÍ zprávu revizní komise.

6. Sněm rozhoduje o vyhláŠení protestních akcí. Sněm můŽe tuto pravomoc delegovat na
předsednictvo sdruŽení.

7. Sněm je oprávněn měnit stanovy sdruŽení.
8. Sněm schvaluje vnitřní předpisy sdruŽenÍ navrŽené předsednictvem sdruŽení.
9. Sněm rozhoduje o zruŠení sdruŽení, a to dvoutřetinovou větŠinou přÍtomných Členů. Rozhodnout

o zruŠení sdruŽenÍ můŽe sněm jen, kdyŽ bylo zruŠenísdruŽení zařazeno na program zveřejněný
podle Článku '12 odst' 1.

Čt' l+
Předsednictvo sdruŽení
1. Předsednictvo sdruŽení má 5 členů. Je tvořeno předsedou, místopředsedou a dalŠími 3 členy.

Pokud se počet členů předsednictva sníŽí, doplňuje se na nejbliŽŠím sněmu.
2' V období mezi sněmy je předsednictvo sdruŽení nejvyŠším a výkonným orgánem sdruŽení.
3. Předseda sdruŽení svolává jednánÍ předsednictva nejméně dvakrát ročně. Na písemnou Žádost

alespoň dvou Členů předsednictva je předseda povinen svolat do 3 týdnů mimořádné jednánÍ
předsednictva.

4. JednánÍ předsednictva sdruŽení řídí předseda nebo místopředseda, popřípadě předsedou
pověřený Člen předsed nictva.

5. Předsednictvo sdruŽenÍ předkládá sněmu zprávu o činnosti sdruŽenÍ.
6. Předsednictvo sdruŽeníje oprávněno ustanovovat koordinačnÍ a poradní orgány sdruŽení.

Čl ts
Předseda a místopředseda sdruŽení
1. Za sdruŽení jedná navenek jménem sdruŽení předseda či mÍstopředseda' přiČemŽkaŽdý z nich je

oprávněn jednat samostatně.
2. Podepisováníjménem sdruŽení se děje tak, že předseda Či místopředseda připojí k názvu

sdruŽení svůj podpis.
3. V nepřítomnosti předsedy jej mimo Úkony uvedené v odst. 1 a 2 zastupuje místopředseda.
4. Předseda řídí organizační centrum sdruŽení a dalŠí potřebná zařízení.
5. Předseda hospodaří s finanČními prostředky sdruŽení. Sjezdu pak předkládá zprávu

o hospodaření.
6. Předseda sdruŽeníje oprávněn delegovat své pravomoci a povinnosti na jiného člena

předsednictva.
7. Předseda sdruŽeníje povinen o své činnosti informovat předsednictvo.
B. Předseda sdruŽení svolává koordinační a poradní orgány sdruŽení.
9. Předseda a místopředseda sdruŽení poskytují tisková prohlášeníjménem sdruŽenÍ.
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Čt to
Revizní komise sdruŽení
1' Sněm volítříčlennou revizní komisi. Členové revizní komise ze svého středu volí předsebu*gůisl ---

komise.
Jednání revizní komise řídíjejí předseda, který jednání komise svolává dle potřeby.
Revizní komise kontroluje dodrŽovánístanov sdruŽení, hospodaření sdruŽení a plnění rozhodnutí
sněmu.
Předseda revizní komise podává zprávu sněmu sdruŽení.
Předseda revizní komise má právo účastnit se jednání předsednictva sdruŽení.

HosPoDAŘENí

Čl' ll
Zásady hospodaření
1. Příjmy sdruŽení tvoří příspěvky členů, dary sponzorů, dotace, granty a jiné příjmy

(např' z publikaČní Činnosti)'
2. o výŠi členských příspěvků rozhoduje sněm.
3. Prostředky sdruŽeníjsou majetkem úČelově určeným k plnění úkolů v souladu se stanovami

sdruŽení, smíjich být pouŽÍváno pouze v souladu s tímto určením, a to účelně a hospodárně.
4. V případě zántku členství ve sdruŽení nevzniká členovi nárok na majetkové vyrovnání s výjimkou

zániku členství z důvodu zániku sdruŽení, při němŽ je rozdělován likvidační zůstatek.

zÁvĚnečHÁ usreHoveuí

Čl' ta
Zánik sdruŽení
1. SdruŽení zaniká rozhodnutím sněmu o rozpuŠtění nebo o sloučení s jiným sdruŽenÍm.
2' Nepřejde-li majetek, jenŽ slouŽil ÚČelům sdruŽení na právního nástupce' provede se jeho

likvidace.
3. V případě zániku sdruŽenÍje likilidační zůstatek rozdělen mezi ty členy, kteří byli členy ke dni

zániku sdruŽení, pokud sněm sdruŽení nerozhodne jinak'

Čt. tg
Přechodná ustanovení
1. Zakládající členové plní funkci předsednictva sdruŽenÍ aŽ do zvolení předsednictva sněmem.

Funkci předsedy sdruŽení v tomto obdobívykonává Mgr. Antonín Svoboda' funkci místopředsedy
Pharm Dr. Josef Van íček.

2. Zakládající členové jsou povinni svolat sněm do Šesti týdnů ode dne, v němŽ sdruŽení dosáhne
počtu 8 Členů.

l*:lť
I

\

2.
3.

4.
5.

Jr.*
vg /YY19 . one

I

Mgr. Antonín Svoboda

PharmDr. Josef Vaníček
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