Klub přátel Českého farmaceutického muzea
Ustanovení a podmínky:

Název a sídlo Klubu

I.

1. Název zní: Klub přátel Českého farmaceutického muzea (zkratka KP ČFM)
2. Kontaktní adresa KP ČFM je: RNDr. Petr Palouš, Sluneční náměstí 2588/14, 158 00

Praha 13 – N. Butovice (Tel./fax: 251 623 338; petr.palous@c-box.cz )
3. Klub je nezávislé, nepolitické, dobrovolné zájmové sdružení, zřízené při Spolku pro

vybudování Českého farmaceutického muzea (reg. u MV ČR 6. 10. 1992, č. j. VSC/1 –
15 476/92 – R).
4. Klub nemá právní subjektivitu.
II.

Poslání a obsah činnosti Klubu

1. Posláním Klubu je podpora činnosti SpVČFM a ČFM v Kuksu a vytvářet podmínky pro

účelné využívání volného času členů v zájmové činnosti o českou farmacii.
2. Podporuje vzájemnou výměnu poznatků, názorů a zkušeností odborných i dalších

pracovníků s cílem nacházet optimální řešení a podporu při zvolených aktivitách.
3. Klub umožňuje setkávání, přátelskou atmosféru a prostor pro otevřenou diskuzi a podílí

se na názorové jednotě svých členů.
4. Poskytuje svým členům nejnovější informace a popularizuje moderní, efektivní a

osvědčené zkušenosti v oblasti farmacie a zdravotnictví.
5. Přispívá k rozvoji členské základny, vytváří organizační, ekonomické a právní

předpoklady pro svoji činnost.
III.

Členství v Klubu

1. Členem Klubu se může stát fyzická osoba, která má zájem se podílet na poslání klubu
a jeho činnosti a je již členem Spolku pro vybudování ČFM.
2. Členství je individuální a vzniká podáním přihlášky. Členství je platné 12 měsíců. Poté
může být znovu prodlouženo s vlastním souhlasem.
3. Členství v klubu zaniká:
a) vystoupením člena z Klubu formou písemného oznámení.
b) vyloučením pro hrubé porušení podmínek členství
c) zánikem Klubu
d) úmrtím člena
4. Členové mají právo podílet se na činnosti klubu, účastnit se členských schůzí s právem
hlasovat, podávat návrhy, náměty a připomínky, vyžadovat zprávy o činnosti a
výsledku hospodaření. Rovněž být seznámeni s plánem činnosti Klubu. Účastnit se akcí
organizovaných pro členy Klubu (klubová setkání, exkurze, výstavy apod.). Účast
nečlenů na těchto akcích je za samostatný příspěvek ve prospěch Klubu.
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IV.

Orgány Klubu

1. Orgány Klubu jsou: Shromáždění členů, Výbor a Předseda.
2. Další volené funkce jsou: místopředseda a kronikář.
3. Nejvyšším orgánem Klubu je Shromáždění členů, které se koná nejméně 1x ročně.
Zpravidla na konci III. Q.
4. Shromáždění rozhoduje veřejným hlasováním nadpoloviční většinou přítomných členů.
Rozhodnutí musí být v souladu s platnými zákony a předpisy ČR. Jinak jsou neplatná.
5. Shromáždění členů volí Výbor, který má nejméně tři členy včetně kronikáře. Předsedu a
místopředsedu volí veřejným hlasováním.
6. Pro zachycení činnosti klubu se volí kronikář, bez časového omezení.
7. V období mezi Shromážděním členů řídí činnost Klubu Výbor, volený na období 3 let.
8. Shromáždění členů schvaluje podmínky činnosti Klubu, zprávy o činnosti a hospodaření,
plán činnosti na další období, které předkládá Výbor Klubu.
9. Shromáždění členů rozhoduje o zániku Klubu, vypořádání majetku nebo o nepřijetí či
vyloučení člena.
10. O každém jednání Shromáždění členů se zhotovuje písemný zápis.
11. V čele Klubu stojí Předseda, který je zástupcem Klubu vůči třetím osobám a pro jednání
v předsednictvu SpVČFM. V nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda.
12. Výbor je usnášeníschopný při nadpoloviční účasti jeho členů. Lze použít i hlasování „per
rollam“, které je následně potvrzeno zápisem. Jinak je neplatné.
13. Výbor se schází minimálně 2x v roce a o jednání se vede zápis. V případě, že klesne
počet členů Výboru na dva, tak se svolá do 3 měsíců mimořádné Shromáždění členů.
14. Předseda odpovídá za finanční a majetkové prostředky a vede průběžnou účetní
agendu včetně evidence členů.
15. Výbor připravuje a organizuje Shromáždění členů, volby a odpovídá za řádnou činnost
Klubu.
16. Činnost Klubu se může realizovat i regionálně, podle potřeb a zájmu členů.

Ekonomické zabezpečení Klubu

V.

Finanční a majetkové zdroje tvoří:
a) dary a odkazy sponzorů, jiných přispěvatelů a dárců
b) majetek je vlastnictvím Klubu a jeho nabývání, převody, pozbývání a
hospodaření se řídí obecně platnými právními předpisy. V případě zániku se
stává majetkem SpVČFM.
VI.

Závěrečné ustanovení

Podmínky byly schváleny Shromážděním členů v Krakově (PL) dne 29. 9. 2006.
(změněno 26. 9. 2009 a v platném znění od 19. 4. 2010).

Za správnost: RNDr. Petr Palouš
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