Zápis z Valné hromady Spolku pro vybudování Českého farmaceutického
muzea, která se konala dne 18. 3. 2015 od 14,00 hodin v zasedací síni
děkanátu FaF UK
Přítomni: 16 členů – prezenční listina je přílohou č. 1
Omluveni: Müller, Stáně, Chudoba (Česká lékárnická komora)
Valnou hromadu (dále VH) zahájil předseda spolku doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
VH nebyla v čase oznámeného začátku pro nedostatečný počet přítomných členů spolku schopná
usnášení (Stanovy, čl. 3, § 13, odst. 4). O půl hodiny později byla zahájena druhá schůze, která se
platně usnáší bez ohledu na počet přítomných členů.
1/ Návrh programu VH byl členům spolku rozeslán společně s pozvánkou. Před schválením programu
požádal doc. Šimůnek o zařazení dalšího bodu – zavedení a schválení studentského členského
příspěvku. Jeho návrh byl přijat a doplněný program – viz příloha č. 2 – byl jednomyslně schválen.
2/ Předseda SpVČFM – doc. Šimůnek – přednesl zprávu o činnosti SpVČFM v roce 2014. Zpráva byla
jednomyslně schválena a je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
3/ Místopředsedkyně SpVČFM – Mgr. Valášková – přednesla Zprávu o činnosti ČFM v roce 2014. Prof.
Hrabálek doplnil informace ve zprávě o podrobnosti ohledně instalace děl Vladimíra Renčína
v prostorách ČFM. Potom byla Zpráva o činnosti ČFM v roce 2014 jednomyslně schválena a je
přílohou č. 4 tohoto zápisu
4/ Tajemnice spolku – doc. Opletalová – přednesla Zprávu o hospodaření SpVČFM v roce 2014.
Zpráva byla jednomyslně schválena a je přílohou č. 5 tohoto zápisu.
5/ Předsedkyně Dozorčí rady – Mgr. Grossová – přednesla Zprávu Dozorčí rady za rok 2014. Zpráva
byla jednomyslně schválena a je přílohou č. 6 tohoto zápisu.
6/ Návrh rozpočtu SpVČFM pro rok 2015 byl předem projednán na zasedání předsednictva dne
29. 1. 2014. Na návrh prof. Hrabálka byla do rozpočtu doplněna částka 25.000 Kč, která bude
v případě potřeby použita k úhradě nákladů spojených s instalací děl Vladimíra Renčína. Rozpočet
s touto úpravou byl jednomyslně schválen a je přílohou č. 7 tohoto zápisu.
7/ Tajemnice SpVČFM seznámila Valnou hromadu s návrhem předsednictva na řešení dalšího členství
členů, kteří řádně neplatí členské příspěvky. Upomínka byla odeslána 19 členům, kteří neměli
zaplacené členské příspěvky po dobu 3 a více let. 11 členů požádalo o ukončení členství a VH vzala
jejich rozhodnutí na vědomí. 7 členů na upomínku nereagovalo a VH rozhodla, že jim bude členství
ukončeno. 1 člen v SpVČFM zůstává a VH s jeho rozhodnutím souhlasí. Podklady pro tato rozhodnutí
jsou uloženy v interních materiálech SpVČFM. Zveřejnění podrobností by bylo v rozporu se zákonem
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
8/ VH projednala plán akcí SpVČFM a ČFM na rok 2015


Zahradnické trhy v Kuksu se budou konat 24. – 26. 4. 2015. Plakát je přílohou č. 8 tohoto
zápisu a propagační materiály byly také poskytnuty účastníkům VH k dalšímu šíření.



Muzejní noc se bude konat 22. 5. 2015



Otvírání ČFM se bude konat 29. 6. 2015. Předběžný program je přílohou č. 9 tohoto zápisu.
Součástí programu je také LIX. sympozium z historie farmacie. Program symposia je přílohou
č. 10 tohoto zápisu. V průběhu května a června budou na webu Farmaceutické fakulty

http://www.faf.cuni.cz/

v

části

Aktuálně

a

na

webu

SpVČFM

http://www.faf.cuni.cz/Fakulta/Spolky/SpVCMF/ dostupné podrobnosti s informací, jak se na
akci přihlásit.


Byly připraveny další materiály pro propagaci ČFM – leták pro školy (příloha č. 11) a plakát
pro výstavy (příloha č. 12).

9/ Doc. Šimůnek a prof. Hrabálek osloví studenty a nabídnou jim členství v SpVČFM. Na jejich návrh
VH rozhodla, že studentský členský příspěvek bude 100 Kč. Byla také upravena přihláška ke členství
(příloha

č.

13).

Nová

přihláška

je

dostupná

ke

stažení

také

na

webu

SpVČFM

http://www.faf.cuni.cz/Fakulta/Spolky/SpVCMF/Docs/SpVCFM_Prihlaska.aspx.
10/ Různé


Doc. Šimůnek navrhl, aby na webu SpVČFM byly zveřejňovány nejen zápisy z VH, ale také
zápisy ze zasedání předsednictva. VH vyjádřila s jeho návrhem souhlas. Doc. Opletalová zajistí
zveřejnení zápisu ze zasedání předsednictva konaného 29. 1. 2015.

11/ USNESENÍ
1. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti SpVČFM v roce 2014.
2. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti ČFM v roce 2014.
3. Valná hromada schválila Zprávu hospodaření SpVČFM v roce 2014.
4. Valná hromada schválila Zprávu Dozorčí rady za rok 2014.
5. Valná hromada schválila upravený rozpočet SpVČFM pro rok 2015.
6. Valná hromada rozhodla o dalším členství členů, kteří neměli zaplacené príspěvky za období
3 roky a delší.
7. Valná hromada projednala plán akcí SpVČFM a ČFM na rok 2015.
8. Valná hromada schválila studentský členský příspěvek ve výši 100 Kč/rok a úpravu přihlášky
ke členství.
9. VH souhlasí se zveřejňováním zápisů ze zasedání předsednictva na webu SpVČFM.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno
Zapsala: doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D. – tajemnice SpVČFM
Schválili dne
doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. – předseda SpVČFM
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D. – místopředseda SpVČFM
PharmDr. Vít Hojný – místopředseda SpVČFM

PŘÍLOHA č. 1 – PREZENČNÍ LISTINA
Prezenční listina je k nahlédnutí u doc. Opletalové. Nepovažujeme za vhodné zveřejňovat
podpisy členů SpVČFM.

PŘÍLOHA č. 2 – PROGRAM VALNÉ HROMADY
1. Schválení programu Valné hromady – doplněn bod 9
2. Zpráva o činnosti SpVČFM v roce 2014 (doc. Šimůnek)
3. Zpráva o činnosti ČFM v roce 2014 (Mgr. Valášková)
4. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2014 (doc. Opletalová)
5. Zpráva Dozorčí rady za rok 2014 (Mgr. Grossová)
6. Schválení rozpočtu SpVČFM pro rok 2015 (Mgr. Valášková)
7. Rozhodnutí o členech, kteří řádně neplatí členské příspěvky
8. Akce SpVČFM a akce ČFM plánované na rok 2015
9. Zavedení a schválení studentského členského příspěvku
10. Různé
11. Usnesení

PŘÍLOHA č. 3 – ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU PRO VYBUDOVÁNÍ ČESKÉHO
FARMACEUTICKÉHO MUZEA V ROCE 2014


Hlavním posláním SpVČFM je podpora dalšího rozvoje ČFM a tuto činnost spolek
průběžně vykonává.



Od 1. 1. 2014 začal platit nový Občanský zákoník (NOZ), podle kterého již SpVČFM není
registrován na MVČR, ale v tzv. spolkovém rejstříku u rejstříkového soudu, kterým je
Krajský soud v Hradci Králové. Z toho mohou pro spolek plynout následující povinnosti:
Do tří let ode dne nabytí účinnosti NOZ (tj. do 1. 1. 2017)
a) přizpůsobit stanovy úpravě NOZ a doručit je příslušnému rejstříkovému soudu
k založení do sbírky listin (§ 3041 odst. 2 NOZ)
b) doplnit zapisované skutečnosti do veřejného rejstříku podle § 25 zákona
č. 304/2013 Sb. týkající se dotčené právnické osoby (§ 122 odst. 2 zákona
č. 304/2013 Sb.)
Doc. Opletalová již začala jednat s Krajským soudem v Hradci Králové o splnění těchto
povinností.



Zasedání předsednictva se konalo 3. dubna, 29. října a 11. prosince 2014. Valná hromada
zasedala 15. května 2014.



V roce 2014 proběhly volby nového předsednictva a dozorčí rady. Složení nově zvolených
orgánů je zveřejněno na webové stránce SpVČFM.



Pokračovalo řešení projektu Vybudování nové expozice ČFM v Kuksu z Fondu
mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Nová expozice byla slavnostně otevřena
29. srpna 2014.



K 1. 1. 2014 měl SpVČFM 138 členů s povinností platit členské příspěvky + 12 čestných
členů + 7 členů-právnických osob. Podle nových stanov bylo obnoveno ustanovení
původních stanov, podle kterého zakládající členové příspěvky platit nemusí (celkem 73
zakládajících členů). 3. 4. 2014 se stal novým členem a zároveň předsedou SpVČFM
doc. Tomáš Šimůnek. V říjnu 2014 požádala Dr. Jursová o přeřazení mezi platící členy
(do seznamu zakládajících členů se dostala omylem). U Dr. Procházky bylo dohledáno
v seznamu z roku 2007, že není členem a v adresáři jsme ho také vedli omylem.
V průběhu roku zemřel Dr. Hobza a 5 členů své členství ukončilo.



V roce 2014 obdržel SpVČFM 9 darů v celkové hodnotě 53 000,- Kč. Jména dárců
(TEVA CZECH INDUSTRIES, s. r. o., Nová lékárna Vysoké Mýto, zastoupená RNDr.
V. Šedou, prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., Stará lékárna Dvůr Králové nad
Labem, zastoupená PharmDr. V. Hojným, MUDr. Josef Kallus, PharmDr. Helena Snítilá,
Mgr. Soňa Tomková a PharmDr. Vladimír Müller) jsou zveřejněna na webové stránce
SpVČFM.
V Hradci Králové 18. 3. 2015

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., v. r.
místopředseda SpVČFM

PŘÍLOHA č. 4 – ZPRÁVA O ČINNOSTI ČFM V ROCE 2014
Sestěhování zpátky do prostor muzea (uvolněny všechny prostory kromě prostor určených pro
uložení stojatek – ty jsou zatím uloženy v bednách)


Srpen: otevření nové expozice „Z apatyky do fabriky“



Vánoční trhy – muzeum hlavní organizátor – 13.500 návštěvníků



Účast na symposiích z dějin farmacie



Výpůjčka pro muzeum v Náchodě, Botanickou zahradu v Tróji



Jednání s Vladimírem Renčínem o umístění jeho prací v prostorách muzea



Obhájené: diplomové práce (2x), dizertační práce (2x)

V Hradci Králové 18. 3. 2015

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D., v. r.
vedoucí ČFM

PŘÍLOHA č. 5 – ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SpVČFM ZA ROK 2014
Plnění plánu výdajů v roce 2014
I. Běžná činnost Spolku

Položka

Akce SpVČFM

Plán
0,- Kč

Celkem:

Nákup zboží k dalšímu
prodeji

35.000,- Kč

Celkem:
Vedení účetnictví CesOrg
(včetně grantu)

26.000,- Kč

Skutečnost

Poznámka

koncert
(původně grant,
2500,- Kč
ale neuznali ho
jako náklad)
občerstvení
542,- Kč
3092,- Kč
pí Hovorková
31.820,- Kč
pí Krouzová
10.690,- Kč
kniha
400,- Kč
Smíškové
upomínkové
2030,- Kč
předměty UK
44.940,- Kč
34.788,- Kč
kancelářské
potřeby, stuhy +
935,- Kč potisk, dárková
taška, průkaz
příjemce

Náklady na administrativu
(včetně grantu)

3188,- Kč,
5000,- Kč z toho 1625,- Kč
rozeslání
hlasovacích
lístků

321,- Kč
Celkem:
poštovné za dobírky a zboží odeslané na
fakturu

4978,- Kč
2123d,- Kč

Mzdy

0,- Kč

108.633,- Kč

Pojistné

0,- Kč

400,- Kč

poštovné
administrativa
poplatky platební
karta

Plnění plánu příjmů v roce 2014

Položka

Plán

Skutečnost

Poznámka

53.000,- Kč

Dary

řádné: 16.500,Kč; 49 % členů
21.000,- Kč
mimořádné:
4500,- Kč
74.000,- Kč

100.000,- Kč
Členské příspěvky
Celkem:
Tržby za prodané zboží
Půjčka FaF UK
STAV
Účet
Pokladna

42.000,- Kč

55.667,99 Kč

255.000,- Kč

0,- Kč

k 1. 1. 2014
1.069.439,57 Kč
18.748,- Kč

K 31. 12. 2014
42.252,35 Kč
11.448,- Kč

-86.121,36 Kč

II. Expozice farmaceutického průmyslu

Položka
Vitríny
Stoly, panely
Světelná tělesa
Mzdy
Tisk letáků CZ a PL
Průvodcovské texty, popisky
do expozice

Plán
750.000,- Kč
200.000,- Kč
42.000,- Kč
130.000,- Kč
35.000,- Kč
45.000,- Kč

Skutečnost
Poznámka

viz závěrka CesOrg

Překlady textů
Zpětný projektor
Slavnostní otevření
Změna stávající expozice
Celkem:

15.000,- Kč
25.000,- Kč
20.000,- Kč
54.000,- Kč
1.371.000,- Kč

-2.541,00 Kč
Ztráta bude pokryta z rezervního fondu:

V Hradci Králové, 18. 3. 2015

doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D., v. r.
tajemnice SpVČFM

PŘÍLOHA č. 6 – ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPVČFM ZA ROK 2014
Dozorčí rada se schází vždy před zasedáním předsednictva nebo Valné hromady a provede kontrolu
hospodaření. Kontrola úkolů vyplývajících ze zasedání předsednictva probíhá vždy na následujícím
zasedání. Předsedkyně dozorčí rady se těchto zasedání účastní s hlasem poradním.
Kontrola pokladní knihy byla provedena 15. 5. 2014. Byly kontrolovány položky 1 – 25. Chybně
zapsané položky byly opraveny a zůstatek v pokladně (26 249 Kč) souhlasil s účetním stavem. V pokladně
má být maximálně 20 000 Kč, avšak hned následující den byla vyplacena mzda J. Tomáškovi (zaměstnán
na DPP pro řešení grantu Vybudování nové expozice ČFM z mikroprojektů v Euroregionu Glacensis
v letech 2007–2013) a tím zůstatek v pokladně klesl na povolenou částku).
Další kontrola pokladní knihy byla provedena 29. 10. 2014. Kontrolovány byly položky 26 – 73. Bylo
zjištěno, že u položky 48 ze dne 23. 8. 2014 byl chybně zapsán zůstatek (místo - 3073,-Kč bylo chybně
uvedeno - 3033,-Kč). Tato chyba a všechny následující zůstatky byly opraveny. Oprava byla provedena
i v účetnictví zpracovaném firmou CesOrg. Účetní zůstatek k 29. 10. 2014 činil 7300,-Kč a souhlasil
s fyzickým zůstatkem v pokladně.
Dozorčí rada zvolená na minulé volební období tím ukončila svoji činnost a dne 11. 12. 2014 bylo na
základě volebních výsledků navrženo nové složení Dozorčí rady: Prof. Jahodář, Mgr. Grossová
a Mgr. Holubová. Do funkce předsedkyně byla znovu navržena Mgr. Grossová. Mgr. Grossová
kandidaturu přijala a oba členové souhlasí s tím, aby byla předsedkyní dozorčí rady. Vzhledem
k nepřítomnosti Mgr. Holubové byla volba provedena korespondenčně.
Inventarizace majetku k 31. 12. 2014 byla řádně provedena (viz Zápis ze schůze předsednictva
z 29. 1. 2015, bod 3).
Podklady pro vyúčtování projektu Vybudování nové expozice ČFM byly včas odeslány grantové
agentuře. Pokud agentura vyžaduje doplnění některých údajů, komunikuje s Mgr. Valáškovou.
Dozorčí rada neshledala nedostatky ani v zápisech z Valné hromady a zasedání předsednictva, ani
v hospodaření s finančními prostředky. Drobné nedostatky v pokladní knize byly včas a řádně opraveny a
při účetní závěrce souhlasil zůstatek v pokladně s údaji v závěrce. U faktury 1/2015 bylo omylem
zaplaceno 14.995 Kč místo fakturovaných 14.955 Kč. Přestože doc. Opletalová dodavatelku žádala
o vrácení přeplatku, do konce roku 2014 vrácen nebyl. CesOrg při účetní závěrce chybně zapsal některé
údaje z bankovních výpisů. Tyto nedostatky řeší doc. Opletalová a bude o nich informovat ve zprávě
o hospodaření.

V Hradci Králové 18. 3. 2015

Mgr. Viktorie Grossová, v. r.
předsedkyně dozorčí rady

9

PŘÍLOHA č. 7 – ROZPOČET SpVČFM NA ROK 2015
I. Běžná činnost Spolku
Nákup stojatek a dalšího zboží k prodeji
Vedení účetnictví CESORG
Náklady na administrativu pokladníka
Diplomy
Mezisoučet

20.000,- Kč
18.000,- Kč
4.000,- Kč
5.000,- Kč
47.000,- Kč

II. Dokončení expozice farmaceutického průmyslu
DPP, restaurování strojů, Jan Tomášek, odpracováno 800 hod, á 150,- Kč
120.000,Oprava posledního stroje (plnička ampulí), odhad 600 hodin
90.000,Změna stávající expozice (nábytek, koberec):
54.000,- Kč
(Úpravou poslední místnosti expozice se uvolnilo 2 ks vitrín v hodnotě 120.000,- Kč)
Mezisoučet

264.000,- Kč

III. Otevírání muzea
-

Pronájem prostor Hospitalu (kostel, refektář), 1 osoba/100,- Kč
Koncert
Pohoštění A
Pohoštění B, 250,- Kč / osoba

Mezisoučet

10.000,- Kč
3.000,- Kč
2.000,- Kč
25.000,- Kč
40.000,- Kč

IV. V. Renčín
-

Instalace prací

25.000,- Kč

Výdaje celkem

376.000,- Kč

Plán příjmů v roce 2015
příspěvky od členů, ostatní pokrytí nákladů otevření muzea
Z prodeje stojatek a knih
Proplacení EG
Celkem

40.000,- Kč
24.000,- Kč
750.000,- Kč
814.000,- Kč
10

Předpokládané příjmy
Předpokládané výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů

V Hradci Králové 18. 3. 2015

814.000,- Kč
- 376.000,- Kč
438.000,- Kč

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D., v. r.
vedoucí ČFM

PŘÍLOHA č. 8 – POZVÁNKA NA ZAHRADNICKÉ TRHY
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PŘÍLOHA č. 9 – PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM OTVÍRÁNÍ MUZEA
Pátek: 26. červen 2015
možnost příjezdu a ubytování části účastníků
K ubytování je dispozici 33 lůžek v prostorách Hospitalu

Sobota: 27. červen 2015
Od 9:00

příjezd účastníků do prostor muzea (pohoštění A v režii ČFM: čaj, káva, kobliha)

10:00

zahájení v kostele včetně koncertu (vokální soubor Cantus z Jaroměře)

11:00

prohlídka expozice „Z apatyky do fabriky“

12:00

pohoštění B (2 hodiny)

14:00 – 16:30 odborný program jako součást Sympozia z dějin farmacie (4-5x20 min. přednášek) včetně
panelové diskuse o dalším směřování muzea; ohodnoceno 8 body ČLK
Od 16:30

volný program (prohlídka „staré“ expozice muzea, prohlídka Hospitalu, atd.)

19:00

pro zájemce večeře a možnost ubytování na Hospitalu

12

PŘÍLOHA č. 10 – PROGRAM LIX. SYMPOZIA Z HISTORIE FARMACIE
Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP
České farmaceutické muzeum, středisko Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
Spolek pro vybudování Českého farmaceutického muzea
pořádají

LIX. sympozium z historie farmacie
dne 27. června 2015 od 11:00 do 17:45 hodin
v Hospitalu Kuks

11:00-12:00

Prohlídka expozice ČFM „Z apatyky do fabriky“

12:00 – 14:00

Přestávka

14:00 – 14:20

Ladislava Valášková: Vybrané problémy čs. lékárenství ve
30. letech 20. století

14:20 - 14:40

Ladislav Svatoš: Milosrdní bratři a farmacie

14:40 – 15:00

Jan Babica: Vybrané aspekty racionalizace v čs. lékárenství ve 2.
pol. 20. století

15:00 – 15:20

Jindřich Kolda: Hlavní grémium lékárníků – obsah a zpracování
archivního fondu

15:20 – 15:45

Diskuse

15:45 – 16:00

Přestávka

16:00 – 16:30

Panelová diskuse o dalším směřování Českého farmaceutického
muzea

16:30 – 16:45

Přestávka

16:45 – 17:45

Prohlídka expozice ČFM „Kouzlo apatyky“
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PŘÍLOHA č. 11 – LETÁK PRO ŠKOLY

14

PŘÍLOHA č. 12 – PLAKÁT VÝSTAVY
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