Spolek absolventů a přátel Farmaceutické fakulty UK
v Hradci Králové
(SAPF)
________________________________________________

Preambule
Farmaceutická fakulta UK je spoluzodpovědná za výchovu nové generace
farmaceutů v České republice, za rozvoj farmaceutických oborů jako vědeckých
disciplin a za rozvíjení farmacie v rámci zdravotní péče. Jejím úkolem je sledovat
trendy oboru, provádět vědeckou analýzu, aktualizovat a zefektivňovat výukové
programy jak pregraduálního tak postgraduálního studia, vytvářet profesionální a
vědecké základy farmacie a zastupovat farmacii mezi zdravotníky a v laické
veřejnosti.
Rozvoj těchto aktivit je možný pouze v kontaktu s praxí a s přiměřeným finančním
zázemím. Věříme, že založením a rozšířením SAPF vznikne skupina lidí, kteří
budou mít zájem o všestranný rozvoj farmaceutického školství buď proto, že sami
absolvovali tento obor, studují zde jejich děti či obecně mají zájem o rozkvět
farmacie. SAPF by měl sloužit jako diskusní fórum členů akademické obce se všemi,
kdo mají zájem o další úspěšný vývoj farmacie. Získané finanční prostředky SAPF by
pak měly být využity k lepšímu celkovému vybavení fakulty, podpoře mladých
vědeckých pracovníků a především k modernizaci výukových prostředků a
financování takových aktivit studentů, které by pomohly pěstovat a prohlubovat
jejich odborné znalosti a dovednosti a celkově zkvalitňovat výchovu mladé
farmaceutické generace.
Stanovy
Název, sídlo, působnost
§1
1. Spolek absolventů a přátel Farmaceutické fakulty UK (dále jen SAPF) je
právnickou osobou se sídlem v Hradci Králové a působností na území České
republiky. Cizí státní příslušníci mohou vytvářet mimo hranice ČR sesterské
spolky.
2. Klub používá razítko s textem Spolek absolventů a přátel FaF UK Hradec
Králové.
Poslání SAPF
§2
SAPF je dobrovolnou nepolitickou organizací (sdružením) všech přátel
farmaceutické fakulty a zejména jejích absolventů, absolventů vysokých škol s
farmaceutickým zaměřením a rodičů současných studentů na FaF UK, kteří chtějí
přispívat k jejímu rozvoji a podporovat její pedagogickou a vědeckou činnost. O
životě fakulty a o své činnosti bude SAPF informovat své členy formou publikací,
pořádáním odborných přednášek a dalších odborných a kulturních akcí.
SAPF bude podporovat setkávání absolventů Farmaceutické fakulty UK.
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Členové
§3
1. Členové SAPF jsou a) řádní
b) čestní
c) z řad akademické obce FaF UK
2. Řádnými členy SAPF se mohou stát fyzické i právnické osoby. Členství vzniká po
uhrazení zápisného a to dnem schválení přihlášky představenstvem.
3. Čestné členy jmenuje představenstvo SAPF po schválení valným shromážděním.
Čestné členství může být uděleno za mimořádné zásluhy o rozvoj fakulty.
4. Členové z řad akademické obce budou registrováni v případě, že vyplní
přihlášku. Jejich členství bude každý rok obnovováno.
5. Členství v SAPF zaniká
a) písemným oznámením člena o vystoupení ze SAPF po jeho
doručení představenstvu;
b) úmrtím člena;
c) ukončení z dalších závažných příčin;
d) neplnění členských povinností
Práva a povinnosti členů
§4
1. Všichni členové SAPF jsou oprávněni účastnit se všech akcí pořádaných SAPF,
především se valných shromáždění, vyslovovat zde své názory, podněty i kritické
připomínky k činnosti SAPF i fakulty a mají právo být informováni o činnosti,
hospodaření a záměrech SAPF a FaF UK.
2. K povinnostem řádného člena SAPF patří úhrada ročních příspěvků, jejichž výši
stanoví předsednictvo a schválí valné shromáždění, a snaha přispívat k dobrému
jménu fakulty.
Organizace Spolku
§5
Orgány SAPF jsou valné shromáždění, představenstvo SAPF a dozorčí rada.

1.
2.
3.

4.

Valné shromáždění
§6
Valné shromáždění je nejvyšším orgánem SAPF.
Řádné valné shromáždění se koná jednou za rok, zpravidla v době imatrikulace
nových posluchačů (v září či říjnu).
Valné shromáždění schvaluje celoroční zprávu představenstva, projednává
návrhy členů, volí členy představenstva (kromě předsedy a tajemníka) a členy
dozorčí rady, schvaluje program další činnosti a rozpočet. Má právo schvalovat a
měnit stanovy SAPF. Usnesení je přijímáno nadpoloviční většinou přítomných
členů.
Valné shromáždění (jsou zváni řádní i čestní členové SAPF) svolává
představenstvo písemně nejméně 40 dnů před jeho konáním. Pozvánka obsahuje i
návrh programu. Valné shromáždění je schopno usnášení za přítomnosti alespoň
třetiny řádných členů.
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5. Nesejde-li se v určenou hodinu valné shromáždění v potřebném počtu, koná se o
půl hodiny později nové valné shromáždění se stejným programem, které je
schopno usnášet se bez ohledu na počet členů.

1.
2.
3.

4.
5.

Představenstvo
§7
Představenstvo tvoří předseda, místopředseda, tajemník a další členové v
celkovém počtu 5-7 osob. Členové představenstva jsou voleni valným
shromážděním, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů SAPF.
Předsedou představenstva je (ex officio) děkan fakulty, místopředsedou člen,
který není příslušníkem akademické obce fakulty, tajemníkem je proděkan pro
rozvoj fakulty a spolupráci s praxí.
Představenstvo konkretizuje program a řídí činnost SAPF, svolává valné
shromáždění, navrhuje udělení čestného členství, hospodaří se svěřenými
prostředky a předkládá rozpočet. Usnáší se nadpoloviční většinou hlasů na
poradě přítomných členů. Za svou činnost jsou členové představenstva
zodpovědní valnému shromáždění.
Jeden z členů předsednictva bude pověřen hospodařením.
Členství v představenstvu je nehorované.

Tajemník SAPF
§8
Tajemník řídí administrativní agendu, jedná jménem SAPF navenek, má společně s
předsedou a pokladníkem dispoziční právo vzhledem k finančním prostředkům v
mezích daných § 10.
Dozorčí rada
§9
Dozorčí rada kontroluje zejména finanční hospodaření a účelnost správy majetku
SAPF (účetní knihy a další doklady) a podává o tom zprávu valnému shromáždění.
Dozorčí rada je tříčlenná a je volena na valném shromáždění. Po jejím zvolení si
ustanoví předsedu dozorčí rady.
Hospodářská činnost a majetek SAPF
§ 10
1 Finační prostředky a majetek SAPF, které tento získává ze zápisného, příspěvků
členů, z akcí SAPF, z darů, subvencí a odkazů, jsou určeny k plnění úkolů
vyplývajících z programu a stanov SAPF.
2. Prostředků SAPF smí být používáno pouze v souladu s uvedeným určením, a to
účelně a hospodárně.
3. SAPF jako právnická osoba může nabývat movitý i nemovitý majetek. Rozpočet
předložený představenstvem schvaluje valné shromáždění, po jeho splnění a
zprávě dozorčí rady udílí valné shromáždění představenstvu absolutorium.
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Rozpočtový rok odpovídá období mezi dvěma valnými hromadami (akademický
rok se počítá od 1.září daného roku do 31.srpna následujícího roku). Dispoziční
právo vzhledem k finančním prostředkům mají předseda a tajemník spolu
s pokladníkem SAPF.
Předseda a tajemník mohou disponovat finančními částkami do výše 20.000 Kč.
V případě disponování majetkem SAPF vyšším než 20.000 Kč včetně finanční
hotovosti je nutný souhlas 2/3 členů předsednictva.
4. Činnost spojená s vedením účetnictví a s administrativou je možno odměnit po
rozhodnutí představenstva.

Zánik SAPF
§ 11
1. SAPF zaniká usnesením dvoutřetinové většiny členů přítomných na valném
shromáždění.
2. Rozpuštěním podle platných zákonů ČR.
3. V případě zániku SAPF přechází veškerý movitý i nemovitý majetek jakož i
pohledávky a závazky SAPF na Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v
Hradci Králové.

V Hradci Králové 27.listopadu 1998

Spolek absolventů a přátel Farmaceutické fakulty UK
v Hradci Králové
(SAPF)
________________________________________________

Preambule
Farmaceutická fakulta UK je spoluzodpovědna za výchovu nové generace
farmaceutů v České republice, za rozvoj farmaceutických oborů jako vědeckých
disciplin a za rozvíjení farmacie v rámci zdravotní péče. Jejím úkolem je sledovat
trendy oboru, provádět vědeckou analýzu, aktualizovat a zefektivňovat výukové
programy jak pregraduálního tak postgraduálního studia, vytvářet profesionální a
vědecké základy farmacie a zastupovat farmacii mezi zdravotníky a v laické
veřejnosti.
Rozvoj těchto aktivit je možný pouze v kontaktu s praxí a s přiměřeným finančním
zázemím. Věříme, že založením a rozšířením SAPF vznikne skupina lidí, kteří
budou mít zájem o všestranný rozvoj farmaceutického školství buď proto, že sami
absolvovali tento obor, studují zde jejich děti či obecně mají zájem o rozkvět
farmacie. SAPF by měl sloužit jako diskusní fórum členů akademické obce se všemi,
kdo mají zájem o další úspěšný vývoj farmacie. Získané finanční prostředky SAPF by
pak měly být využity k lepšímu celkovému vybavení fakulty, podpoře mladých
vědeckých pracovníků a především k modernizaci výukových prostředků a
financování takových aktivit studentů, které by pomohly pěstovat a prohlubovat
jejich odborné znalosti a dovednosti a celkově zkvalitňovat výchovu mladé
farmaceutické generace.
Stanovy
Název, sídlo, působnost
§1
1. Spolek absolventů a přátel Farmaceutické fakulty UK (dále jen SAPF) je
právnickou osobou se sídlem v Hradci Králové a působností na území České
republiky. Cizí státní příslušníci mohou vytvářet mimo hranice ČR sesterské
spolky.
2. Klub používá razítko se znakem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy (dále
FaF UK) a názvem SAPF v češtině a angličtině.
Poslání SAPF
§2

SAPF je dobrovolnou nepolitickou organizací (sdružením) všech přátel
farmaceutické fakulty a zejména jejích absolventů, absolventů vysokých škol s
farmaceutickým zaměřením a rodičů současných studentů na FaF UK, kteří chtějí
přispívat k jejímu rozvoji a podporovat její pedagogickou a vědeckou činnost. O
životě fakulty a o své činnosti bude SAPF informovat své členy formou publikací,
pořádáním odborných přednášek a dalších odborných a kulturních akcí.
- 2 Členové
§3
1. Členové SAPF jsou a) řádní,
b) čestní.
2. Řádnými členy SAPF se mohou stát fyzické i právnické osoby. Členství vzniká po
uhrazení zápisného a to dnem schválení přihlášky představenstvem.
3. Čestné členy jmenuje představenstvo SAPF po schválení valným shromážděním.
Čestné členství může být uděleno za mimořádné zásluhy o rozvoj fakulty.
4. Členství v SAPF zaniká
a) písemným oznámením člena o vystoupení ze SAPF po jeho
doručení představenstvu;
b) úmrtím člena;
c) ukončení z dalších závažných příčin.
Práva a povinnosti členů
§4
1. Všichni členové SAPF jsou oprávněni účastnit se všech akcí pořádaných SAPF,
především se valných shromáždění, vyslovovat zde své názory, podněty i kritické
připomínky k činnosti SAPF i fakulty a mají právo být informováni o činnosti,
hospodaření a záměrech SAPF a FaF UK.
2. K povinnostem člena SAPF patří úhrada ročních příspěvků, jejichž výši stanoví
předsednictvo a schválí valné shromáždění, a snaha přispívat k dobrému jménu
fakulty.
Organizace Spolku
§5
Orgány SAPF jsou valné shromáždění, představenstvo SAPF a dozorčí rada.
Valné shromáždění
§6
1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem SAPF.
2. Řádné valné shromáždění se koná jednou za rok, zpravidla v době imatrikulace
nových posluchačů (v září či říjnu).
3. Valné shromáždění schvaluje celoroční zprávu představenstva, projednává
návrhy členů, volí členy představenstva (kromě předsedy a tajemníka) a členy
dozorčí rady, schvaluje program další činnosti a rozpočet. Má právo schvalovat a
měnit stanovy SAPF. Usnesení je přijímáno nadpoloviční většinou přítomných
členů.

4. Valné shromáždění (jsou zváni řádní i čestní členové SAPF) svolává
představenstvo písemně nejméně 40 dnů před jeho konáním. Pozvánka obsahuje i
návrh programu. Valné shromáždění je schopno usnášení za přítomnosti alespoň
třetiny řádných členů.
5. Nesejde-li se v určenou hodinu valné shromáždění v potřebném počtu, koná se o
půl hodiny později nové valné shromáždění se stejným programem, které je
schopno usnášet se bez ohledu na počet členů.
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1.
2.
3.

4.
5.

Představenstvo
§7
Představenstvo tvoří předseda, místopředseda, tajemník a další členové v
celkovém počtu 5-7 osob. Členové představenstva jsou voleni valným
shromážděním, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů SAPF.
Předsedou představenstva je (ex officio) děkan fakulty, místopředsedou člen,
který není příslušníkem akademické obce fakulty, tajemníkem je proděkan pro
rozvoj fakulty a spolupráci s praxí.
Představenstvo konkretizuje program a řídí činnost SAPF, svolává valné
shromáždění, navrhuje udělení čestného členství, předkládá rozpočet. Usnáší se
nadpoloviční většinou hlasů na poradě přítomných členů. Za svou činnost jsou
členové představenstva zodpovědni valnému shromáždění.
Jeden z členů předsednictva bude pověřen hospodařením.
Členství v představenstvu je nehorované.

Tajemník SAPF
§8
Tajemník řídí administrativní agendu, jedná jménem SAPF navenek, má společně s
předsedou a pokladníkem dispoziční právo vzhledem k finančním prostředkům v
mezích daných § 10.
Dozorčí rada
§9
Dozorčí rada kontroluje zejména finanční hospodaření a účelnost správy majetku
SAPF (účetní
knihy a další doklady) a podává o tom zprávu valnému shromáždění. Dozorčí rada
je tříčlenná a je volena na valném shromáždění. Po jejím zvolení si ustanoví předsedu
dozorčí rady.
Hospodářská činnost a majetek SAPF
§ 10
1. Finační prostředky a majetek SAPF, které tento získává ze zápisného, příspěvků
členů, z akcí SAPF, z darů, subvencí a odkazů, jsou určeny k plnění úkolů
vyplývajících z programu a stanov SAPF.
2. Prostředků SAPF smí být používáno pouze v souladu s uvedeným určením, a to
účelně a hospodárně.
3. SAPF jako právnická osoba může nabývat movitý i nemovitý majetek. Rozpočet
předložený představenstvem schvaluje valné shromáždění, po jeho splnění a

zprávě dozorčí rady udílí valné shromáždění představenstvu absolutorium.
Rozpočtový rok odpovídá období mezi dvěma valnými hromadami (akademický
rok se počítá od 1.září daného roku do 31.srpna následujícího roku). Dispoziční
právo vzhledem k finančním prostředkům mají předseda a tajemník spolu s
pokladníkem SAPF. Předseda a tajemník mohou disponovat finančními částkami
do výše 20.000 Kč. V případě disponování majetkem SAPF vyšším než 20.000 Kč
včetně finanční hotovosti je nutný souhlas 2/3 členů předsednictva.
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Zánik SAPF
§ 11
1. SAPF zaniká usnesením dvoutřetinové většiny členů přítomných na valném
shromáždění.
2. Rozpuštěním podle platných zákonů ČR.
3. V případě zániku SAPF přechází veškerý movitý i nemovitý majetek jakož i
pohledávky a závazky SAPF na Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v
Hradci Králové.

V Hradci Králové 12.května 1997

1.
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Zánik SAPF
§ 11
1. SAPF zaniká usnesením dvoutřetinové většiny členů přítomných na valném
shromáždění.
2. Rozpuštěním podle platných zákonů ČR.

3. V případě zániku SAPF přechází veškerý movitý i nemovitý majetek jakož i
pohledávky a závazky SAPF na Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v
Hradci Králové.

V Hradci Králové 12.května 1997

