
 

 

Stanovy  

 

POSKYTOVATELÉ LÉKÁRENSKÉ PÉČE z. s. 
 (dále jen „Stanovy“) 

 
založeného podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „zákon“) 

 
 

Níže uvedení zakladatelé založili spolek, neboť se shodli na obsahu těchto stanov: 

 

 

Článek 1 

NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 

 

1. Název spolku:  Poskytovatelé lékárenské péče z. s. 

 

2. Sídlo spolku:  Cvikov, Komenského 219, PSČ 471 54 

 

 

Článek 2 

ÚČEL SPOLKU 

 

3. Uspokojování a ochrana zájmů poskytovatelů zdravotních služeb lékárenské péče 

(provozovatelů lékáren) se zaměřením na zachování a rozvoj profesního postavení 

lékárníka v systému zdravotní péče v České republice a Evropské unii včetně plnění role 

zástupce provozovatelů lékáren při jednáních s orgány státní správy, zdravotními 

pojišťovnami a dalšími subjekty. 

 

 

Článek 3 

ČLENSTVÍ VE SPOLKU 

 

4. Vznik členství 

a) Členství zakladatelů spolku vzniká dnem vzniku spolku. 

b) Další člen spolku může být do spolku přijat jen na základě písemné přihlášky zájemce 

o členství.  

c) O přijetí člena rozhoduje rada. 

d) Na členství ve spolku není právní nárok a přihláška může být radou bez udání důvodů 

odmítnuta. 

 

5. Podmínky členství ve spolku: 

a) Členem spolku mohou být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, které jsou 

poskytovateli zdravotních služeb lékárenské péče-provozovateli lékárny nebo lékáren. 

b) Členem spolku může být i fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, které 

nejsou provozovateli lékárny nebo lékáren, pod podmínkou, že počet takových osob 

nepřekročí jednu třetinu z celkového počtu členů spolku. 

 

6. Práva člena spolku: 



 

 

a) Účastnit se jednání členských schůzí spolku. 

b) Volit radu a být volen do rady. 

c) Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti a dokumentům spolku. 

d) Účastnit se akcí pořádaných spolkem. 

e) Využívat dalších členských výhod, rozhodne-li o nich členská schůze. 

 

7. Povinnosti člena spolku: 

a) Dodržovat ustanovení stanov a dalších vnitřních předpisů spolku. 

b) Dbát na dobré jméno spolku. 

c) Přispívat svou činností k naplňování účelu spolku. 

d) Platit členské příspěvky. 

 

8. Členství ve spolku zaniká: 

a) Doručením písemného oznámení radě o vystoupení člena ze spolku. 

b) Rozhodnutím rady o vyloučení člena, který závažně porušil stanovy či jiné vnitřní 

předpisy spolku, poškodil dobré jméno nebo zájem spolku nebo nezaplatil členský 

příspěvek ani po písemné výzvě s dodatečně určenou lhůtou. Člen může do 15 dnů od 

doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení 

přezkoumala členská schůze. 

c) Úmrtím člena. 

d) Zánikem spolku. 

 

 

Článek 4 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLKU 

 

9. Členská schůze 

a) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.  

b) Zasedání členské schůze svolává rada podle potřeb spolku, nejméně však jednou 

ročně. 

c) Svolání může být uskutečněno prostřednictvím internetových stránek spolku. 

Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Svolání musí předcházet den 

zasedání nejméně o 30 dnů.  

d) Rada svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku. Nesvolá-li 

rada zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět 

podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. 

e) Členská schůze je usnášeníschopná za účasti většiny členů spolku. Přesáhne-li počet 

členů spolku 100 členů, je členská schůze usnášeníschopná za účasti alespoň jedné 

třetiny členů. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. 

Každý člen má jeden hlas. Zastoupení člena na členské schůzi je přípustné jiným 

členem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 

Volby do rady mohou proběhnout jen na usnášeníschopné členské schůzi. 

f) Náhradní zasedání členské schůze není možné. 

g) Členská schůze zejména: 

1) schvaluje změny stanov spolku, 

2) potvrzuje, mění a ruší vnitřní předpisy spolku vydané radou spolku, 

3) přijímá, mění a ruší vnitřní předpisy spolku, 

4) projednává výroční zprávu o činnosti spolku, kterou předkládá rada spolku, 

5) určuje hlavní směry činnosti spolku, 

6) na návrh člena přezkoumává rozhodnutí rady o jeho vyloučení, 



 

 

7) na tříleté funkční období volí tajnou volbou členy rady, 

8) rozhoduje o účasti spolku v jiné právnické osobě, 

9) ukládá radě a členům spolku úkoly k naplňování účelu spolku, 

10) stanovuje výši členských příspěvků a způsob jejich platby, 

11) schvaluje rozpočet spolku na další období, 

12) stanoví výši odměn za výkon funkce člena rady a předsedy rady, 

13) rozhoduje i o ostatních záležitostech spolku, 

14) rozhoduje o zrušení spolku.  

h) Členská schůze může na návrh kteréhokoliv člena spolku odvolat člena rady za 

podmínky souhlasu alespoň dvou třetin všech členů spolku. 

 

10. Rada 

a) Činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze řídí tříčlenná rada. 

b) Rada si ze svého středu volí předsedu na dobu funkčního období rady. 

c) Jednání rady svolává její předseda podle potřeby spolku, nejméně však jednou za tři 

měsíce. 

d) Rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna většina členů rady. 

Náhradní jednání rady za přítomnosti nižšího počtu členů rady není možné. 

e) Při hlasování rada volí a rozhoduje většinou přítomných členů. 

f) Rada 

1) naplňuje účel spolku, 

2) svolává členskou schůzi, 

3) zpracovává a členské schůzi předkládá výroční zprávu o činnosti spolku a rozpočet, 

4) plní usnesení členské schůze, popř. vytváří předpoklady k plnění úkolů k naplňování 

účelu spolku, 

5) za účelem zajištění vnitřní a vnější činnosti spolku vydává vnitřní předpisy spolku, které, 

nejsou-li zrušeny členskou schůzí, jsou závazné pro všechny členy spolku, 

6) ukládá úkoly členům rady, 

7) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení člena ze spolku, 

8) vede neveřejný seznam členů spolku, 

9) hospodaří s majetkem spolku, 

10) zajišťuje výběr členských příspěvků, 

11) zabezpečuje zpracování veškeré dokumentace spolku a podkladů pro jednání členské 

schůze, 

12) zřizuje sekretariát spolku, 

13) rozhoduje o delegování člena za zástupce spolku v jiné právnické osobě, 

14) pověřuje člena spolku podáváním informací veřejnosti nebo sdělovacím prostředkům. 

g) Prvními členy rady jsou: 

1) PharmDr. Jarmila Skopová, narozena 18. 7. 1958, Cvikov, Pětidomky 625, 

2) PharmDr. Jindřich Šmíd, narozen 5. 9. 1960, Varnsdorf, Petra Bezruče 3188, 

3) Mgr. Michaela Bažantová, narozena 7. 7. 1975, Žandov, Nádražní 11. 

 

11. Předseda spolku 

a) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. 

b) Předseda spolku 

1) zastupuje spolek ve všech záležitostech, 

2) svolává a řídí činnost rady, 

3) v případě rovnosti hlasů při hlasování v radě má právo rozhodujícího hlasu, 

4) určuje jednotlivým členům spolku konkrétní činnosti, za jejichž plnění zodpovídají, 

5) deleguje své pravomoci na jednotlivé členy rady spolku. 



 

 

c) Prvním předsedou spolku je PharmDr. Jarmila Skopová, narozena 18. 7. 1958, 

Cvikov, Pětidomky 625. 

 

 

Článek 7 

MAJETKOVÉ POMĚRY A HOSPODAŘENÍ SPOLKU 

 

12. Příjmy spolku sestávají z členských příspěvků a z jiných příjmů. Výše členských 

příspěvků může být odlišná pro členy provozovatele lékáren a pro členy neprovozovatele 

lékáren. 

 

13. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 

 

 

Článek 8 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

14. Platnost a účinnost Stanov 

a) Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich podpisu níže uvedenými zakladateli 

(poznámka redakce: podepsáno zakladateli dne 26.1.2015. Originál stanov je k 

dispozici v sídle spolku). 

b) Spolek vznikne dnem zápisu do spolkového rejstříku. 


