
Stanovy ČOSKF ČLS JEP
§1

Obecná ustanovení

(1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností  České 
lékařské  společnosti  Jana  Evangelisty  Purkyně  (dále  jen  ČLS  JEP).  Jedná  se  o  dobrovolné, 
nezávislé sdružení fyzických osob - farmaceutů a dalších pracovníků  ve zdravotnictví, případně 
osob právnických.
(2)  ČOSKF je organizační složkou  ČLS JEP, která působí na území  České republiky. Kontaktní 
adresou  ČOSKF je  Oddělení  klinické  farmacie,  Lékárna,  Nemocnice  na  Bulovce,  Budínova  2, 
Praha 8, 180 81.
(3) ČOSKF se ve vnitřní organizační a odborné činnosti řídí Stanovami a Jednacím řádem ČLS JEP.
(4) V rámci  ČOSKF mohou pracovat odborné sekce (OS), pracovní skupiny (PS), případně další 
organizační jednotky. Jejich činnost se řídí §3, odstavcem (5) Stanov ČOSKF.

§2
Cíle a formy činnosti

(1) ČOSKF usiluje ve své činnosti o naplnění následujících cílů:
a) organizačně  a metodicky přispívá k soustavnému rozvoji a zvyšování úrovně  jak klinické, tak 
vědecké práce a výuky v oboru klinické farmacie (KF),
b) vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj spolupráce mezi odborníky v oblasti KF,
c)  prostřednictvím odborné  a  metodické  činnosti  pečuje o  zvyšování  kvality  a  odborné  úrovně 
postgraduální výchovy,
d) usiluje o získání materiální a společenské podpory pro rozvoj KF,
e) přispívá k šíření a popularizaci oboru KF.
(2) K dosažení výše uvedených cílů  používá ČOSKF formy činnosti uvedené v §3 odst. (1) – (6) 
Stanov ČLS JEP.

§3
Organizační struktura

(1) Orgány ČOSKF ČLS JEP jsou:
a) shromáždění členů,
b) výbor,
c) revizní komise.
(2) Ve shodě s §6 Stanov ČLS JEP je shromáždění členů nejvyšším orgánem ČOSKF. Jeho složení a 
funkce upravuje §6 odst. (1) - (5) Stanov ČLS JEP.
(3) Výbor je řídícím a výkonným orgánem ČOSKF. Jeho postavení, složení a funkce upravuje §7 
Stanov  ČLS JEP.  Členy výboru a revizní komise volí Shromáždění  členů, a to na období 4 let. 
Způsob  navrhování  kandidátů  a  průběh  voleb  upravuje  Volební  řád  ČLS  JEP  a  ČOSKF. 
Shromáždění členů schvaluje stanovy ČOSKF a její Volební a Jednací řád.
a)  Výbor  má  7  členů,  kteří  ze  svého  středu  volí  tajným hlasováním předsedu,  místopředsedu, 
vědeckého sekretáře a pokladníka.
b) Předseda výboru je zástupcem ČOSKF a jedná jejím jménem.  Předseda výboru je oprávněn v 
případě neodkladné potřeby činit operativní rozhodnutí spadající do kompetence výboru ČOSKF. 
Tato rozhodnutí je povinen předložit výboru k následnému projednání. Předseda výboru odpovídá 
za hospodaření se svěřenými finančními prostředky i hmotným majetkem společnosti.
c) Místopředseda výboru zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti v rozsahu jeho kompetencí.
d) Předseda a pokladník mají právo hospodaření s finančními prostředky ČOSKF vedených u ČLS 
JEP podle schváleného rozpočtu. Mimořádně,  částky neuvedené v rozpočtu může schválit výbor 



společnosti dodatečně po projednání s ČLS JEP. Při podepisování se řídí  předpisy ČLS JEP.
(4)  Revizní  komise  je  kontrolním  orgánem  ČOSKF.  Její  složení,  pravomoci  a  formy  činnosti 
upravuje §8 Stanov  ČLS JEP. Komise má 3  členy, kteří ze svého středu volí tajným hlasováním 
předsedu.
(5) Výbor ČOSKF je oprávněn zřizovat a rušit svým usnesením odborné sekce, pracovní skupiny, 
popř. jiné organizační jednotky (viz.  §1, odst.  (4) Stanov ČOSKF). OS a PS jsou zřizovány na 
základě  písemného  návrhu  nejméně  3 členů  ČOSKF.  Výbor  ČOSKF následně  toto  projedná  a 
rozhodne.
(6) OS sdružuje členy ČOSKF, kteří se zabývají určitou specializovanou oblastí klinické farmacie. 
Sekci vede tříčlenný výbor. Členy výboru OS volí tajným hlasováním členové této sekce. Výbor OS 
volí ze svého středu tajným hlasováním předsedu. 
(7) PS sdružuje členy ČOSKF, kteří se zabývají řešením určitého úkolu v oblasti klinické farmacie. 
Vedoucího PS ustanovuje výbor ČOSKF.
(8) Členství v jakékoliv OS  či PS je právem každého  člena  ČOSKF, pokud projeví zájem v této 
oblasti  pracovat.  Pokud  je  OS  nebo  PS  zřízena,  je  průběžný  kontakt  s  výborem  zajišťován 
prostřednictvím pověřeného  člena. Nejméně  jednou za rok musí OS a PS předat zprávu výboru 
ČOSKF:  při  vypracování  výroční  zprávy se  OS a  PS  řídí  pokyny vědeckého sekretáře  výboru 
ČOSKF. Výbor  ČOSKF je oprávněn svým usnesením přenést na OS nebo PS některé ze svých 
pravomocí, čímž není dotčena odpovědnost výboru za přijatá rozhodnutí.
(9) Výbor ČOSKF je oprávněn v případě aktuální potřeby ustavovat odborné komise (OK) vedené 
pověřeným členem výboru. Takové komise mají charakter poradního orgánu a jejich  činnost plně 
podléhá kontrole výboru.

§4
Členství

(1) Členství v ČOSKF je řádné, čestné a přidružené.
(2) Pro  řádné  členství v  ČOSKF platí v plném rozsahu podmínky uvedené v §16 odst. (1) – (4) 
Stanov ČLS JEP. 
(3)  Řádné  členství v  ČOSKF vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče výborem ČOSKF a 
zaplacením členského příspěvku ČLS JEP a příspěvku určeného ČOSKF; o stavu členské základny 
výbor rámcově informuje shromáždění členů.
(4) Výši členských poplatků v ČOSKF navrhuje výbor společnosti, schvaluje shromáždění členů.
(5) Pokud člen ČOSKF nezaplatí dva po sobě jdoucí roky členské příspěvky, jeho členství zaniká a 
je vyřazen z evidence. Vědecký sekretář ČOSKF o tom informuje výbor.
(6) Čestné členství v ČOSKF je upraveno §19 Stanov ČLS JEP.
(7)  Čestným členem ČOSKF se může stát osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj klinické 
farmacie. Práva a povinnosti čestného člena jsou shodné s řádným členstvím v ČOSKF.
(8) Čestné členství je schvalováno výborem ČOSKF.
(9) Návrh na čestné členství může podat každý člen ČOSKF, o udělení rozhoduje hlasování výboru 
ČOSKF.
(10) Výbor ČOSKF může navrhnout čestné členství v ČLS JEP.
(11) Pro přidružené členství platí v plném rozsahu podmínky uvedené v §20 odst. (1) – (4) Stanov 
ČLS JEP.

§5
Práva a povinnosti člena ČOSKF

(1) Práva a povinnosti člena ČOSKF upravují §17 a §18 Stanov ČLS JEP. 
(2) Člen ČOSKF je povinen:
a) řádně a v termínu platit členské příspěvky, 
b) poskytovat orgánům a funkcionářům ČOSKF potřebnou součinnost a nekonat nic, co by bylo v 



rozporu se zájmy a dobrým jménem ČOSKF,
c) řádně vykonávat svěřené funkce.
(3) Člen ČOSKF má právo:
a) zúčastnit se jakékoliv veřejné akce, která je pořádána ČOSKF, podmínkou je úhrada případných 
poplatků stanovených pro účastníky takové akce. 
b) volit a být volen do všech orgánů ČOSKF
c) stát se členem OS a PS podle vlastního zájmu.
(4)  Členové ČOSKF, zejména osoby vykonávající  funkce v orgánech ČOSKF, nesmějí  jednat  v 
rozporu se zájmy ČOSKF. Při porušení této zásady je revizní komise ČOSKF oprávněna rozhodnout 
po projednání s výborem o odvolání příslušné osoby z funkce,  v závažných případech o zrušení 
členství v ČOSKF. 

§6
Hospodaření

(1)  ČOSKF hospodaří se svěřenými prostředky a majetkem ČLS JEP podle §22 Stanov ČLS JEP 
jako její organizační složka.
(2)  Pro  hospodaření  s  prostředky a  majetkem určenými  na  činnost  ČOSKF,  které  pocházejí  z 
členských příspěvků, dotací, darů a akcí platí obecné předpisy a pravidla stanovená ČLS JEP.

§7
Zánik ČOSKF

(1) ČOSKF zaniká 
a) dobrovolným rozpuštěním, rozdělením, sloučením nebo splynutím podle §24 odstavce (1) a) 
Stanov ČLS JEP, 
b) rozhodnutím o zrušení podle §24 odstavce (1) b) Stanov ČLS JEP.
(2) O zániku ČOSKF rozhoduje
a) shromáždění členů v situaci podle §24 odstavce (1) a) Stanov ČLS JEP. V případě  sloučení  či 
splynutí s jinou organizační složkou ČLS JEP vyžaduje takové rozhodnutí schválení předsednictva 
ČLS JEP a registraci provedenou sekretariátem ČLS JEP,
b) předsednictvo ČLS JEP v situaci podle §24 odstavce (1) b) Stanov ČLS JEP.
(3) Majetkové vypořádání po zániku ČOSKF se řídí §24 odstavce (3) Stanov ČLS JEP.

§8
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Tyto stanovy byly schváleny shromážděním  členů  dne 22.6.2012 a nabývají účinnosti  dnem 
schválení předsednictvem ČLS JEP.



Jednací řád ČOSKF
§1

Obecná ustanovení

(1)  Jednací  řád  České  odborné  společnosti  klinické  farmacie  České  lékařské  společnosti  Jana 
Evangelisty Purkyně (dále jen  ČOSKF) vychází z příslušných ustanovení Stanov České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).
(2) Jednací řád upravuje jednání následujících orgánů:
a) výboru
b) revizní komise
c) shromáždění členů ČOSKF.

§2
Jednání výboru

(1) Jednání výboru  ČOSKF se mají právo účastnit  řádní a čestní  členové výboru,  členové revizní 
komise a delegáti vyšší organizační složky ČLS JEP.
(2) Hosté se mohou jednání zúčastnit pouze se souhlasem většiny členů výboru.
(3) Právo hlasovat mají pouze řádní členové výboru.
(4) Jednání výboru je usnášeníschopné je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
(5)  Členové  výboru  mohou  hlasovat  per  rollam  (např.  prostřednictvím  elektronické  pošty). 
V takovém případě je usnesení přijato, hlasovala-li pro návrh alespoň polovina všech členů výboru. 
(6) Jednání se řídí programem, který je schvalován jeho účastníky v úvodu. O změně programu ze 
závažných důvodů je možno hlasovat i během jednání výboru.
(7)  Obdrží-li  výbor  upozornění  od  revizní  komise  na  to,  že  jeho rozhodnutí  odporuje  platným 
předpisům, je povinen se tímto rozhodnutím zabývat na svém nejbližším jednání za přítomnosti 
pověřeného člena revizní komise.
(8)  Jednání  výboru  ČOSKF řídí  předseda.  V jeho  nepřítomnosti  místopředseda,  případně  člen 
výboru pověřený řízením.
(9) Diskuse k jednotlivým bodům programu se mohou účastnit všichni členové výboru a nečlenové 
s právem účasti.
(10) Každý řádný člen má právo předložit návrh na hlasování.
(11) O jednotlivých návrzích se hlasuje zpravidla veřejným hlasováním.
(12) V případě  rovnosti hlasů  rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy, 
případně člena výboru pověřeného řízením schůze.
(13) Členové výboru jsou povinni dodržovat usnesení výboru.
(14) Ze zasedání výboru včetně usnesení k jednotlivým bodům se pořizuje zápis.

§3
Jednání revizní komise

(1) Revizní komise je kontrolním orgánem ČOSKF.
(2) Revizní komise má tři členy. Její činnost řídí předseda.
(3) Revizní komise kontroluje  činnost  členů  a orgánů  ČOSKF. Nejméně  1x ročně  vypracovává 
revizní zprávu.
(4) Členové revizní komise se mohou podle svého uvážení účastnit zasedání výboru ČOSKF.
(5) Revizní komise může pozastavit rozhodnutí výboru, pokud je v rozporu s obecnými předpisy 
nebo předpisy  ČLS JEP a pozastavená rozhodnutí předkládat výboru k novému rozhodnutí, které 
pak je konečné. 
(6) Revizní komise má právo požádat výbor o svolání shromáždění členů ČOSKF.



§4
Jednání shromáždění členů ČOSKF

(1) Shromáždění členů ČOSKF se koná minimálně 1x za čtyři roky.
(2) Právo účastnit se jednání mají řádní a čestní členové ČOSKF a delegovaní členové orgánu ČLS 
JEP.
(3) Shromáždění  členů  svolává výbor  ČOSKF nebo revizní komise. Shromáždění  členů  musí být 
také svoláno, pokud o to požádá alespoň 1/5  členské základny a to písemnou formou předanou 
předsedovi společnosti. Shromáždění členů musí být svoláno do 3 měsíců od doručení žádosti.
(4) Řádní členové ČOSKF mohou požadovat projednání svých materiálů na jednání shromáždění. 
Materiály doručí výboru nejpozději 1 měsíc před konáním shromáždění. Později doručené materiály 
mohou být zařazeny do programu jen tehdy, vznikla-li po uplynutí lhůty k jejich doručení naléhavá 
potřeba jejich projednání.
(5) Veškeré písemné materiály určené k projednávání musí být členům ČOSKF dostupné nejpozději 
10 dnů před jednáním shromáždění. Později mohou být materiály dostupné jen tehdy, vznikla-li po 
uplynutí lhůty k jejich doručení naléhavá potřeba jejich projednání. Materiály mohou být rozeslány 
v písemné formě, či zveřejněny na internetových stránkách a o tomto zveřejnění musí být členové 
prokazatelně informováni.
(6) Jednání zahajuje a řídí až do zvolení pracovního předsednictva pověřený člen výboru.
(7) Po zahájení jednání konstatuje pověřený člen výboru, zda je shromáždění usnášení schopné (je- 
li přítomna nadpoloviční většina členů). Není-li jednání usnášeníschopné, vyčkají přítomní po dobu 
10 minut od oznámeného času zahájení a po jejím uplynutí může být jednání zahájeno a prohlášeno 
za usnášeníschopné. Usnesení orgánu je v tomto případě platné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční 
většina přítomných s právem hlasovat. Jednání může být zahájeno a prohlášeno za usnášeníschopné, 
je-li přítomna alespoň 1/5 řádných členů.
(8) Poté účastníci zvolí pracovní předsednictvo, návrhovou a mandátovou komisi a schválí program 
jednání. Volební komisi volí tehdy, jsou-li v programu volby.
(9) Jednání se řídí programem, který je schvalován v úvodu.
(10) Program musí obsahovat zprávu o činnosti výboru za uplynulé období a kontrolu plnění dříve 
přijatých usnesení.  Revizní komise kontroluje zda rozhodnutí  shromáždění neodporuje obecným 
předpisům či platným předpisům ČLS JEP.
(11)  Pracovní  předsednictvo  podává  návrh  na  ukončení  jednotlivých  bodů  programu,  navrhuje 
hlasování, řídí diskusi a navrhuje ukončení jednání.
(12) Mandátová komise kontroluje přítomnost účastníků jednání a ověřuje oprávněnost jejich účasti 
na jednání a hlasování.
(13) Návrhová komise připravuje návrh usnesení.
(14)  Diskuse  je  součástí  jednotlivých  bodů  programu  a  mohou  se  jí  účastnit  všichni  členové 
ČOSKF a nečlenové s právem účasti.
(15) Volební komise zahájí svojí činnost v případě, že jsou na programu volby.

§5
Účinnost

(1) Tento jednací řád byl schválen shromážděním členů ČOSKF dne 22.6.2012 a nabývá účinnosti 
dnem schválení předsednictvem ČLS JEP.

Mgr. Jana Gregorová, předsedkyně ČOSKF ČLS JEP
V Praze ……………. 



Volební řád ČOSKF
§1 

Základní ustanovení

(1)  Volební  řád  České  odborné  společnosti  klinické  farmacie  České  lékařské  společnosti  Jana 
Evangelisty Purkyně (dále jen ČOSKF) vychází z příslušných ustanovení Stanov a Volebního řádu 
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).
(2) Volební řád ČOSKF upravuje volby do výboru a revizní komise ČOSKF.

§2 
Volené orgány a funkce

(1) Shromáždění členů ČOSKF volí tyto stálé orgány:
a)  výbor v počtu 7 členů
b) revizní komisi v počtu 3 členů.
(2) Shromáždění členů ČOSKF volí tyto pracovní orgány:
a) volební komisi (v případě voleb na jednání shromáždění) v počtu 3 členů
b) další pracovní orgány podle svého uvážení.
(3) Je-li zřízena sekce, volí její členská základna výbor sekce. 
(4)  Členové výboru volí tajným hlasováním ze svého středu předsedu, místopředsedu, vědeckého 
sekretáře a pokladníka.
(5) Členové revizní komise volí tajným hlasováním ze svého středu předsedu.
(6) Členové výboru sekce volí tajným hlasováním ze svého středu předsedu.

§3
Omezení výkonu funkce

(1) Délka volebního období výboru a revizní komise ČOSKF je 4 roky.
(2) Člen revizní komise ČOSKF nesmí být současně členem výboru.
(3) Délka volebního období výboru sekce je 4 roky.

§4
Volební právo

(1) Právo volit a být volen do výboru ČOSKF mají všichni řádní členové ČOSKF.
(2) Volební právo je rovné a přímé.

§5
Příprava voleb

(1) Jednotlivci  či skupiny z  řad  členů ČOSKF mohou provádět volební kampaň. V jejím rámci 
mohou být navrhováni kandidáti do volených orgánů a funkcí a mohou být sestavovány kandidátní 
listiny.
(2) Volební kampaň  musí probíhat v souladu s obecně  závaznými právními předpisy a v duchu 
etických norem.

§6
Způsob voleb

(1)  Volby  výboru  ČOSKF probíhají  jednokolově,  o  jejich  formě  (jednání  shromáždění  členů, 
korespondenčně, elektronicky) rozhoduje výbor ČOSKF.



(2)  Při  korespondenčním či  elektronickém způsobu voleb  musí  být  obesláni  všichni  oprávnění 
voliči.
(3) Kandidátní listiny jsou zvlášť vytvořeny pro volby do výboru ČOSKF, resp. výboru sekce a 
zvlášť do revizní komise ČOSKF.
(4) Za  členy výboru jsou zvoleni ti kandidáti, kteří v pořadí podle počtu získaných hlasů  zaujali 
prvních sedm míst.  Za  členy revizní  komise jsou zvoleni  kandidáti,  kteří  v  pořadí  podle počtu 
získaných  hlasů  zaujali  první  tři  místa.  Při  rovnosti  hlasů  na  posledních  volitelných a  prvních 
nevolitelných místech rozhodne volební komise losováním.
 
(5) Výsledky voleb musí být veřejně vyhlášeny volební komisí ihned po jejich zjištění, nejpozději 
však do dvou týdnů od ukončení voleb.
(6) Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně do jednoho měsíce od vyhlášení výsledků voleb 
na  adresu  volební  komise.  K později  podané stížnosti  nebude přihlíženo.  O stížnosti  rozhodne 
volební komise.
(7) O průběhu voleb a výsledcích vyhotovuje volební komise zápis, který podepíší všichni jejich 
členové.  Důvody  případného  odmítnutí  podpisu  se  poznamenají.  Zápis  je  schvalován  v  rámci 
usnesení z jednání.
(8) Zápisy a ostatní písemnosti předají členové volební komise nově zvolenému orgánu k archivaci. 
Určený člen nově zvoleného orgánu předá jednu kopii zápisu sekretariátu ČLS JEP.

§7
Volební komise

(1) Volby řídí a organizuje, za jejich průběh odpovídá a případné stížnosti řeší volební komise, jejíž 
členové plní zároveň i funkci skrutátorů.
(2)  Členové volební komise jsou voleni jednotlivě shromážděním členů ČOSKF, v případě voleb 
korespondenčním či elektronickým způsobem jsou voleni jednotlivě  výborem  ČOSKF na schůzi, 
která předchází datu vyhlášení voleb.
(3) Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do stálých orgánů.
(4)  Rozhodnutí  volební  komise je  platné,  jestliže  se  pro ně  vysloví  nadpoloviční  většina jejích 
členů.

§8
Účinnost

(1) Tento volební řád byl schválen shromážděním členů ČOSKF dne 22.6.2012 a nabývá účinnosti 
dnem schválení předsednictvem ČLS JEP.


