STANOVY
České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii (ČSEKFT)
ČLS JEP

Část první
Obecná ustanovení, charakteristika společnosti
§1
(1) Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii (ČSEKFT) je
odborná společnost, vytvářená na profesním základě. ČSEKFT je – jako tzv. organizační
složka – součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen "ČLS
JEP").
§2
Pos1ání a cí1e
Poslání a cíle ČSEKFT jsou v souladu se Stanovami ČLS JEP. V souladu se svým odborným
profilem ČSEKFT:
(1) Dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků z farmakologie, klinické
farmakologie a toxikologie, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním
důrazem na racionální farmakoterapii a na preventivní činnost.
(2) Podílí se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů, sleduje náplň pregraduální
výuky oboru a podílí se na šíření zdravotnické osvěty mezi občany.
(3) Podporuje vědecko-výzkumnou činnost, napomáhá ve vytváření podmínek pro
seznamování odborné i laické veřejnosti s jejími výsledky a zasazuje se o jejich
uplatňování v praxi.
(4) Podílí se na řešení otázek týkajících se řízení, organizace i vlastní realizace diagnostických
postupů, léčebné a preventivní péče a činností souvisejících.
(5) Vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce mezi svými
členy i organizacemi a institucemi obdobného zaměření v České republice i v zahraničí.
(6) Dbá na dodržování etických zásad při výuce, výzkumu a obecně při výkonu
zdravotnického povolání.
(7) Dbá na užívání pouze takových diagnostických, preventivních a léčebných způsobů,
jejichž povaha a účinek jsou podloženy v současnosti uznávanými vědeckými důkazy.
§3
Formy činnosti
(1) Pořádá a organizuje vzdělávací a doškolovací akce (kongresy, sympozia, konference,
přednášky, semináře, kursy apod.).
(2) Účastní se prostřednictvím delegovaných zástupců výběrových, konkurzních, atestačních,
akreditačních a jim podobných řízení.
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(3) Vykonává odbornou poradenskou a expertizní činnost.
(4) Vyhlašuje soutěže a uděluje ceny za vynikající výsledky v rozvoji oboru.
(5) Informuje odbornou veřejnost o své činnosti, o odborných postupech apod.
prostřednictvím sekretariátu, www stránky, médií apod.
(6) Podílí se na tvorbě návrhů doporučených postupů.
(7) Spolupracuje s dalšími odbornými společnostmi, zdravotnickými subjekty a dalšími
institucemi, sdruženími či organizacemi doma i v zahraničí v rámci společných odborných
oblastí zájmu.
(8) ČSEKFT může založit prostřednictvím ČLS JEP vlastní s.r.o., podrobnější podmínky
(delegování podpisů smluv do určité výše, apod.) dohodne s předsednictvem ČLS JEP.
Část druhá
Organizační uspořádání
§4
Obecné principy
(1) ČSEKFT jako autonomní složka ČLS JEP ve své odborné činnosti ve shodě se stanovami
ČLS JEP vypracovává vlastní stanovy a další interní předpisy, které nesmí být v rozporu
se základními dokumenty ČLS JEP.
(2) Samostatně hospodaří se svěřeným majetkem, se kterým je oprávněna nakládat dle
příslušných interních předpisů.
(3) ČSEKFT se může dále vnitřně členit a vytvářet nižší organizační jednotky (sekce) podle §
4 odst. 3 Stanov ČLS JEP v rámci ČSEKFT. Tyto nižší organizační jednotky podléhají při
své činnosti rozhodnutím orgánů ČSEKFT. Nižší organizační jednotka je ve své odborné,
organizační a ekonomické činnosti odpovědná příslušným orgánům ČSEKFT.
(4) Nižší organizační jednotka ČSEKFT musí mít při svém vzniku nejméně 20 řádných členů
ČSEKFT. Výjimku z tohoto ustanovení může povolit výbor ČSEKFT. Nižší organizační
jednotka si volí výbor s lichým počtem členů (3 až 7); předseda výboru této nižší
organizační jednotky předkládá výboru ČSEKFT k projednání její vyjádření, stanoviska a
doporučení.
(5) Funkce v ČSEKFT jsou čestné, může však ve shodě se stanovami ČLS JEP být za jejich
výkon vyplácena odměna (např. z osobních nákladů) a náhrada hotových výdajů.
(6) Volební a Jednací řád ČSEKFT se řídí Volebním a Jednacím řádem České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
§5
Orgány ČSEKFT
ČSEKFT má tyto orgány:
a) shromáždění členů, případně shromáždění delegátů (dále jen shromáždění členů),
b) výbor,
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c) revizní komisi.
§6
Shromáždění členů
(1) Shromáždění členů je nejvyšším orgánem ČSEKFT.
(2) Právo účasti na shromáždění členů upravuje Jednací řád ČLS JEP. Právo účasti na
shromáždění delegátů je dle klíče, určeného výborem ČSEKFT, který respektuje poměrné
zastoupení členů ČSEKFT dle regionů a pracovišť.
(3) Shromáždění členů je svoláváno výborem ČSEKFT dle potřeby, nejméně však jedenkrát
za čtyři roky. Musí být svoláno vždy, požádá-li a to alespoň 1/3 všech členů, nebo požádáli o to revizní komise ČSEKFT, a to do tří měsíců ode dne doručení žádosti. Termín,
program jednání a místo konání shromáždění členů je povinen výbor ČSEKFT zveřejnit
nejpozději 15 dnů před datem jeho konání.
(4) Shromáždění členů
a) volí a odvolává členy výboru a revizní komise ČSEKFT,
b) schvaluje a odvolává členy výboru nižších organizačních jednotek,
c) rozhoduje o délce funkčního období orgánů ČSEKFT a jejích nižších organizačních
jednotek, které zpravidla činí 4 roky,
d) schvaluje rozhodnutí výboru ČSEKFT o rozdělení, sloučení a dalším vnitřním členění
ČSEKFT a o vytváření, slučování či zániku jejích nižších organizačních jednotek,
e) schvaluje, mění a ruší předpisy ČSEKFT,
f) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období, rozpočet, zprávu revizní
komise a základní směry činnosti,
g) potvrzuje rozhodnutí výboru o zrušení členství,
h) rozhoduje o těch záležitostech ČSEKFT, které si k rozhodnutí vyhradí.
§7
Výbor ČSEKFT
(1) Výbor je řídícím a výkonným orgánem ČSEKFT.
(2) Výbor má zpravidla 11 členů. Svolává jej předseda, místopředseda nebo jiný písemně
pověřený člen výboru. Složení výboru a četnost jeho schůzek upravuje vnitřní ustanovení.
(3) Výbor ČSEKFT má zejména tyto úkoly:
a) připravuje a svolává zasedání shromáždění členů, realizuje jeho usnesení a řeší běžné
záležitosti,
b) pravidelně informuje své členy a předsednictvo ČLS JEP o činnosti a zpracovává
zprávu o činnosti ČSEKFT,
c) zajišťuje odborný program pracovních schůzí, odborných shromáždění a dalších akcí
ČSEKFT,
d) řeší otázky, související s odbornými, etickými a dalšími záležitostmi ČSEKFT,
e) řeší otázky související s hospodařením ČSEKFT,
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f) vede dokumentaci o své činnosti,
g) zveřejňuje zápisy z jednání výboru a zasílá je ČLS JEP,
h) zpracovává zprávu o činnosti.
(4) Výbor ČSEKFT má zejména tato oprávnění:
a) volit ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele (sekretáře), hospodáře
(pokladníka) a další funkcionáře,
b) delegovat své zástupce na jednání příslušných orgánů ČLS JEP a opravňovat je jednat v
jejich rámci jménem ČSEKFT,
c) vysílat zástupce do poradních orgánů, komisí a dalších orgánů, jakož i do nejrůznějších
forem řízení, týkajících se problematiky související se zaměřením činnosti ČSEKFT,
d) rozhodovat o rozdělení, sloučení a dalším vnitřním členění ČSEKFT a vytváření,
slučování či zániku jejích nižších organizačních jednotek, tyto návrhy předkládat ke
schvá1ení nejbližšímu shromáždění členů,
e) pozastavovat rozhodnutí členské schůze a výboru nižších organizačních jednotek,
f) vytvářet další poradní orgány k plnění různých úkolů,
g) rozhodovat o vzniku nového a zániku dosavadního členství v ČSEKFT,
h) rozhodovat o výši členského příspěvku ČSEKFT a toto rozhodnutí předkládat k
potvrzení nejbližšímu shromáždění členů,
ch) rozhodovat o korespondenčním způsobu voleb do orgánů ČSEKFT uvedených v § 5
odst. b) a c) Stanov ČLS JEP a zabezpečovat jejich realizaci,
i) může požádat ČLS JEP o spolupráci, např. při předání databáze členské evidence,
společném organizování akce apod.,
j) udílet čestné členství v ČSEKFT a podávat návrhy předsednictvu ČLS JEP na ocenění
ČLS JEP,
k) vykonávat další činnosti související s realizací poslání a cílů ČLS JEP.
§8
Revizní komise ČSEKFT
(1) Revizní komise je kontrolním orgánem.
(2) Revizní komise má minimálně tři členy. Ze svého středu volí předsedu, který řídí její
činnost.
(3) Revizní komise má zejména tyto úkoly:
a) kontroluje činnost členů a orgánů ČSEKFT,
b) nejméně jedenkrát ročně vypracovává revizní zprávu.
(4) Revizní komise má zejména tato oprávnění:
a) účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného člena jednání výboru
ČSEKFT, členské schůze a výborů nižších organizačních jednotek dle svého uvážení,
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b) pozastavovat rozhodnutí výboru ČSEKFT, pokud je v rozporu se zákony, s předpisy
ČLS JEP nebo ČSEKFT a pozastavená rozhodnutí předkládat výboru k novému
rozhodnutí.
(5) Revizní komise ČSEKFT je oprávněna požádat o svolání shromáždění členů ČSEKFT
podle § 6 odst. (3) Stanov.
§9
Nižší organizační jednotky ČSEKFT
(1) Ke dni schválení Stanov má ČSEKFT tyto nižší organizační jednotky (sekce): sekce
klinické farmakologie, sekce toxikologie, sekce buněčné a molekulární farmakologie.
(2) Nižší organizační jednotky mají tyto orgány:
a) výbor
b) členská schůze
(3) Členská schůze je nejvyšším orgánem nižší organizační jednotky, je svolávána podle
potřeby výborem nižší organizační jednotky, zpravidla 1x ročně, nejméně však 1x za 4
roky.
Část třetí
Základní ustanovení o členství
§ 10
Formy členství
Členství v ČSEKFT je:
- řádné členství,
- přidružené členství,
- čestné členství.
§ 11
Řádné členství
(1) Řádným členem ČSEKFT se může stát lékař, farmaceut, nelékař, případně jiný pracovník
ve zdravotnictví a příbuzném oboru.
(2) Řádným členem ČSEKFT musí být každý člen některé z jejích nižších organizačních
jednotek. Řádný člen ČSEKFT může být současně řádným členem jejích nižších
organizačních jednotek.
(3) Řádné členství v ČSEKFT vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o řádné
členství výborem ČSEKFT po zaplacení základního členského příspěvku ČLS JEP a
členského příspěvku určeného ČSEKFT.
(4) Řádné členství v ČSEKFT zaniká:

5

a) úmrtím člena,
b) vystoupením na základě písemného prohlášení, a to dnem doručení tohoto prohlášení,
c) zánikem ČSEKFT, pokud tato nemá nástupce, v jejímž rámci řádný člen vykonává
činnost,
d) zrušením pro neplnění členských povinností, z důvodu neplacení členských příspěvků
(zrušení provede výbor ČSEKFT).
§ 12
Práva řádného člena
Každý řádný člen ČSEKFT má tato práva:
a) účastnit se činnosti ČSEKFT,
b) volit a být volen,
c) být informován o činnosti ČSEKFT,
d) obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány ČSEKF,
e) využívat pomoci a podpory ČSEKFT v činnostech vyplývajících z poslání a cílů
ČSEKFT a ČLS JEP.
§ 13
Povinnosti řádného člena
(1) Každý řádný člen ČSEKFT je povinen:
a) dodržovat předpisy ČSEKFT a ČLS JEP,
b) přispívat k naplňování poslání a cílů ČSEKFT a ČLS JEP,
c) souhlasit se zařazením do evidence členů ČSEKFT a ČLS JEP, nekonat nic, co by bylo
v rozporu se zájmy a dobrým jménem ČLS JEP a ČSEKFT,
d) řádně a v termínu platit stanovené členské příspěvky,
e) řádně vykonávat svěřené funkce a svědomitě plnit svěřené úkoly.
§ 14
Přidružené členství (fyzické osoby).
(1) Výbor ČSEKFT má právo rozhodnout o vzniku přidruženého členství pro fyzickou
osobu. Rozhodnutí následně předloží výbor ČSEKFT ke schválení předsednictvu ČLS
JEP a registraci sekretariátu. Přidružený člen nemá volební a hlasovací právo a nemůže
volit ani být volen do orgánů ČSEKFT. Přidružené členství umožňuje účastnit se činnosti
ČSEKFT, být informován o činnosti ČSEKFT a obracet se se svými požadavky, návrhy a
stížnostmi na orgány ČSEKFT.
(2) Přesnou náplň přidruženého členství fyzické osoby a podmínky přijetí stanoví výbor
ČSEKFT. Podmínky členství musí být písemně dohodnuty včetně výše úhrad členských
příspěvků a dalších ustanovení.
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§ 15
Přidružené členství (právnické osoby)
(1) Výbor ČSEKFT má právo rozhodnout o vzniku přidruženého členství pro právnickou
osobu. Rozhodnutí následně předloží výbor ČSEKFT ke schválení předsednictvu ČLS
JEP a registraci sekretariátu. Přidružený člen nemá volební a hlasovací právo a nemůže
volit ani být volen do orgánů ČSEKFT. Přidružené členství umožňuje účastnit se činnosti
ČSEKFT, být informován o činnosti ČSEKFT a obracet se se svými požadavky, návrhy a
stížnostmi na orgány ČSEKFT.
(2) Přesnou náplň přidruženého členství právnické osoby a podmínky přijetí stanoví výbor
ČSEKFT. Podmínky členství musí být písemně dohodnuty včetně výše úhrad členských
příspěvků a dalších ustanovení.
§ 16
Čestné členství, čestné funkce
(1) Čestným členem ČSEKFT se může stát osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj
oboru farmakologie, toxikologie a klinické farmakologie či osobnost, která významně
přispěla k rozvoji těchto oborů.
(2) Zásady udělování čestného členství jsou upraveny zvláštním předpisem ČLS JEP a § 19
Stanov ČLS JEP.
(3) Čestný člen ČSEKFT může být pověřen výkonem čestné funkce či funkce v ČSEKFT.
Část čtvrtá
Majetek a hospodaření
§ 17
Spravování majetku a hospodaření
(1) Hospodaření ČSEKFT se řídí obecně závaznými právními předpisy a předpisy vydanými
k tomuto účelu ČLS JEP.
(2) Ve věcech hospodaření jedná jménem organizační složky předseda výboru,
místopředseda, případně další pověřený člen výboru.
(3) Při změně osoby, která bezprostředně odpovídá za hospodaření ČSEKFT se provede
písemné protokolární předání hospodářské agendy, včetně ověření předávaných
finančních prostředků v pokladně a na účtu a také dalšího majetku.
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Část pátá
§ 18
Zánik ČSEKFT
(1) ČSEKFT zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním, rozdělením, sloučením, nebo splynutím,
b) rozhodnutím o zrušení dle § 24 čl. 1 písm. b) Stanov ČLS JEP.
(2) O zániku ČSEKFT rozhoduje:
a) shromáždění členů ČSEKFT v případech uvedených v § 24, odst. 1 a) Stanov.
Rozhodnutí o zániku se předkládá ČLS JEP. Jde-li o případ sloučení nebo splynutí,
rozhodují shromáždění členů dotčených organizačních složek; takovéto rozhodnutí
vyžaduje ke své platnosti a účinnosti schválení předsednictvem ČLS JEP a registraci v
sekretariátu,
b) předsednictvo ČLS JEP v případě dle § 24, odst. 1 b) Stanov.
(3) Při zániku ČSEKFT určí shromáždění členů komisi, která provede spolu se sekretariátem
ČLS JEP majetkové vypořádání.

Tyto stanovy ČSEKFT byly schváleny shromážděním členů ČSEKFT ČLS JEP dne 12. 9.
2013 a nabyly platnosti a účinnosti dne 13. 11. 2013 (tj. dnem schválení předsednictvem ČLS
JEP).

Prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc. v.r.
předseda výboru ČSEKFT ČLS JEP
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