STANOVY
Asociace farmaceutické medicíny – AFM, z.s.

Článek 1
Základní ustanovení
1. Asociace farmaceutické medicíny – AFM, z.s. (dále jen „Asociace“) je samostatnou
právnickou osobou, spolkem.
2. Asociace působí na území České republiky a jejím sídlem je Praha.
3. Názvem Asociace je: Asociace farmaceutické medicíny – AFM, z.s.
4. Asociace může používat zkrácený název Asociace farmaceutické medicíny či zkratku AFM.

Článek 2
Účel Asociace

Asociace je nepolitickým zájmovým spolkem. Cílem Asociace je rozvoj oboru Farmaceutická medicína,
kterého lze dosáhnout pomocí rozvoje znalostí a dovedností odborníků, zabývajících se klinickým
hodnocením, registracemi, farmakovigilancí, medikomarketingem i ostatními aspekty vývoje, výroby
a prodeje farmaceutických přípravků. Rozvoj Farmaceutické medicíny vede ve svém důsledku ke
zvýšení dostupnosti a kvality léčivých přípravků a tím k prospěchu pacientů i celé společnosti.

Při naplňování svého cíle Asociace zejména:
1. Vytváří podmínky pro vzdělávání svých členů i široké odborné veřejnosti v oboru
Farmaceutická medicína.
2. Usiluje o to, aby provádění činností jejich členů i nečlenů bylo v souladu se standardy EU,
legislativou ČR a se správnou praxí v daných oborech.
3. Organizuje dohodnutou odbornou činnost členů Asociace a veřejnosti.
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4. Podporuje spolupráci s dalšími subjekty činnými v oblasti Farmaceutické medicíny včetně
pacientských organizací, mezinárodních spolků a státní správy, která vede k celkovému
zvýšení úrovně vzdělávání všech účastníků oboru.

5. Spravuje majetek Asociace.

Článek 3
Členství v Asociaci, práva a povinnosti člena

1. Členy Asociace jsou fyzické osoby starší 18 let. Členství v Asociaci je dobrovolné. Členem
Asociace se může stát osoba zabývající se klinickým hodnocením, registrací, farmakovigilancí,
medikomarketingem nebo ostatními aspekty vývoje, výroby a prodeje farmaceutických
přípravků.
2. Práva člena Asociace:
a) podílet se s rovným hlasovacím právem na jednání Valné hromady Asociace s tím, že
každý člen má při hlasování na Valné hromadě Asociace 1 hlas,
b) využívat majetek a služby Asociace v souladu s těmito stanovami a rozhodnutími valné
hromady a výboru Asociace,
c) navrhovat kandidáty na veškeré funkce v orgánech Asociace,
d) podávat připomínky, stížnosti a návrhy k činnosti Asociace,
e) zúčastnit se akce pořádané Asociací,
f) na žádost obdržet potvrzení o svém členství v Asociaci,
g) být informován o činnosti, plánech, záměrech a hospodaření Asociace a o změnách v
jeho orgánech.
3. Povinnosti člena Asociace:
a) dodržovat stanovy, jednací, organizační a volební řád Asociace a plnit usnesení Valné
hromady Asociace a Výboru Asociace,
b) uhradit členský příspěvek na činnost Asociace ve výši a termínu stanovených Výborem,
c) hájit zájmy Asociace a jejích členů a svou činností přispívat k plnění poslání a šíření
dobrého jména Asociace a oboru Farmaceutická medicína v České republice i
v zahraničí,
d) informovat orgány Asociace bez zbytečného odkladu o skutečnostech, které se dozví a
které mohou prospět či ohrozit zájmy Asociace.
4. Členství v Asociaci vzniká na základě písemné přihlášky uchazeče schválené Výborem a
zaplacením ročního členského příspěvku. Přihláška se podává
a) písemně s vlastnoručním podpisem zájemce o členství v Asociaci, doručovaná
prostřednictvím České pošty, s.p. nebo veřejného dopravce tak, aby odeslání a
doručení nebylo pochyb
b) prostřednictvím on line formuláře, zveřejněného na webových stránkách Asociace
s řádným vyplněním osobních údajů zájemce o členství v Asociaci
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5. Členství v Asociaci zaniká:
a) vystoupením člena z Asociace, a to k prvnímu dni následujícího měsíce po doručení
písemného oznámení člena o jeho vystoupení z Asociace,
b) vyloučením člena na základě rozhodnutí Výboru Asociace pro neplnění členských
povinností člena nebo z důvodu porušování stanov Asociace, a to ke dni doručení
oznámení o vyloučení vylučovanému členu,
c) úmrtím člena,
d) zánikem Asociace,
e) pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené Asociací
dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
6. Členové Asociace neručí za dluhy Asociace.

Článek 4
Orgány Asociace

Orgány Asociace jsou Valná hromada, Výbor Asociace a předseda Asociace. Statutárním orgánem
Asociace je předseda Asociace.

1. Valná hromada
− Valná hromada je shromážděním členů Asociace a je jeho nejvyšším orgánem.
− Řádnou Valnou hromadu svolává předseda Asociace minimálně 1 x ročně s tím, že
pozvánky musejí být rozeslány nejpozději 30 kalendářních dnů před datem konání
Valné hromady. Rozeslání pozvánky se provádí emailem nebo prostřednictvím
České pošty, s.p. na adresu člena.
− Předseda Asociace svolá mimořádnou Valnou hromadu z podnětu alespoň třetiny
členů Asociace. Nesvolá-li předseda Asociace mimořádnou Valnou hromadu do 30
dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat mimořádnou Valnou
hromadu Asociace sám.
− Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
členů Asociace.
− K platnosti usnesení Valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných zástupců členů Asociace, pokud není uvedeno v těchto stanovách jinak.
− Valná hromada volí na období 4 let členy Výboru Asociace a odvolává jeho členy.
Členem Výboru Asociace se může stát pouze člen Asociace.
− Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá předseda Asociace bez zbytečného
odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Lhůta pro
rozeslání pozvánek je u náhradní valné hromady zkracuje na 15 dnů. Náhradní valná
hromada je usnášení schopná, je-li přítomno více jak 5 členů Asociace.
2. Výbor Asociace
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− Výbor Asociace tvoří předseda Asociace a šest členů. Výbor se schází nejméně
jedenkrát za čtyři měsíce. Výbor Asociace odpovídá za svou činnost Valné hromadě
Asociace.
− Výbor volí ze svého středu na období 4 let předsedu Asociace a odvolává ho.
Předsedou Asociace se může stát pouze člen Asociace
− V případě, že členství v Asociaci člena Výboru zaniklo, přestává být tento členem
Výboru Asociace
− V případě zániku členství člena Výboru bude nový člen zvolen nejpozději další
řádnou hromadou. Pokud by počet členů výboru klesl pod 3 členy, svolá předseda
nebo
v případě zániku členství předsedy člen výboru nejpozději do 30 dnů
mimořádnou valnou hromadu, která zvolí chybějícího člena nebo členy výboru.
− Výbor Asociace je schopen se usnášet, je-li při jednání přítomna nadpoloviční
většina jeho členů, usnesení je platné, hlasuje-li pro ně většina přítomných.
− Funkční období členů Výboru je 4leté.
− Výbor Asociace je poradním orgánem předsedy Asociace a náleží mu pravomoci
v těchto stanovách uvedené.
3. Předseda Asociace
− Předseda Asociace je statutárním orgánem Asociace.
− Předseda Asociace zastupuje Asociace navenek a jedná jejím jménem.
− K právním úkonům, kterými bude Asociace nabývat nebo pozbývat nemovitý
majetek, zatěžovat majetek Asociace věcnými břemeny nebo zástavním právem,
nebo ručit za závazky jiných subjektů je třeba souhlasu valné hromady Asociace.
Předseda Asociace je povinen vyžádat si souhlas valné hromady Asociace a
následně jednat jménem Asociace v souladu s příslušným usnesením valné hromady
Asociace.

Článek 5
Působnost orgánů Asociace

1. Valná hromada Asociace zejména:
a) dle návrhu Výboru schvaluje stanovy, organizační řád, jednací řád, volební řád,
program a plány činnosti Asociace,
b) projednává zprávy o činnosti Výboru Asociace,
c) schvaluje zásady hospodaření s majetkem Asociace a pravidla pro poskytování služeb
Asociace,
d) schvaluje rozpočet Asociace a výsledky jejího hospodaření,
e) volí členy Výboru,
f) schvaluje a rozhoduje o návrzích Výboru Asociace,
g) rozhoduje o založení nebo zrušení obchodní společnosti Asociace, zájmových
sdružení a jiných subjektů nebo o účasti Asociace v nich,
h) rozhoduje o nabývání a pozbývání nemovitého majetku a jeho zatěžování věcnými
břemeny nebo zástavním právem,
i) schvaluje způsob použití výnosů z majetku Asociace a výši podílů z výnosů společných
činností organizovaných Asociací,
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j)

při zániku Asociace stanovuje způsob majetkoprávního vypořádání a s tím spojenou
likvidaci závazků a práv.

2. Výbor Asociace zejména:
a) ustanovuje své pomocné orgány a pracovní skupiny,
b) zajišťuje činnost Asociace v období mezi zasedáními Valné hromady v souladu se
základními dokumenty a usneseními Valné hromady,
c) schvaluje výši členských příspěvků členů Asociace a termín jejich splatnosti,
d) předkládá valné hromadě zprávy o činnosti,
e) rozhoduje o přijímání a vylučování členů,
f) schvaluje organizační směrnice Asociace.
g) přijímá dohody o pověření Asociace zastupováním a hájením společných zájmů členů
Asociace,
h) projednává koordinaci činnosti členů Asociace a schvaluje dohodnuté společné
činnosti členů organizované Asociací.
3. Předseda Asociace zejména:
a) reprezentuje a zastupuje Asociace navenek,
b) jedná jménem Asociace,
c) rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami nebo zákonem
svěřeny do působnosti Valné hromady nebo Výboru,
d) vede a svolává jednání Výboru Asociace,
e) svolává valnou hromadu Asociace.

Článek 6
Hospodaření Asociace

1. Hospodaření Asociace se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zásadami
hospodaření s majetkem Asociace a rozpočtem, schválenými valnou hromadou Asociace.
2. Činnost Asociace je financována:
− z podílu na výnosu ze společných činností organizovaných Asociací,
− z příspěvků členů,
− z dotací, subvencí a darů od vnějších subjektů,
− z darů, dědictví či odkazů.
3. Prostředky Asociace musí být vynakládány výhradně na uskutečňování účelu Asociace a v
souladu se zásadami jejího hospodaření.
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Článek 7
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost Asociace ustanoveními
§ 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
2. Změnu těchto stanov musí schválit Valná hromada Asociace dvoutřetinovou většinou hlasů
členů Asociace přítomných na Valné hromadě.
3. Asociace může zaniknout rozhodnutím Valné hromady, a to dvoutřetinovou většinou hlasů
všech členů Asociace.
4. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení náhradní valnou hromadou
Asociace konanou dne 16. 5. 2019.
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