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USNESENÍ XXII. SJEZDU DELEGÁTŮ ČLnK
KONANÉHO VE DNECH 2. - 3. 11. 2012 V BENEŠOVĚ
Sjezd bere na vědomí:


zprávy mandátové komise z 2. a 3. 11. 2012



zprávy o činnosti představenstva ČLnK, revizní komise, čestné rady, zprávu o
kontrolní činnosti, zprávu o hospodaření za rok 2011 a zprávu o hospodaření
k 30. 9. 2012



zprávy o plnění usnesení XXI. Sjezdu ČLnK



výrok auditora k účetní závěrce roku 2011

Sjezd schvaluje:


účetní závěrku k 31. 12. 2011



převedení výsledku hospodaření vykázaného
3 214 506,- Kč do nerozděleného zisku



hospodaření se sociálním fondem za rok 2011



návrh rozpočtu na rok 2013 (s rozpočtovanými výnosy i náklady ve výši
23,4 mil. Kč)



změny řádů (Licenční řád, Organizační řád, Jednací řád, Disciplinární řád, Finanční
řád, Řád vědecké rady, Etický kodex, Kontrolní řád, Řád pro označování lékáren).

k

31. 12. 2011

ve

výši
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Sjezd ukládá:
Představenstvu ČLnK


aby na příští sjezd připravilo návrhy změn volebního řádu, a to ve variantě se
zachováním principu nadpoloviční účasti na volbách z celkového počtu členů OSL,
nebo ve variantě, která umožní provedení platných voleb i za účasti menšího než
polovičního počtu členu OSL



aby připravilo změny Řádu pro celoživotní vzdělávání, které zajistí vymahatelnost
plnění kontinuálního vzdělávání od následujícího tříletého cyklu (předkladatel
Havlíček – OSL Hodonín)



podporovat ve věci personálního obsazení Odloučeného oddělení pro výdej léčiv,
současně platný právní stav (zákon 95/2004 Sb.), tj. aby v OOVL mohl i nadále
pracovat odborně způsobilý farmaceut (předkladatel Krpálek – OSL Mělník)



navrhnout vzdělávací program oboru lékárenství tak, aby byl systém
specializačního vzdělávání v souladu s praxí tak, aby motivoval absolventy
k tomuto vzdělávání a specializacím (předkladatel Bažant – OSL Česká Lípa).

Delegátům sjezdu


aby informovali členy jednotlivých OSL o závěrech sjezdu.

