
Vážená kolegyně, vážený kolego, 
dovolujeme si Vás pozvat na

Pracovní setkání provozovatelů veřejných lékáren

TTéémmaa::  OObbččaannsskkáá  ssddrruužžeenníí  pprroovvoozzoovvaatteellůů  
vveeřřeejjnnýýcchh  lléékkáárreenn  aa  jjeejjiicchh  mmííssttoo  vvee  zzddrraavvoottnniiccttvvíí

TTeerrmmíínn:: sobota, 13. 3. 2010 od 10.00 hod.
MMííssttoo:: Masarykova kolej

Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice 
RReeggiissttrraaccee::

11.. prostřednictvím přihlášky na  
www.verejnelekarenstvi.cz

22.. písemně vyplněním a odesláním 
přihlášky z druhé strany této pozvánky 
faxem na číslo 272730168 

Pracovní setkání pořádají organizace:
APL, GML, Družstvo lékáren, Mojelékárna.cz
Sponzoři setkání:
Alliance Healthcare, Pharmos a.s.,  Phoenix L.V. a.s. 

"PRACOVNÍ SETKÁNÍ
PROVOZOVATELŮ

VEŘEJNÝCH LÉKÁREN"
Téma: Občanská
sdružení provozovatelů
veřejných lékáren 
a jejich místo ve
zdravotnictví

Akce bude ohodnocena celkem 10 body do programu kontinuálního vzdělávání při ČLnK pod čj. CV61/2010. 
V rámci registračního poplatku každý z účastníků obdrží sponzorský kalendář Českého farmaceutického muzea 2010. 
Část hodnoty těchto kalendářů organizátoři věnují na podporu činnosti Českého farmaceutického muzea v Kuksu.  

Motto:
"Jednotní v zájmech, 

jednotní v postupu!"

Program:  
Úvod: zahájení pracovního setkání 

11.. ZZ  hhiissttoorriiee  GGrréémmiiíí  aa  ssppoollkkůů  pprroovvoozzoovvaatteellůů  lléékkáárreenn
vv  ČČeesskkýýcchh  zzeemmíícchh  aa  nnaa  MMoorraavvěě
PPřřeeddnnááššeejjííccíí::  PPhhaarrmmDDrr..  LLuucciiee  NNeeddooppiilloovváá
Místopředsedkyně sekce dějin farmacie ČFS-ČLS JEP, Praha 

22..  PPrráávvnníí  ppoossttaavveenníí  kkoommoorr  aa  oorrggaanniizzaaccíí  pprroovvoozzoo--
vvaatteellůů  vv  ddnneeššnníí  ČČRR  
PPřřeeddnnááššeejjííccíí::  JJUUDDrr..  OOnnddřřeejj  DDoossttááll  PPhhDD..,,  LLLL..MM..  
Centrum pro zdravotnické právo 3. LF UK Praha

33.. AAkkttuuáállnníí  aakkttiivviittyy  ČČLLnnKK
PPřřeeddnnááššeejjííccíí::  MMggrr..  MMiicchhaall  HHoojjnnýý
Víceprezident České lékárnické komory

44.. AAPPLL  --  pprroovvoozzoovvaatteelléé  lléékkáárreenn  vv  ddnneeššnníímm  ssyyssttéémmuu
ččeesskkééhhoo  lléékkáárreennssttvvíí  
PPřřeeddnnááššeejjííccíí::  RRuuddoollff  MMaattěějjkkaa - předseda APL 

55.. GGMMLL  --  mmaajjiitteelléé  lléékkáárreenn  vv  ddnneeššnníímm  ssyyssttéémmuu
ččeesskkééhhoo  lléékkáárreennssttvvíí
PPřřeeddnnááššeejjííccíí::  MMggrr..  MMaarreekk  HHaammppeell - předseda představenstva GML

Přestávka na oběd: 12.00 hod. - 13.00 hod. 
(Oběd zajištěn) 

66.. PPrráávvnníí  rroozzbboorr  pprroojjeekkttuu  LLOOSS  
PPřřeeddnnááššeejjííccíí::  MMggrr..  eett  MMUUDDrr..  JJaarroossllaavv  MMaarrššííkk  
Právní poradce České lékárnické komory    
PPřřeeddnnááššeejjííccíí::  MMggrr..  ŠŠttěěppáánn  HHoolluubb, Právní poradce GML

77..  DDiisskkuussee - moderovaná za účasti nezávislých
provozovatelů veřejných lékáren, představitelů
GML, APL, a zástupců Družstva lékáren,
Mojelékárna.cz



"PRACOVNÍ SETKÁNÍ
PROVOZOVATELŮ

VEŘEJNÝCH LÉKÁREN"
Téma: Občanská
sdružení provozovatelů
veřejných lékáren 
a jejich místo ve
zdravotnictví

Motto:
"Jednotní v zájmech, 

jednotní v postupu!"

Přihláška
Přihlašuji se na "Pracovní setkání provozovatelů veřejných lékáren",
které se koná 13. 3. 2010 na Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6

Seznam přihlášených účastníků:

Pořadí Titul Jméno Příjmení e-mail/telefon

1.

2.

3.

4.

5.

Pracoviště - lékárna:

Název: Ulice + č.p.:

Město: PSČ:

Telefon/fax: e-mail:

Fakturační údaje:
pokud se shodují s označením pracoviště označte křížkem zde ❑ nebo prosím doplňte následujcí tabulku:

Název společnosti: Ulice + č.p.: Město:

PSČ: Telefon/fax: e-mail:

IČ: DIČ: Číslo účtu:

Cena semináře: 400,- Kč s DPH / osoba při přihlášce internetem přes webové stránky www.verejnelekarenstvi.cz
550,- Kč s DPH / osoba při přihlášce faxem nebo telefonicky 

Všeobecné podmínky konání akce

Kompletní cena obsahuje účastnický poplatek, pronájem prostor a prezentační
techniky, tiskové a odborné materiály k prezentacím, úhradu za občerstvení 
formou obědu.

Uzávěrka přihlášek minimálně 5 dnů před konáním akce. Limitované počty účastníků. 

Platba se provádí v hotovosti na místě v den konání akce.

Potvrzení o platbě bude vystaveno při prezenci semináře v den konání. Společně
s dokladem budou vydány potvrzení o absolvování semináře s bodovým hodno-
cením programu kontinuálního vzdělávání ČLnK.

Storno účastníka je možné pouze 3 dny před konáním akce na základě písemné
žádosti zaslané faxem, ostatní pozdě odhlášení účastníci a jejich poplatky nelze
stornovat. V případě přihlášení a pozdější neúčasti si pořadatel vyhrazuje právo
účtovat storno poplatek na úrovni nákladů ve výši vložného. Daňový doklad bude
zaslán v následujícím týdnu po zaplacení storno poplatku.

Souhlas účastníka s přihláškou a podmínkami konání akce:

V ………………, dne: …………………., Podpis a razítko: ………………………………..

Vyplněnou přihlášku
faxujte na telefonní

číslo: 272 730 168


