
Deklarace o spolupráci
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami:

Česká společnost paliativní medicíny

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

Sídlo: Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2

IČ: 00444359

Registrována Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 119

zastoupená MUDr. Ondřejem Slámou, Ph.D., předsedou výboru ČSPM

(dále jen ČSPM)

a

Institut Pallium, z. ú.

Sídlo: Senovážné nám. 994/2, 110 00 Praha 1

IČ: 09143416

zastoupený Mgr. Jiřím Krejčím, ředitelem

I

ČSPM vykonává aktivity na poli rozvoje paliativní péče pro pacienty dětského věku prostřednictvím
Sekce dětské paliativní péče, zřízené v souladu se Stanovami ČLS JEP rozhodnutím výboru ČSPM dne
22. listopadu 2017 a schválena valnou hromadou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP v 5.
října 2018 (dále jen Sekce). Sekce je nositelem a garantem odbornosti  v oblasti dětské paliativní péče
v ČR.

Tato Deklarace o spolupráci stanoví vzájemné vztahy a odpovědnosti mezi ČSPM, Sekcí a Institutem
Pallium, z. ú. (dále jen Institut).

II

Činnost Sekce se řídí stanovami sekce, interním předpisem Sekce, schváleným dne 14. 9. 2018.1

Institut bude pro Sekci organizovat a koordinovat odborné, převážně vzdělávací a osvětové akce za
účelem rozvoje dětské paliativní péče (např. vydání publikací, pořádání vzdělávací akce, koordinace
přípravy dokumentu apod.). Institut bude zpravidla akce realizovat na své náklady, a je za tím účelem
oprávněn hospodařit s příjmy akce (například výběr registračních poplatků, získávání grantů a dotací,
sponzorských příspěvků) . V odůvodněných případech a po předchozím schválení výborem Sekce a
uvědomění výboru ČSPM může Sekce zajišťovat tyto akce formou nákupu služby u Institutu. Případný
hospodářský zisk ze vzdělávací a osvětové činnosti, zajištěné Institutem pro Sekci, je předem určeným
způsobem rozdělen mezi smluvní strany. Každá ze smluvních stran hospodaří samostatně jako účetní
jednotka na svou odpovědnost.

1 Dostupné online: https://detska.paliativnimedicina.cz/o-nas/stanovy/



III

Před každou společně organizovanou akcí bude výborem Sekce schválena a výboru ČSPM na vědomí
předložena písemná dohoda o její  přípravě, která bude popisovat míru zapojení Sekce a Institutu
(harmonogram, rozpočet, odpovědné osoby apod.).  Sekce garantuje odbornou úroveň akcí (např.
příprava  programu,  nominace  odborníků  apod.).  Před  realizací  každé  akce  Sekce  odsouhlasí
odbornou úroveň výstupu (např. program konference, text publikace, jména lektorů apod.).

IV

Strany se nezavazují organizovat všechny své aktivity v rámci této spolupráce. Sekce i Institut mohou 
dle potřeby realizovat dle potřeby aktivity i mimo tuto deklaraci.

…………………………………………………………

Institut Pallium, z. ú.,

Mgr. Jiří Krejčí

…………………………………………………………

ČSPM ČLS JEP

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

…………………………………………………………

Za Sekci dětské paliativní péče 

ČSPM ČLS  

vzala na vědomí

MUDr. Mahulena Exnerová

V Praze dne 30. 10. 2020


