
Stanovy Sekce dětské paliativní péče
České společnosti paliativní medicíny
ČLS JEP, z. s.
Evidenční číslo odborné společnosti: 20 125

Evidenční číslo Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP: 1250001
Korespondenční adresa*: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

1. Základní ustanovení
a. Organizační složka Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP (dále

jen Sekce) je dobrovolné sdružení osob, které mají zájem pracovat
v oblasti působnosti dětské paliativní péče. Sekce je organizační
složkou ČLS JEP, z. s. (dále jen ČLS JEP) bez právní osobnosti
(subjektivity), je ve své odborné činnosti autonomní a nese za výkon
své činnosti plnou odpovědnost. Poslání, cíle a formy činnosti Sekce
jsou shodné s posláním a cíli ČSPM ČLS JEP a ČLS JEP.

b. Hospodaření Sekce se řídí obecně závaznými právními předpisy
a předpisy vydanými ČLS JEP a jejími orgány. Sekce hospodaří podle
schváleného ročního rozpočtu.

2. Poslání a cíle
a. Posláním Sekce je zajištění nejvyšší možné kvality života pro děti

s život omezujícím a ohrožujícím onemocněním a jejich rodiny
v České republice. Cílem činnosti Sekce je napomáhat zajištění
dostupnosti paliativní péče pro každé dítě žijící s život ohrožujícím
nebo omezujícím onemocněním a jeho rodinu na všech úrovních
i v domácím prostředí dítěte.

b. Sekce provádí mapování stavu, analytickou činnost, navrhuje rámcové
cíle a priority v dané oblasti a strategie a postupy směřující k rozvoji
dětské paliativní péče.

c. Podílí se na zvyšování odborných znalostí členů a podporuje vědecko-
výzkumnou činnost. Podílí se na rozvoji odborné spolupráce mezi
svými členy a organizacemi a institucemi podobného zaměření v ČR
i v zahraničí.
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3. Formy činnosti
a. Sekce se podílí na pořádání a organizaci vzdělávacích a osvětových

akcí včetně publikační činnosti.
b. V rámci ČSPM vykonává odbornou poradenskou činnost týkající se

problematiky dětské paliativní péče.

4. Orgány sekce

Sekce má tyto orgány:

a. Členská schůze Sekce je nejvyšším orgánem.
i. Právo účasti na jednání členské schůze má každý člen Sekce.

Členská schůze je svolávána radou dle potřeby, zpravidla 2x
ročně. Musí být svoláno vždy, požádá-li o to alespoň 1/5 všech
řádných členů.

ii. Termín a místo konání členské schůze je rada povinna zveřejnit
nejpozději do 15 dnů před datem jejího konání.

iii. Jednání členské schůze se mohou jako hosté bez hlasovacího
práva na pozvání předsedy Sekce účastnit i nečlenové Sekce,
zpravidla odborníci v jiných oborech angažovaní v dětské
paliativní péči.

b. Rada Sekce, která je výkonným orgánem sekce.
i. Počet členů Rady je pět. Funkční období členů rady je čtyřleté.

ii. Rada si volí ze svého středu předsedu sekce.
iii. Rada je oprávněna rozhodnout o jakékoliv otázce Sekce, pokud

její rozhodnutí není ve výlučné pravomoci členské schůze.
iv. Jednání rady svolává předseda, místopředseda nebo jiný

pověřený člen rady. Rada jedná zpravidla 1 x měsíc. Z jednání
rady se pořizuje zápis, který musí být distribuován všem členům
Sekce.
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5. Další ustanovení
a. Pro Sekci platí Jednací a Volební řád ČLS JEP.
b. Oficiální vyjadřování stanovisek Sekce a jejich medializace podléhá

schválení radou sekce.
c. Sekce pro svou činnost v přiměřené míře využívá administrativního

zázemí ČSPM, zejména sekretariátu, účetnictví a mzdového účetnictví
sekretariátu ČLS JEP. Má právo na úhradu přiměřených a oprávněných
nákladů své činnosti, které schvaluje předseda výboru ČSPM.

6. Závěrečná ustanovení
a. V případě rozporu těchto stanov nebo jiného předpisu Sekce se

stanovami nebo jinými předpisy ČLS JEP, mají přednost předpisy ČLS
JEP.

b. Tyto stanovy byly členskou schůzí schváleny dne 13. června 2022
a předsednictvem ČLS JEP dne 20. září 2022.

Dne 20. září 2022

MUDr. Mahulena Exnerová
předseda Sekce dětské paliativní péče

* Rada může kdykoli korespondenční adresu změnit. Změnu nahlásí sekretariátu ČLS JEP.
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