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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 

Centra pro rozvoj paliativní péče, z.ú. 

za rok 2021 
 

Tato výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1.1.2021 a končící dnem 31.12.2021 na základě 

vyhodnocení činnosti Centra pro rozvoj paliativní péče, z.ú.  Její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Správní 

rady. 

Obsah: 

1. Obecné informace o organizaci 

2. Hlavní činnosti organizace v roce 2021 

3. Struktura organizace 

4. Hospodaření a jeho výsledky 

Obecné informace o organizaci 

 

Název účetní jednotky: Centrum pro rozvoj paliativní péče, z.ú. 

Sídlo: Trojická 1910/7, 128 00 Praha 2 

IČO: 07324901 

Právní forma: zapsaný ústav 

Spisová značka: 720 U vedená u Městského soudu v Praze 

Centrum pro rozvoj paliativní péče, z.ú pokračovalo i v roce 2021 v činnostech za účelem podpory a poskytování 

odborných služeb zacílených na rozvoj paliativní péče v České republice, v edukačních aktivitách v odborném i laickém 

prostředí a podpoře Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN.  

V dubnu 2021 došlo ke změně sídla organizace na Trojická 1910/7, 128 00 Praha 2. 
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Hlavní činnosti organizace v roce 2021 

 

Jednou z hlavních činností Centra pro rozvoj paliativní péče, z.ú. v roce 2021 bylo stejně jako v předchozích letech 

pořádání kurzů komunikace, nemocniční paliativní péče a právních znalostí. V první polovině roku 2021 byla možnost 

pořádání kurzů negativně ovlivněna pokračující pandemií COVID-19, zájem ovšem neklesl a poptávka byla naplněna 

v následujících měsících. Kurzy pro nemocnice a nestátní zdravotnická zařízení se uskutečnily ve Zlíně, Olomouci, 

Prachaticích, Novém Jičíně a několika velkých nemocnicích v Praze. 

Ve VFN se i v roce 2021 konaly kurzy komunikačních dovedností 

pro zaměstnance VFN a veřejnost. Kurzy absolvovalo 250 

účastníků z řad lékařů, zdravotních sester, psychologů, sociálních 

pracovníků, kaplanů, studentů lékařství a dalších profesí. 

Přehled organizovaných kurzů:                                                                 

• Kroky k dobré komunikaci BASIC 

• Kroky k dobré komunikaci ADVANCED 

• Kurz paliativní péče v nemocnici 

• Kroky k právní jistotě v paliativní péči 

 

 

Další významnou činností Centra pro rozvoj paliativní péče, z.ú. bylo 

v roce 2021 vydávání odborného profesního časopisu Paliativní 

medicína, časopisu České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, jehož 

nulté číslo vyšlo na konci roku 2020. Časopis se stal periodikem 

s frekvencí vydávání 4x ročně. V průběhu roku narostl počet 

předplatitelů z řad jednotlivců i institucí z celé České republiky. Po 

domluvě se Společností Všeobecného lékařství byl časopis mimořádně 

distribuován mezi praktické lékaře v hlavním městě.                                                                                                            

 

Organizace pokračovala v roce 2021 v podpoře odborného rozvoje a vzdělávání členů Kliniky paliativní medicíny 1. LF 

UK a VFN. 

V roce 2021 pokračoval pod zajištěním organizace provoz webových stránek https://paliace.cz/.                                   

Struktura organizace  

 

Nejvyšším orgánem CRP, z.ú. je Správní rada, složená ze 3 členů s pětiletým funkčním obdobím. Správní rada mimo 

jiné volí a odvolává Ředitele, schvaluje rozpočet, řádnou účetní závěrku a výroční zprávu Ústavu. 

Rozhodnutím Správní rady Ústavu byla dne 7.4.2021 jmenována MUDr. Iva Macová do funkce ředitele organizace. 

Předsedkyní správní rady se ke stejnému datu stala Mgr. Pavla Kopečková Přikrylová, místopředsedkyní zůstala MUDr. 

MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D. a členem správní rady zůstal MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.  

 

https://paliace.cz/
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ředitel:  MUDr. Iva Macová 

předsedkyně správní rady:   Mgr. Pavla Kopečková Přikrylová 

místopředsedkyně správní rady: MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D. 

člen správní rady: MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. 

Hospodaření a jeho výsledky 

 

Finanční zdroje organizace pocházely v roce 2021 z pořádání kurzů pro odbornou veřejnost, od dárců, od inzerentů 

a předplatitelů časopisu Paliativní medicína. V roce 2021 získala organizace grantovou podporu Magistrátu hlavního 

města Prahy na výrobu a distribuci časopisu Paliativní medicína. 

Podrobné údaje o hospodaření organizace jsou k dispozici v přiloženém Výkazu zisků a ztrát a v Rozvaze. 

 

 

MUDr. Iva Macová 

V Praze dne 18.11.2022 


