
                                                                                                              
                                                                                      
 
 
 
 
                                                                                                     

 

 

 
V Praze  dne  01 05 2019 
Č. j. Dps 371 / 2019  

 
 
P.T.   
Uchazečům o podporu EASD 
---------------------------------------------- 
 
Věc:  INFORMACE o podepsané Smlouvě  Lilly - ČDS o podpoře cesty členů ČDS  na   
EASD Barcelona  2019.  
 
Vážené a milé kolegyně, 
Vážení a milí kolegové, 

 
tak, jako každoročně, i  letos výbor  ČDS obdržel  darovací  smlouvu, která zajistí  

mladým kolegům finanční krytí cesty na  EASD Barcelona  2019. Firma Lilly  poskytne 
300 000,- Kč na výdaje nutné k účasti 10 - 15 odborníků.  Ve smlouvě je výslovně uvedeno, 
že dar lze využít pro veškeré náklady nebo jen část nákladů obdarované  osoby. Tím je  
zajištěna flexibilita počtu vyslaných osob. Kritéria výběru uchazečů jsou dána předpisem č. 2  
ČDS.   

 Tak, jako v minulých letech, Smlouva má tak některá úskalí v podobě  několika  
ustanovení, která,  by při neplnění  závažným způsobem zkomplikovala situaci. Příklad. 
-„ČDS odškodní  a ochrání společnost Lilly, její spřízněné osoby, nástupce, 
postupníky a  členy představenstva, vedoucí pracovníky, zprostředkovatele a 
zástupce před veškerými ztrátami, škodami, újmami nebo výdaji vzniklými či jakkoliv 
spojenými s přijetím a  použitím daru ze strany ČDS nebo vzniklými v důsledku jejího 
porušení této Smlouvy.“ Takto postavená smlouva by  za  nepříznivých okolností  mohla  
ohrozit  i dosti významnou a  velkou firmu, natož potom ČDS. 
-Smlouva obsahuje  ustanovení o zveřejňování  daru,  zakazuje lety první a business 
třídou, luxusní ubytování s  wellness vybavením, přičemž překročení zákazu se  
považuje za  porušení smlouvy s důsledky.  
- Velmi  problematická je část smlouvy:  Kodex transparentnosti AIFP.  
 Za dané situace lze darovací smlouvu podepsat a realizovat za splnění 
podmínek, uvedených v Dps364, dodatek č. 1.   

  
Dodatek č. 1 k Dps 364 

Než bude výbor ČDS hlasovat o Vaší hmotné podpoře,  musí mít k dispozici Váš 
písemný souhlas s podmínkami dárce (firma Lilly).  Pokud by obdarovaný lékař využil dar 
a následně bránil jeho zveřejnění podle uvedené smlouvy, či pokud by  nedodržel zákazy ve 
smlouvě uvedené,nastala by pro něho svízelná situace.   

Rozhodnete-li se ucházet se o dar, musíte podpisem tohoto dopisu potvrdit, že 
jste si vědomi skutečností v tomto dopise a ve smlouvě  Lilly / ČDS uvedených. Lilly 
zavázala výbor ČDS, že je povinen o tomto ustanovení informovat příjemce Vás  
kolegy. 

  
 
 
MUDr. Tomáš  Merhaut 
Člen výboru ČDS-administrátor 

 


