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Zpráva o hospodaření
Odborné společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP za volební období 2010 – 2014

Zpráva o hospodaření Odborné společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP zahrnuje
účetní období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013. Minulá plenární schůze se konala zde, v sále Lékařského
domu, 16. února 2010.
Zpráva o hospodaření, kterou jsem tehdy přednesl, končila slovy: „Naše odborná společnost není
zadlužena a nově zvolený výbor může uvažovat o efektivním a stimulativním využití části našich peněz
k rozvoji odborné aktivity mladších členů naší odborné společnosti.“
Tento optimistický závěr již neplatí. Přehledy hospodaření, které vypracovává ekonomické oddělení
ČLS JEP, nasvědčovaly tomu, že se postupně dostáváme do finančních problémů. Jedno z opatření,
které jsme proto přijali a odsouhlasili, bylo, že se od r. 2013 zvyšuje členský příspěvek o částku
rovnající se ročnímu předplatnému časopisu. Na schůzi výboru 10. dubna 2013 byla do programu
zařazena „Zpráva o stavu hospodaření“. Po jejím přednesení jsem dostal za úkol, aby finanční situace
byla ve spolupráci s revizní komisí analyzována, a byla navržena opatření k zastavení finančního
propadu.
Pro vysvětlení – u odborné společnosti jsou ekonomickým oddělením ČLS JEP sledovány dvě
samostatné položky:


běžné hospodaření



přehled hospodaření časopisu Česko-Slovenská patologie a Soudní lékařství

Při běžném hospodaření jsou sledovány dva ukazatele – náklady/výdaje celkem a výnosy celkem
(výraz „celkem“ vyjadřuje, že tam jsou dílčí položky).
Náklady celkem:
V r. 2013 se jednalo o částku 55 447,- Kč (zatím jde o předběžnou částku, definitivní bývá potvrzena
koncem března); z toho 52 499,- Kč tvořil nákup materiálu. Pro nově zvoleného pokladníka a nově
zvolenou revizní komise z toho vyplývá imperativ – požádat písemně ekonomické oddělení o
vysvětlení – co se skrývá pod položkou „nákup materiálu“, proč k němu ve druhém a čtvrtém čtvrtletí
minulého roku došlo a proč jde o tak vysokou částku.
Pro srovnání:
r. 2010 nákup materiálu 350,- Kč; náklady celkem 4 905,- Kč.
r. 2011 nákup materiálu 0; náklady celkem 6 715,- Kč
r. 2012 nákup materiálu 2 812,- Kč; náklady celkem 6 208,- Kč
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Výnosy celkem:
V r. 2013 se jednalo o částku 85 750, Kč; z toho 81 444,- Kč tvořily členské příspěvky.
Pro srovnání:
r. 2010 výnosy celkem 41 200,- Kč; členské příspěvky 38 700,- Kč
r. 2011 výnosy celkem 37 887,- Kč; členské příspěvky 34 970,- Kč
r. 2012 výnosy celkem 35 633,- Kč; členské příspěvky 34 800,- Kč
Z výše uvedeného je zřejmé, že odsouhlasení sloučení předplatného s členským příspěvkem mělo na
naše běžné hospodaření pozitivní efekt.

Výsledek běžného hospodaření OS je dán odpočtem nákladů celkem od výnosů celkem.
r. 2013 částka zůstatek 30 302,- Kč
r. 2010 částka zůstatek 36 295,- Kč
r. 2011 částka zůstatek 31 171,- Kč
r. 2012 částka zůstatek 29 425,- Kč
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Přehled hospodaření časopisu
Nejprve několik poznámek:
V únoru 2010 byla podepsána Dohoda o spolupráci ČLS JEP při vydávání časopisu Česko-Slovenská
patologie a Soudní lékařství s tím, že ČLS JEP je vydavatelem této periodické tiskoviny (časopisy
spadají do skupiny tzv. periodických publikací, které jsou povětšinou určené pro konkrétní, cílovou
skupiny zákazníků). Cílem dohody bylo mimo jiné zefektivnění nákladů.
Jak to vypadalo ve skutečnosti:
r. 2010 výsledek časopisu Česko-Slovenská Patologie a Soudní lékařství -76 175 Kč
r. 2011

-149 419 Kč

r. 2012

-121 959 Kč

Šlo tedy o katastrofální situaci, která vyžadovala okamžité řešení a to právě ve vztahu k
Nakladatelskému a tiskovému středisku ČLS JEP (existuje od r. 2004). Prof. Hirt mi zkontaktoval
jednání o účetnictví a hospodaření časopisu se zástupci patologů – šéfredaktorem doc. Zámečníkem a
výkonným redaktorem dr. Háčkem (oba pracují v Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a
FN v Praze-Motole).
Co z jednání vyplynulo:
Od r. 2013 náš časopis vede hospodaření v novém režimu. Dnes jsme napojeni přímo na tiskárnu
Prager – LD s.r.o. (dříve Lidová demokracie) – tzn. vyřazen byl finančně zatěžující mezičlánek:
Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, nejsme již pod „Purkyňkou“. Náklad jednotlivých čísel se
pohybuje v rozmezí 700-800 ks. Původně celkové náklady na časopis byly kryty ze 2/3 patology a
z 1/3 soudními lékaři. Nyní je poměr změněn a to ¾ a ¼ (jinými slovy řečeno, na celkových nákladech
časopisu se podílíme z 25%).
Ekonomická rozvaha: DTP studio (Desk Top Publishing/publikování na stole; grafické zpracování
časopisu) 200 Kč/strana, při poloviční barevnosti a 80 stranách na číslo jde zhruba o 39 000 Kč + asi
15 000 materiál. Souhrnně řečeno Tisk + vazba + DPH u jednoho čísla je kolem 60 000 Kč (cenu
výrazně ovlivňuje barevnost).
Náklady časopisu jsou přímé (výroba časopisu, redakční zpracování, distribuce a poštovné atd.) a
nepřímé (režie – mzdy zaměstnanců, nájem, elektřina). Nám je účtována režie ČLS JEP a režie LD.
Výnosy časopisu tvoří předplatné (SL - r. 2013 ČR 143, SR 47).
Jakou jsme platili režii ČLS JEP:
r. 2011 ročně 100 971 Kč (1/3 = 33 320 Kč, 2/3 = 67 650 Kč)
r. 2012 ročně 89 600 Kč (1/3 = 29 568 Kč, 2/3 = 60 032 Kč).
Doc. Zámečník dokázal vyjednat, že čtvrtletní režie pro ČLS JEP byla v r. 2013 3 750 Kč, ročně se tedy
jednalo o 15 000 Kč. Roční režie pro LD 13 600 Kč (čtvrtletně 3 400 Kč).

4
V přehledu hospodaření naší OS za r. 2013 se výsledek časopisu již neobjevuje – 0,00.
Uveden je stav FONdu JEP: k 31. 12. 2013 částka minus/-153 0003. Hospodaření společnosti (myšleno
běžné hospodaření, o kterém jsem mluvil) je + 30 302, Kč.
Jejich vzájemný odpočet vyjadřuje údaj:
Celkem prostředky k dispozici minus/– 122 700 Kč. Jsme důrazně upozorněni velkým a tučným
písmem: „Pozor záporný zůstatek, až do vyrovnání nemohou být propláceny žádné výdaje.“

Jaké je hospodaření časopisu:


v r. 2013 se časopis dostal prakticky do vyrovnaného rozpočtu (zvedly se výnosy se zařazením
předplatného do členského poplatku, snížil se podíl na celkových nákladech ze třetiny na
čtvrtinu, podařilo se nasmlouvat doc. Zámečníkovi paušální režii ČLS JEP na 15 000 Kč ročně).



Za r. 2013 jsme byli ve ztrátě kolem 3 000 Kč, tuto ztrátu ale za nás vyrovnala ČeskoSlovenská patologie.

Co říci závěrem:
Jsme opět nasměrováni k optimismu, ale musíme pro finanční rovnováhu něco dělat. Rozšířit počet
odběratelů našeho časopisu + domluvit se se slovenskými kolegy, že nám budou pravidelně ročně
zasílat „Dar Súdnolekárské společnosti“ + alespoň jednou ročně zajistit na našich stránkách placenou
inzerci.
Vydavatelem našeho časopisu je stále ČLS JEP – zůstáváme periodickým časopisem „Purkyňky“, jsou
ale podstatně, díky aktivitě doc. Zámečníka, změněny podmínky, týkající se hospodaření našeho
časopisu.
ČLS JEP má statut občanského sdružení a její hospodaření je přebytkové (cca 6 milionů). My jsme
pouze složkou sdružení, bez právní subjektivity a hmotné odpovědnosti.

MUDr. Miroslav Dvořák

