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Zpráva revizní komise
výboru České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČSL
J.E.Purkyně za období 2010 - 2013
V únoru 2010 byla zvolena nová revizní komise ve složení MUDr. Rudolf Macháček,
MUDr. Ivan Procházka, MUDr. Tomáš Vojtíšek a Ing. Ivana Černá. Na prvním jednání
konaném dne 16.02.2010 byl zvolen předsedou revizní komise MUDr. Rudolf Macháček.
Na jednání výboru společnosti dne 05.10.2011 odstoupil dosavadní předseda revizní komise
MUDr. Rudolf. Macháček a novou předsedkyní byla zvolena ing. Ivana Černá.
Členové komise se podle svých možností účastnili všech jednání výboru OS, která se
konala jednou až dvakrát za rok a všech e-mailových diskusí, v nichž členové výboru aktuálně
řešili problémy spojené s oborem soudního lékařství a soudní toxikologie.
Revizní komise konstatuje, že všechna jednání respektovala zájmy členů OS a probíhala
v souladu s potřebami oboru a Stanovami ČLS JEP. Komise sama neshledala žádné
nedostatky, kterými by se musela zabývat.
V průběhu funkčního období 2010 - 2014 narostl počet členů ze 128 na 134. Při prověrce bylo
zjištěno, že 20 členů dluží za příspěvky do roku 2013 částku 20.680,-Kč. Seznam dlužníků
byl předán na všechna pracoviště, kde tito členové pracují.
Komise prováděla jednou ročně kontrolu hospodaření na základě ročních zpráv o
hospodaření OS zasílaných vedoucí ekonomického oddělení ČLS JEP:
období

Stav fondu
k 01.01

výnosy

2010
2011
2012
2013
2014

98.857,58.069,- 60.418,- 153.003,-122.700,-

41.200,37.886,35.633,85.749,-

náklady výsledek

4.905,6.715,6.208,3.847,-

36.295
31.171,29.425,81.902,-

VÝSLEDEK
PO
ZDANĚNÍ
35.987,30.930,29.374,-

časopis

- 76.175,- 149.419,- 121.958,-

Při závěrečné kontrole hospodaření provedené v lednu 2014 na ekonomickém oddělení ČLS
JEP, je nutno zkonstatovat, že k 01.01.2010 jsme měli na kontě naší OS 98.857,-Kč. Na
začátku roku 2012 se náš stav účtu dostal poprvé do minusových hodnot, vyúčtování časopisu
za rok 2012 bylo – 121.958,-Kč. Proto společnost patologie a naše OS zrušila výrobu časopisu
u ČLS JEP a zadala ji jiné firmě a to navíc v novém výhodnějším poměru plateb se
společností patologie ¼ : ¾. Přesto stav účtu k 01.01.2014 je stále v mínusu – 122.700,-Kč.
Konečné vyúčtování bude provedeno až v průběhu 1.čtvrtletí roku 2014.
Kontrola hospodaření je totožná se zprávou pokladníka OS.
Vyhodnocení financování časopisu Česko-Slovenská Patologie a Soudní lékařství prováděl
průběžně MUDr. Miroslav Dvořák a je zahrnuto podrobně v jeho zprávě.
Pro následující období se výbor OS v souladu se Stanovami a Volebním řádem ČLS
JEP rozhodl pro korespondenční způsob voleb a zvolil volební komisi ve složení Ing. Jan

Stříbrný, MUDr. Hynek Řehulka a MUDr. Martin Šindler. Předsedou volební komise byl
zvolen Ing. Jan Stříbrný.
Obeslání všech členů zajistil sekretariát ČLS JEP, ukončení voleb bylo stanoveno na
10.02.2014 a poté volební komise provedla sčítání došlých hlasů. Výsledky sčítání zahrnuje
samostatná zpráva.
Revizní komise navrhuje udělit starému výboru naší OS absolutorium.
Na závěr bych chtěla poděkovat nejen svým kolegům členům revizní komise MUDr. Rudolfu
Macháčkovi, MUDr. Ivanu Procházkovi a MUDr. Tomáši Vojtíškovi, ale také všem členům
výboru naší OS za spolupráci v oblasti soudního lékařství a při řešení stěžejních úkolů
v toxikologii.
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