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Vážené kolegyně, vážení kolegové. 
 
Revizní komise pracuje ve složení (bez titulů) Louženský, Benáková , Verner 
    Aktivity komise lze rozdělit na pravidelné a cílené. Pravidelnými aktivitami se rozumí to, že předseda RK a 
zpravidla i celá RK se zúčastňuje většiny schůzí výboru, takže komise měla zastoupení prakticky při všech jeho 
jednáních, jak ukládají stanovy ČLS JEP a rovněž měla možnost se ke všem projednávaným záležitostem v 
průběhu jednání vyjadřovat. 
 
    Cílené aktivity byly prováděny na vyžádání a jednalo se o následující záležitosti. 
a) inventarizace majetku SKB. Na příkaz předsedy ČLS JEP byla provedena fyzická inventarizace prostředků 

vedených v operativní evidenci a v účetnictví společnosti, jedná se zejména o počítače, tiskárny, softwarové 
prostředky, zahraniční odborné knihy a časopisy a některé další drobné položky. Inventarizace byla provedena v 
průběhu měsíce listopadu roku 2011 a bylo shledáno, že majetek společnosti souhlasí s inventarizačními seznamy a že 
se jedná se o zařízení funkční, používaná výborem pověřenými osobami. Obdobně je tomu i s knihami, které jsou 
uloženy v  knihovnách různých laboratoří nebo ústavech klinické biochemie. Jednotliví pracovníci podepsali čestné 
prohlášení o tom, že mají uvedenou knihu v držení.  

b) zpráva o hospodaření za rok 2011. Vlastní zpráva byla přednesena pokladníkem společnosti na jednání 
výboru 30.8.2012 a na tomto jednání také schválena ( viz zápis ze schůze výboru č. 22/2012. RK měla k 
disposici k prostudování účetní výsledovky běžného účtu společnosti za jednotlivá čtvrtletí roku 2011 a 
celkový stav rezervního fondu.. Příjmy se oproti roku 2010 opět zvýšily,  položka "členské příspěvky" 
zůstává prakticky nezměněna. K ostatním konkrétním položkám účtů nemá komise připomínky, uvedené 
úhrady jsou v souladu s tím, co výbor společnosti v průběhu roku projednal a odsouhlasil. 

 
    Závěrem lze konstatovat, že výbor společnosti uvážlivě hospodaří s prostředky společnosti, náklady a výdaje na činnost 
společnosti jsou prakticky pokryty z příjmů za "členské příspěvky" jednak od členů společnosti a jednak od firem, jež mají 
kolektivní členství v naší společnosti. Zatím se daří, že každoročně přecházejí vytvořená aktiva z běžného účtu na konto 
rezervního fondu.  Na tvorbě aktiv na běžném účtu se podílí zejména výnosy z pořádání celostátních akcí (sjezdů, 
kongresů) a rovněž z časopisu FONS. Tvorba rezervního fondu umožňuje společnosti přispívat potřebnými dotacemi na 
nákup odborných časopisů, pro členy ČSKB byl pro vážné zájemce zpřístupněna elektronická verze časopisu  Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine.. , další aktualizaci české mutace webových stránek Lab Test Online a Encyklopedie 
laboratorní mediciny. Časopis Klinická biochemie a metabolismus se i v tomto období obešel bez dotace . 
  




