
Příloha č. 4 

1. Informace o činnosti revizní komise ČSKB přednesená na plenární schůzi 
v průběhu sympózia FONS 2014 v Pardubicích 23.9.2014 

 

2. Revizní komise pracuje ve složení 

2.1  
• MUDr. Miroslav Verner – předseda 
• RNDr. Hana Benáková, MBA 
• RNDr. Gustav Louženský 

3.  

4. Aktivity RK 
• Pravidelné 
• Cílené 

4.1  

5. Pravidelné aktivity RK 

5.1  
• Účast na jednání výboru: 

– Revizní komise byla zastoupena na všech jednáních výboru 
– Mohla se vyjadřovat ke všem projednávaným záležitostem 

5.2  

6. Cílené aktivity RK 
• Inventarizace majetku ČSKB  

– 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 2013 
• Zjištění: 

– majetek společnosti souhlasí s inventarizačními seznamy a že se jedná se o zařízení 
funkční, používaná výborem pověřenými osobami 

– Knihy jsou uloženy v  knihovnách různých laboratoří nebo ústavech klinické biochemie. 
• Jednotliví pracovníci podepsali čestné prohlášení o tom, že mají uvedenou knihu v držení.  

  



7. Hospodaření ČSKB za rok 2013 
• RK měla k disposici k prostudování účetní operace společnosti za jednotlivá čtvrtletí roku 

2013 a celkový stav fondu ČSKB u ČLS JEP. 

7.1  
• Příjmy ČSKB        683 005,91  
• Výdaje             718 049,38 
• Hospodářský výsledek      -35 043,47 
• Základ daně        208 002,60 
• Daň         -39 521,00 
• Z fondu JEP        -74 564,47  
• Stav fondu     4 713 915,24 

7.2  
• K ostatním konkrétním položkám účtů nemá komise připomínky, uvedené úhrady jsou v 

souladu s tím, co výbor společnosti v průběhu roku projednal a odsouhlasil. 

8.  

9. Závěr 
• lze konstatovat, že výbor společnosti uvážlivě hospodaří s prostředky společnosti, náklady 

a výdaje na činnost společnosti jsou téměř pokryty z příjmů za "členské příspěvky" jednak 
od členů společnosti a jednak od firem, jež mají kolektivní členství v naší společnosti 

9.1  
• výše rezervního fondu umožňuje společnosti uvážlivě přispívat potřebnými dotacemi na 

aktivity ČSKB a jejich členů 

10.  
• Zpracoval: MUDr. Miroslav Verner, 16.9.2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




