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Zpráva revizní komise Psychiatrické společnosti ČLS JEP za období od 6/2014 do 9/2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Revizní komise PS ČLS JEP pracovala v uvedeném období ve složení: Doc. MUDr. Pavel Mohr Ph.D., 

MUDR. Vladislav Žižka a předseda MUDr. Jiří Syrovátka. 

Členové revizní komise se scházeli pravidelně v rámci účasti na schůzích výboru PS ČLS JEP konaných  

10x ročně.  RK v uvedeném období neshledala pochybení při hlasování, schvalování usnesení výboru 

a korespondenčním schvalování zápisů z jednání členů výboru PS ČLS JEP. 

Zápisy z pravidelných schůzí mapují práci výboru přiměřeným způsobem a jsou zveřejňovány na 

webových stránkách společnosti. V průběhu uvedeného období nebyly předloženy žádné podněty od 

členů PS ČLS JEP, které by komise řešila. 

RK konstatuje, že veškerá činnost výboru v uvedeném období byla zcela v souladu s obecně 

platnými právními předpisy ČR, stanovami ČLS JEP. Závažná rozhodnutí činil výbor na základě 

demokratického hlasování s respektováním jeho výsledku. Členové výboru PS vždy rozhodovali a 

jednali dle svého nejlepšího přesvědčení ve prospěch Psychiatrické společnosti, její členské 

základny a v zájmu medicínského oboru psychiatrie jako celku. 

RK dále projednala ve spolupráci s MUDr. Jurajem Rektorem místopředsedou a pokladníkem výboru 

PS ČLS JEP Zprávu o hospodaření PS ČLS JEP za rok 2014 a hospodářský výhled na rok 2015. 

RK konstatuje, že účty PS ČLS JEP a jejích servisních organizací ČPS o.s. a Psychiatrie Praha 2008 

jsou vedeny ve shodě s finančními předpisy ČLS JEP i obecnými účetními předpisy ČR. RK hodnotí 

pozitivně práci pokladníka výboru společnosti prim. MUDr. Juraje Rektora, finančního poradce 

pana Tomáše Dittricha (odpovídajícího za správnost veškerého účetnictví) i sekretariátu výboru.    

PS ČLS JEP měla za rok 2014 přijmy ve výši 448650,-Kč. výdaje 271500,- Kč., hosp. výsledek + 177000,-

Kč. 

ČPS o.s.   měla za rok 2014 přijmy ve výši 3816500,-Kč. výdaje 4262500,- Kč., hosp. výsledek - 

446000,-Kč. 

PP 2008 měla za rok 2014 přijmy ve výši 259500,-Kč. výdaje 381800,- Kč., hosp. výsledek - 122300,-

Kč. 

Stav financí na účtech k 1.1.2015 byl: 

PS ČLS JEP 685 000,- Kč., ČPS o.s. 3 975 000,- Kč., PP2008 1 661 500,-Kč. - celkem tedy 6 321 500,-Kč. 

Revizní komise konstatuje, že hospodaření PS ČLS JEP je v celkové bilanci vyrovnané, u servisních 

organizací mírně ztrátové. K 1.1.2015 však společnost a její servisní organizace disponují 

dostatečnými finančními rezervami ve výši 6 321 500 Kč. Finanční prostředky jsou vynakládány 

racionálně a v souladu s posláním a stanovami PS ČLK JEP.       

RK doporučuje výboru do budoucna udržovat, pokud možno, vyrovnané hospodaření a hledat další 

možnosti finančních zdrojů pro společnost a její servisní organizace.  

V Brně dne 22.10.2015 

MUDr. Jiří Syrovátka 

předseda RK PS ČLS JEP  


