
Zpráva revizní komise  

Psychiatrické společnosti ČLS JEP za období 07/2018 – 12/2019 

 

Revizní komise PS ČLS JEP pracovala do voleb v 5/2019 ve složení: předseda MUDr. Jiří Syrovátka, 

MUDr. Ondřej Pěč a MUDr. Jan Tuček, Ph.D.  

Po volbách se změnilo složení takto: MUDr. Jan Tuček prim. PO Nemocnice Č. Budějovice a MUDr. 

Ondřej Pěč, ředitel kliniky ESET byli opětovně zvoleni a zůstávají v komisi nadále, nově zvoleným 

členem se stal prim. PO Nemocnice Ostrava MUDr. Petr Šilhán. Předsedou RK v následujícím 

volebním období byl zvolen MUDr. Jan Tuček, Ph.D. 

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

uplynulém období neshledala žádné pochybení při hlasování, schvalování usnesení výboru a 

korespondenčním schvalování zápisů z jednání členů výboru PS ČLS JEP. V průběhu uvedeného 

období nebyly předloženy žádné podněty od členů PS ČLS JEP, které by komise řešila v rámci svých 

kompetencí. 

RK dále vzala na vědomí zde přednesenou Zprávu o činnosti společnosti a Zprávu o hospodaření 

společnosti za rok 2019 

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

platnými právními předpisy ČR a 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. Zápisy z pravidelných schůzí mapují 

práci výboru přiměřeným způsobem a jsou zveřejňovány na webových stránkách společnosti.  

RK dále konstatuje, že účty PS ČLS JEP a její servisní organizace ČPS z.s. jsou vedeny ve shodě s 

finančními předpisy ČLS JEP i obecnými účetními předpisy ČR. RK hodnotí velmi pozitivně práci 

odcházejího pokladníka výboru společnosti MUDr. Simonu Papežovou i sekretariátu výboru. 

Nastupujícímu pokladníkovi MUDr. Martinovi Hollému přeje hodně zdaru a sil.  Hospodaření PS ČLS 

JEP a servisní organizace bylo v celkové bilanci za rok 2019 ziskové. K 1.1.2020 byl stav fondu PS 

ČLS JEP 101 898 Kč. ČPS z.s disponovala finančními prostředky ve výši 5 928 699,61 Kč k 1.7.2018 a 

ve výši 7 659 891 Kč k 31.12.2019. Finanční prostředky jsou vynakládány racionálně a v souladu s 

posláním a stanovami PS ČLS JEP.       

RK doporučuje výboru do budoucna udržovat, vyrovnané hospodaření a zvážit vhodné možnosti 

zhodnocení stávajících finančních rezerv a hledat další možnosti finančních zdrojů pro společnost a 

její servisní organizaci, které budou v souladu s náplní činnosti společnosti a stanovami ČLS JEP.  

V Praze dne 5.10.2020 

MUDr. Jan Tuček - předseda RK PS ČLS JEP  


