
Zpráva revizní komise Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

pro shromáždění členů SROBF ČLS JEP, 
konané dne 25.2.2011 v Hradci Králové.

Po celou dobu funkčního období, od svého zvolení dne 19.5. 2007 pracovala revizní komise ve 
složení RNDr. Petr Berkovský, MUDr. Martina Kubecová Ph.D. a MUDr. Magda Macháňová.

Každé schůze výboru SROBF ČLS JEP se účastnil minimálně jeden člen revizní komise.
Z každé schůze výboru SROBF ČLS JEP byl pořizován zápis, který byl zpřístupněn všem členům 
odborné společnosti na webových stránkách www.srobf.cz. Před zveřejněním prošel zápis 
doplněním a připomínkováním nejen všech členů výboru, ale i revizní komise.
V průběhu funkčního období odstoupil v roce 2009 prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. z funkce 
předsedy výboru. Revizní komise organizovala volbu nového předsedy ze středu výboru a dohlížela 
na demokratický průběh této volby. 
V oblasti hospodaření revizní komise spolupracovala s pokladníkem výboru SROBF MUDr. Hanou 
Honovou. Revizní komise pozitivně hodnotí ustanovení této funkce mezi členy výboru.
Před ukončením funkčního období a novými volbami revizní komise individuálně urgovala 
neplatiče členských příspěvků s upozorněním, že pro právo volit je třeba plnit i základní povinnosti 
člena, a mezi ně placení členských příspěvků patří.

Revizní komise konstatuje, že jednání a rozhodování výboru SROBF jako celku i jeho jednotlivých 
členů probíhalo po celou dobu funkčního období v letech 2007-2011 v souladu s právními předpisy
ČR a Stanovami ČLS JEP. Závažná rozhodnutí činil výbor na základě demokratického hlasování s 
respektováním jeho výsledku. Výbor SROBF a jeho členové vždy rozhodovali a jednali dle svého 
nejlepšího přesvědčení ve prospěch Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky, jejích členů i 
v zájmu medicínského oboru radiační onkologie jako celku.

Revizní komise předkládá zprávu o stavu členské základny:
Stav členů k 31.12. 2007: 205
Stav členů k 31.12. 2008: 201
Stav členů k 31.12. 2009: 192
Stav členů k 31.12. 2010: 184
Revizní komise  musí konstatovat postupný klesající trend členské základny v posledních 
letech.

Čestné členství: 9 členů, z toho 8 zahraničních a 1 z ČR

Věkové složení členské základny k 31.12.2010:
do 30 let:   5
31-40 let: 39
41-50 let: 50
51-60 let: 59
nad 60 let: 31

Ženy:  85 Muži:  99

Lékaři:   148 Ostatní VŠ:   36

Neplatiči členských příspěvků:   10

http://www.srobf.cz/


Revizní komise předkládá zprávu o hospodaření SROBF ČLS JEP:

rok 2007     výnosy (členské příspěvky) 35 062.08 Kč
                    výdaje (občerstvení, poštovné, osobní náklady) 43 012.74 Kč
                    převod do fondu - 7 950.66 Kč
                    stav fondu k 31.12.2007          171 781. 84 Kč

rok 2008     výnosy (členské příspěvky) 36 981.62 Kč
                    výdaje (občerstvení, poštovné, osobní náklady) 12 198.71 Kč
                    převod do fondu         + 24 782.91 Kč
                    stav fondu k 31.12.2008           196 564.75 Kč

rok 2009     výnosy (členské příspěvky) 34 162.42 Kč
                    výdaje (občerstvení, poštovné, osobní náklady) 15 954.30 Kč
                    převod do fondu         + 18 208.13 Kč
                    stav fondu k 31.12.2009           214 772.88 Kč

předběžně
rok 2010     výnosy (členské příspěvky, ostatní služby) 49 990.60 Kč
                    výdaje (občerstvení, poštovné, osobní náklady)
                                ocenění vyhodnocení práce mladých autorů/členů SROBF
                                (Chodounského cena) 48 643.48 Kč
                    převod do fondu +1 347.12 Kč
                    stav fondu k 31.12.2010           201.008.00 Kč

Revizní komise konstatuje, že hospodaření SROBF je v celkové bilanci vyrovnané, racionální a ve 
výdajové složce neshledává žádné účetní ani jiné pochybení.

v Hradci Králové dne 25.2.2011


