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Zpráva o hospodaření ČSPM ČLS JEP za rok 2018
Hospodářský výsledek společnosti
2018
Výnosy celkem
Výnosy - ČSPM
• příspěvek NF Avast (provoz společnosti, konference)
• dotace MZ (konference)
• členské příspěvky
• ostatní zdroje financování (vč. příspěvku dětské sekce na činnost společnosti)
• registrační poplatky vzdělávacích akcí společnosti

v tis. Kč
2 385
1 633
500
209
73
167
684

(hospodářský výsledek vzdělávacích akcí společnosti v roce 2018 činil ca. 353 tis. Kč)

Výnosy - Sekce dětské paliativní péče
• příspěvek KB Jistota (kurzy ICPCN, etického poradenství)
• registrační poplatky vzdělávacích akcí
• dar Výbor dobré vůle (překlad knihy Klinická etika)
• dotace MZ (setkání odborníků dětské paliativní péče)
• ostatní dary, služby
Náklady celkem
Náklady - ČSPM
• služby
právní služby
služby IT, webové stránky, registrační systémy
ostatní služby (nájem, telefon, internet, poštovné, cestovné, služby ČLS atd.)
• osobní náklady
osobní náklady - sekretariát, projekty
ostatní osobní náklady
• ostatní náklady (příspěvky EAPC, banka, odpisy, materiál)
• náklady na vzdělávací akce společnosti
vzdělávací akce - občerstvení, nájem, ostatní služby, materiál
vzdělávací akce - osobní náklady - lektoři, organizace
• náklady spojené s konferencí (hrazeno z dotace MZ a NF Avast)
konference - pronájem, ostatní služby
konference - osobní náklady
Náklady - Sekce dětské paliativní péče

752
380
286
50
21
15
2 236
1 108
179
60
60
59
283
261
22
22
331
81
250
293
174
119
1 128

(hospodářský výsledek aktivit Sekce dětské paliativní péče v roce 2018 byl záporný, ca. 376 tis. Kč, kryt přebytkem
hospodaření v roce 2017)

• občerstvení, nájem, ostatní služby, materiál
• náklady na výrobu, překlady, korekce a tisky odborných publikací a videí
• osobní náklady celkem
osobní náklady - sekretariát sekce, projekty
osobní náklady - lektoři
daně
Hospodářský výsledek po zdanění
Stav finančního fondu k 1.1.2018
Stav finančního fondu k 31.12.2018

319
320
489
218
271
23
126
1 065
1 191
1/2

ČSPM se snaží o trvale vyrovnané hospodaření. Finanční situace se dá hodnotit jako stabilní,
společnost vykazuje kladný výsledek hospodaření, společnost má rezervy pro krytí případných
mimořádných nákladů.
Společnost by bez grantů, dotací a darů nebyla schopna financovat své aktivity. Významnější část
nákladů je spojena s konkrétními projekty, které mají potom i své zdroje příjmů.
ČSPM ČLS JEP je dlouhodobě podporována Nadačním fondem AVAST. V roce 2018 byla z podpory
500 tis. Kč hrazena velká část provozních nákladů společnosti a část nákladů na výroční konferenci.
Stabilní část příjmů společnosti tvoří členské příspěvky, ročně ve výši ca. 70 tis. Kč a pořádané
vzdělávací akce, jejichž výsledek přinesl do rozpočtu společnosti částku ca. 350 tis. Kč.
Pravidelnou položku výdajové stránky rozpočtu společnosti tvoří náklady na zajištění činnosti
společnosti, které v roce 2018 činily ca. 480 tis. Kč. Nejvýznamnější položku představují osobní
náklady v celkové výši ca. 280 tis. Kč na zajištění chodu sekretariátu společnosti, administraci
projektů, nákladů spojených se zdravotně – politickými jednáními, a dále náklady na služby ve výši
ca. 180 tis. Kč, především právní a IT služby.
Další významnou položku příjmů i výdajů v minulých obdobích tvořily náklady a výnosy v souvislosti
s každoroční výroční konferencí společnosti. V roce 2018 bylo pořádání konference svěřeno externí
agentuře AHOU. Většina příjmových i výdajových položek byla tedy vedena agenturou. Náklady
společnosti ve výši ca. 300 tis. Kč byly kryty dotací MZ a NF Avast. Celkově akce skončila
vyrovnaným rozpočtem.
Podstatné položky na straně výnosů i nákladů jsou tvořeny aktivitami Sekce dětské paliativní péče,
akce mají samostatný rozpočet v rámci ČSPM ČLS JEP, jsou koncipovány jako vyrovnané a z velké
části jsou pokryty z dotací, grantů a darů. Nadace KB Jistota podpořila dlouhodobě aktivity sekce
celkovou částkou 1.230 tis. Kč na 3 roky, pro rok 2018 ve výši 380 tis. Kč. Tato částka je určena
na dofinancování nákladů kurzů ICPCN, kurzů etického poradenství a e-learningových kurzů.
Liga proti rakovině podpořila v roce 2017 publikační aktivity Sekce dětské paliativní péče částkou
240 tis. Kč. Prostředky byly v roce 2018 použity na výrobu informativních videí o dětské paliativní
péči, překlady, přípravu, odborné korektury a tisky publikací o dětské paliativní péči a webové
prezentace. Příspěvek z Výboru dobré vůle ve výši 50 tis. Kč byl určen na překlad knihy Klinická etika.
Dotace z MZ ve výši 21 tis. Kč pokryla část nákladů na pracovní setkání odborníků na dětskou
paliativní péči v Jihlavě.
Celkové náklady na projekty sekce činily v roce 2018 ca. 1.130 tis. Kč, stabilním pravidelnějším
nákladem jsou osobní náklady ve výši ca. 220 tis. Kč na sekretariát sekce, projektového koordinátora
a odborné garanty. Významnou nákladovou položku tvoří mzdové náklady lektorů vzdělávacích kurzů
(ca. 270 tis. Kč), náklady na výrobu, překlady, korekce a tisky odborných publikací a videí (ca. 320 tis. Kč)
a další služby v souvislosti s pořádanými vzdělávacími akcemi. Záporný hospodářský výsledek
v roce 2018 byl krytý přebytkem hospodaření z roku 2017.
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