Vážení členové výboru,
Po diskuzi na výboru NCHČS v Velkých Bílovicích dne 19.11.2015 si dovoluji krátce analyzovat stav
bilance pokladny ČNCHS. Obecně lze říct, že vzhledem k stabilním příjmům a navyšujícím se
nákladům je jasný trend k záporné bilanci pokladny.
Příjmy

celkem

z toho členské příspěvky

2013

176 000 Kč

2014

159 000 Kč

2015
2013

223 000 Kč
134 000 Kč

2014

134 000 Kč

2015

143 000 Kč

( na vysvětlenou : Vyšší příjem v roce 2015 je dán darem, který činil 80 000 Kč, dále data za 2015 jsou
k 30.9., tedy nekompletní)
Je zjevné, že zásadním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky. Ty jsou prakticky stacionární. !!!Ostatní
příjmy jsou nejisté a nestabilní ( viz poplatky firem za doporučení produktu vůči např. SUKL ze strany
společnosti – tento zdroj značně vyschl).
Stabilním zdrojem příjmů je záštita kongresů (20 000 Kč) a workshopů (5 000 Kč) ze strany ČNCHS.
Jedná se v průměru dle počtu akcí v průměru o nezanedbatelný příjem cca 50 000 Kč.
Výdaje

celkem

2013

167 000 Kč

2014

243 000 Kč

2015

159 000 Kč ( k 30.9. 2015)
(z toho za CSNN 47 000 Kč)

Příspěvky zahraničním organizacím

2013

40 500 Kč

(WFNS, EANS)

2014

92 000 Kč

2015

88 000 Kč

( na vysvětlenou: navýšené výdaje v roce 2014 jsou v souvislosti s opomenutím hromadné platby za
EANS 2013 a nutností kompenzace v roce 2014. Celkově došlo k navýšení plateb za hromadné
členství dvojím způsobem: 1. navyšujeme průběžně počet členů, za které platíme-nyní je to 95 členů.
2. Euro není aktuálně 25 ale 27.50 Kč, takže opět navýšení)
Nově vzniklé výdaje představují platby za webové stránky a například dříve neproplácené cestovné
volební komise – 10 000 Kč.
Souhrnně stav hospodaření k 1.1.2014

63 000 Kč

1.1.2015

-53 191 Kč

30.9.2015

25 180 Kč

Bilance je tedy aktuálně kladná, ale je třeba stále brát v patrnost nalití daru v hodnotě 80 000 Kč do
rozpočtu. Tendence dlouhodobá je tedy spíše mírně záporná.
Doporučuji tato opatření:
Navýšení členského poplatku ČNCHS.
Výbor odsouhlasil návrh zvýšit poplatek pro atestované neurochirurgy z 1 080 (780 NCH +300 za
JEP)na 1500 Kč. a ponechat platbu neatestovaným na 980 Kč (680 NCH+300 JEP). Atestovaných je
140, navýšení by tedy znamenalo další příjem 58 000 Kč a jistě stabilní hospodaření v horizontu více
let.

V Plzni dne 24.11.2015
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