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Příloha č.2 
 

Zápis ze schůze redakční rady časopisu Klinická biochemie a metabolismus 
Olomouc, 13. 9. 2005 

 
Přítomni:  
doc. Bartek, Mgr. Borecký (LexisNexis), dr. Friedecký, doc. Jabor, prof. Kazda, dr. Kozák, dr. Kocna, 
doc. Schneiderka, ing. Šplíchalová, ing. Šprongl, doc. Štern, ing. Vávrová, dr. Votruba, prof. Zima 
 
Omluveni: prof. Hyánek, prof. Masopust, prof. Palička, prof. Zadák, prof. Engliš, doc. Průša, dr. 
Sečník, dr. Skalický, prof. Pecháň 
 
Jednání zahájil předseda ČSKB doc. Jabor, uvítal přítomné členy redakční rady (dále RR) a hosty 
(ing. Šplíchalová, Mgr. Borecký). Dále doc. Jabor poděkoval prof. Kazdovi a dr. Votrubovi za 
dlouholetou práci ve prospěch časopisu a vyjádřil potěšení nad tím, že oba bývalí redaktoři mají zájem 
i nadále spolupracovat s časopisem jako členové RR. V úvodu byla rovněž zmíněna stabilizace 
spolupráce mezi redakcí a nakladatelstvím a jako velmi pozitivní byla hodnocena spolupráce se SLG 
ČLS JEP.  
 
Pro další jednání obdrželi všichni členové rady Vyhodnocení spolupráce - návrh dalšího postupu, 
které za LexisNexis vypracoval Mgr. Borecký.  
 
První část jednání se týkala technických aspektů přípravy jednotlivých čísel. Ing. Vávrová popsala 
systém přijímání rukopisů a recenzí, ing. Šplíchalová upřesnila postup práce odpovědné redaktorky. 
• Redakce v souladu s formálními požadavky nakladatele vypracovala nové pokyny pro autory v 

české i anglické verzi (elektronicky ke stažení také na adrese:  http://www.cskb.cz/KBM/KBM.htm) 
• Veškerá historie článku nabídnutého redakci k publikaci je zaznamenávána elektronicky, autoři 

jsou průběžně informováni, dokumentace bude archivována vždy za ročník zálohováním na CD 
nosič.  

• Harmonogram prací po předání finálního textu odpovědné redaktorce pro jednotlivá čísla - viz 
Příloha A.  

• Zařazení elektronické informace o KBM jednotlivých čísel na webu ČLS JEP (obsahy a abstrakta 
prací již tiskem vydaného čísla) pokračuje v dosavadním rozsahu, ČLS přislíbila zveřejnění pdf 
jednotlivých článků s roční latencí proti distribuci předplatitelům. Aktuální informace včetně 
propojení na web ČLS je provedeno na webu ČSKB, zde jsou uváděny i obsahy čísla časopisu, 
které je právě ve finální přípravě k tisku.  

• Autoři dostávají pdf své publikace bezprostředně po uzavření druhé korektury. 
• Dr. Friedecký představil návrhy na oslovení RR s prosbou o články, editorialy a komentáře k 

publikovaným pracím. Vedoucí redaktor požádá některé autory cíleně o edukační články – návrh 
možných témat. 

• Vedoucí redaktor předpokládá širší komunikaci s celou RR prostřednictvím e-mailu, budou 
rozesílány průběžné informace o postupu rozpracovaných článků, vítány budou podněty a 
připomínky ze strany členů RR. 

Redakce i LexisNexis souhlasně hodnotí vzájemnou spolupráci jako stabilizovanou a přípravu 
druhého čísla již jako bezproblémovou.  
 
Další část jednání se věnovala ekonomice časopisu. Velmi pravděpodobné finanční vyhodnocení 
promítnuté do konce roku 2005 má na straně příjmů 227 530 Kč (dotace ČSKB 100 000 Kč, zbývající 
část jsou příjmy z předplatného) a na straně nákladů 209 500 Kč. Zatímco ČSKB a RR hodnotí tento 
ekonomický výsledek jako pozitivní (zejména s ohledem na podstatně vyšší ztrátovost při vydávání 
časopisu v NTS ČLS JEP - viz ( Příloha B), firma LexisNexis navrhuje rentabilitu časopisu zvýšit. S 
tímto návrhem přítomní jednoznačně souhlasili.  
 
V následující diskusi se řešila zejména otázka zvýšení nákladu časopisu (větší atraktivita pro 
inzerenty, možnost dalších služeb včetně webových), možnosti inzerce a automatický odběr časopisu 
pro členy ČSKB.  
 
Přítomní dospěli k těmto závěrům: 

• RR jednoznačně doporučuje zvýšení nákladu časopisu 
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• RR navrhuje automatický odběr časopisu členy společnosti s VŠ vzděláním při 
předpokládaném navýšení členského příspěvku o 200 Kč ročně (vydání 800 výtisků má 
odhadované náklady 290 000 Kč bez DPH, předplatné z členství pro 800 VŠ členů 160 000 
Kč, dotace 130 000 Kč). Tato suma bude ještě ze strany LexisNexis během měsíce října 
definitivně upřesněna s tím, že vychází ze stávající podoby časopisu při stávající barevnosti a 
počtu stran a nezahrnuje ziskovou marži LexisNexis. RR naléhavě žádá výbor ČSKB o 
projednání této otázky na svém nejbližším zasedání. 

• pro inzerci RR doporučuje oslovit inzerenty již od třetího číslo časopisu a při inzerci 
postupovat běžným způsobem (cena za inzertní stranu) 

• RR odmítá publikování inzertních článků (placená inzerce), nedoporučuje uvádění firemního 
loga na obálce, nemá námitky proti využití zadní strany obálky pro komerční účely 

• RR nemá výhrady k možnosti sponzorování jednotlivého čísla nebo ročníku a ponechává tuto 
eventualitu na rozhodnutí výboru ČSKB 

• RR vítá návrh výboru ČSKB na odměňování recenzentů (formuláře poskytne LexisNexis, 
podklady pro vyřízení agendy spojené s výplatou dodá 1x ročně redakce, výplatu provede 
LexisNexis, tyto odměny budou součástí nákladů na vydávání časopisu) 

• RR ocenila návrh výboru ČSKB na odměňování redaktorů z prostředků ČSKB (dohoda o 
provedení práce, zajistí pokladník ČSKB ing. Šprongl) 

• RR žádá ing. Šprongla a dr. Skalického o urychlené jednání s LexisNexis o inzerentech, o 
dosažených výsledcích jednání informují vedoucího redaktora nejpozději do 1.12.2005 

• pravidla pro dělení případného zisku z inzerce určí společně LexisNexis a výbor ČSKB  
 
Různé:  

• V případě většího převisu rukopisů RR schvaluje rozšíření počtu stran příslušného čísla, 
maximum až 96 stran (násobky osmi).  

• RR uvítá ze strany SLG doplnění redakční rady o dalšího člena (termín prosinec 2005, 
zodpovídá dr. Kozák), doplnění okruhu recenzentů a  zvýšení počtu předplatitelů. RR rovněž 
předpokládá, že SLG bude propagovat časopis prostřednictvím své webové stránky a 
informací distribuovaných svým členům. Výboru SLG bude tlumočit dr. Kozák. 

 
Tento zápis bude přílohou zápisu jednání výboru ČSKB v říjnu 2005. RR i výbor ČSKB ocení podněty 
pro další chod redakce i časopisu ze strany SLG. Partnerství se SLG již nyní zvýšilo podstatným 
způsobem atraktivitu obsahu časopisu a redakce tuto spolupráci považuje za jeden ze základních 
pilířů pro budoucnost časopisu. 
 
Jednání uzavřel doc. Jabor s poděkováním všem zúčastněným. 
Zapsali: Jabor, Vávrová 
 
Příloha A 
Harmonogram prací na jednotlivých číslech časopisu v roce 
 
KBM 
č. 

Finální text 
odpovědné 
redaktorce 

zlom I. korektura II. korektura výroba distribuce

1 2.1. 1.2. 15.2. 1.3. 10.3. 30.3. 
2 1.4. 2.5. 15.5. 1.6. 10.6. 30.6. 
3 1.7. 1.8. 15.8. 1.9. 10.9. 30.9. 
4 15.9. 15.10. 30.10. 15.11. 1.12. 15.12. 

 
Příloha B 
Ekonomická bilance časopisu KBM v době vydávání v NTS ČLS JEP  
(bilance za rok 2002) 
 
Náklady celkem  598 096,- Kč Příjmy předplatné 134 078,- Kč 
   inzerce    46 787,- Kč 
   dotace MZ 131 320,- Kč 
   výnosy ostatní   19 128,- Kč 
Ztráta 266 783,- Kč   
Příspěvek ČSKB 150 000,- Kč   
Konečná ztráta 116 783,- Kč   




