Vážený pan
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
předseda ČLS JEP

V Hradci Králové dne 22. 5. 2012
Věc: Stanovisko České společnosti patologů ČLS JEP a redakční rady časopisu Česko-slovenská
patologie a Soudní lékařství ohledně plánované změny nakladatele
Vážený pane profesore,
ačkoli naše odborná společnost (s uděleným mandátem od České společnosti soudního lékařství a
soudní toxikologie) vydala k celé věci ohledně plánované změny nakladatele našeho časopisu Československá patologie a Soudní lékařství už v zápise ze zasedání výboru České společnosti patologů ČLS
JEP dne 16. 1. 2012 v Hradci králové své nesouhlasné stanovisko (zápis má vedení ČLS JEP po celou
dobu k dispozici a je veřejně dostupný na stránkách naší společnosti - www.patologie.info), cítíme
vzhledem k dění ohledně této věci nutnost naše stanovisko zopakovat.
1/ Se změnou nakladatele našeho časopisu touto formou nesouhlasíme a jsme rozčarováni
skutečností, že se vedení ČLS JEP rozhodlo změnit nakladatele časopisu bez jakékoli předchozí
konzultace a informování redakční rady časopisu a odborných společností.
2/ Dosud nám nebyly sděleny žádné konkrétní informace o důvodu plánované změny. Obecné
proklamace o ekonomických důvodech a o snaze zvýšit kvalitu časopisu vnímáme jako nepostačující.
Důvod vyvedení nakladatelské činnosti, která jako celek byla pro ČLS JEP každoročním zdrojem
nemalých příjmů, nám zůstává nejasný. Jediné, co našemu časopisu (a pravděpodobně nejen jemu)
dlouhodobě bránilo v rozvoji, byly nesmyslně vysoké paušální odvody předepisované ekonomickým
odd. ČLS (tzv. nepřímé náklady, při zcela nejasném plnění za tyto platby, neboť všechny náklady na
výrobu a distribuci časopisu včetně odměn redaktorům se hradí zvlášť a redakční rada časopisu
nepoužívá žádný majetek ve vlastnictví ČLS JEP).
3/ Nerozumíme tomu, jak by podle Vašeho sdělení mohl nový nakladatel zlepšit kvalitu našeho
časopisu, neboť toto je ve výlučné kompetenci (ale také zodpovědností) redakční rady.
4/ Jako velmi problematickou vnímáme i skutečnost, že podle nového návrhu by měly odměny
šéfredaktorům vyplácet odborné společnosti (což s nimi však nikdo nekonzultoval) - dosud byly
odměny (i když malé) součástí nákladů časopisu a nezatěžovaly rozpočet OS.

5/ S politováním se dozvídáme, že na jednáních s některými z ostatních časopisů zazněly informace o
tom, že odborným časopisům nic jiného než přechod k vybranému nakladateli nezbude. Rádi bychom
zdůraznili, že vlastníkem časopisu je Česká lékařská společnost JEP, které jsme všichni rovnoprávnými
členy. A i když ČLS JEP vlastní licence časopisů, nijak nedisponuje členy jejich redakčních rad, kteří
většinou za minimální odměnu věnují ve prospěch časopisů ČLS JEP obrovské množství svého času.
6/ Vámi uváděnou možnost "znovu se rozhodnout" po ročním působení u nového nakladatele
vnímáme jako velmi nešťastnou. Přechod k novému nakladateli je poměrně náročný proces, který
změní celou řadu parametrů fungování redakční práce, a my si nedokážeme představit, že by
atmosféra nejistoty, která nyní již několik měsíců téměř paralyzuje činnost redakční rady našeho
časopisu, měla po roce vzniknout znovu.
7/ Rádi bychom upozornili i na další důležitou skutečnost - náš časopis je společný nejen pro Českou
společnost patologů a Českou společnost soudního lékařství a soudní toxikologie, ale také pro
příslušné slovenské odborné společnosti, které na práci časopisu finančně přispívají. Nedokážeme si
představit, že by k takto závažné změně ve fungování redakce časopisu došlo bez předchozího
souhlasu našich slovenských kolegů.
Vážený pane profesore,
rádi bychom se připojili k výzvě našich kolegů, aby bylo svoláno společné jednání vedoucích
redaktorů a vedení dotčených odborných společností.
Také bychom uvítali a žádáme tímto o to, aby bylo časopisům a OS, které s navrhovaným přechodem
k vybranému nakladateli nesouhlasí (mezi něž patříme), umožněno vybrat si svého nakladatele tak,
jak to bylo dříve i zcela nedávno umožněno jiným časopisům ČLS JEP.
S pozdravem

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP

Doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Vědecký sekretář Společnosti českých patologů ČLS JEP
Šéfredaktor časopisu Česko-slovenská patologie

Znění dopisu bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy výboru Společnosti českých
patologů na schůzi 22.5.2012 v Hradci Králové.

