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                                                                    Předsedům OS ČLK 

                                                                                                      V Praze dne 7. 10. 2017  

 

Informace k návrhu rozpočtu pro rok 2018 
                                                                      

              Vážené kolegyně a kolegové, 

 

   věnujte prosím pozornost přiloženému návrhu rozpočtu ČLK na rok 2018, který schválilo 

představenstvo na svém zasedání dne 6. října 2017 a který bude spolu s dalšími informacemi 

o hospodaření ČLK předložen delegátům listopadového sjezdu komory. 

 

ČLK je stále finančně konsolidovaná 

 

   S potěšením Vám mohu oznámit, že naše komora je finančně konsolidovaná a zcela 

nezávislá na státu, přičemž hospodaření centra ČLK končí kladným hospodářským 

výsledkem již od roku 1999 a ne jinak tomu bylo i v loňském roce. To je jistě pozitivní, 

neboť pouze ekonomicky silná a nezávislá profesní samospráva může hájit zájmy lékařů.  

 

Dosažený hospodářský výsledek po zdanění v jednotlivých letech: 

 2008:  + 3 433 570,- Kč 

 2009:  + 2 599 894,- Kč 

 2010:  + 1 415 566,- Kč 

 2011:  + 1 459 552,- Kč 

 2012:  + 3 730 586,- Kč 

 2013:  + 5 300 549,- Kč 

 2014:  + 3 836 690,- Kč 

 2015:  + 5 808 781,- Kč 

 2016:  + 1 709 380,- Kč 

 

   Jak jste již byli dříve informováni, představenstvo rozhodlo, že hospodářský výsledek 

centra ČLK + 1 709 380,- Kč (po zdanění) za rok 2016 bude převeden do jmění ČLK. Vlastní 

jmění ČLK po převodu tohoto hospodářského výsledku činí 57 167 484,79 Kč.  

    

Letošní hospodaření skočí patrně tzv. „kladnou nulou“ 

 

   Hospodaření ČLK skončilo v roce 2016 kladným hospodářským výsledkem navzdory 

výdajů spojeným s informační kampaní „Zdravotnictví volá o pomoc“, jejíž součástí byl i 

mimořádný sjezd. Ještě jednou bych chtěl poděkovat těm okresním sdružením, která se na 
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kampani finančně spolupodílela. Bez jejich podpory ve výši cca. 1 milion korun, by 

hospodaření centra ČLK skončilo méně optimisticky.    

   Na základě usnesení delegátů sjezdu mediální podpora aktivit ČLK pokračuje i v letošním 

roce, přičemž veškeré náklady nese již pouze centrum komory. Dá se očekávat, že naše 

hospodaření v letošním roce skončí sice i tentokrát v kladných číslech, ale hospodářský 

výsledek bude díky neustále rostoucím nákladům horší než v roce 2016. 

 

Navýšení členských příspěvků je nezbytné 

 

   Bez navýšení členských příspěvků, jejichž výše zůstává 6 let stejná, by pří růstu nákladů 

(např. očekávaný nárůst mezd zaměstnanců ČLK o 10%) rozpočet ČLK pro rok 2018 skončil 

záporným hospodářským výsledkem. Takový výsledek by destabilizoval kredit ČLK jako 

silné nezávislé stavovské organizace, která dokáže hájit oprávněné zájmy svých členů, a 

prakticky by znemožňoval realizovat usnesení sjezdu o nákup nemovitosti pro vybudování 

Domu lékařů. 

   Účastníci porady předsedů OS ČLK, která se konala 21.9.2017, nesouhlasili s tím, aby 

rozpočet ČLK pro rok 2018 končil záporným hospodářským výsledkem. Účastníci porady 

zároveň nesouhlasili s tím, aby ČLK omezovala své aktivity, které vykonává ku prospěchu 

lékařů. Účastníci porady trvali na záměru, aby ČLK investovala do nákupu nemovitosti na 

vybudování Domu lékařů a podpořila tím sjednocování lékařského stavu. 

   Představenstvo ČLK plně akceptovalo doporučení předsedů okresních sdružení a 

jednomyslně odmítlo deficitní rozpočet bez navyšování členských příspěvků. 

 

Posílení solidarity velkých okresních sdružení s malými 

 

   Princip diferencované výše odvodů části výnosu z členských příspěvků, kdy větší okresní 

sdružení platí více a malá méně, zavedla ČLK již v roce 2000. O dva roky později byla 

progresivita odvodů zmírněna, aby velká sdružení nebyla tolik zatěžována. V průběhu let se 

však ukázalo, že zatím co velká sdružení na svých účtech akumulují peníze, malá sdružení se 

propadají do deficitů a finanční nouze ohrožuje jejich fungování. Rozhodně není v pořádku, 

když si menší okresní sdružení nemůže dovolit vlastní kancelář, nemůže zaplatit sekretářku a 

jeho funkcionáři musí pro komoru pracovat zadarmo. Řešením není to, aby malá OS byla 

závislá na finanční podpoře z centra, řešením je prohloubení míry solidarity velkých 

s malými.  

   Účastníci porady předsedů s posílením principu solidarity souhlasili a nedoporučili tedy 

prosté navyšování členských příspěvků, které by současný nepoměr pouze prohloubilo. Míra 

solidarity by měla být větší než dnes, ale menší než v letech 2000 a 2001, aby velká sdružení 

neohrožoval významný pokles příjmů. 

 

Členské příspěvky by měly být přehledné 

 

   Z diskuse na zmiňované poradě předsedů OS ČLK vyplynul jednoznačně převažující názor, 

že výše členských příspěvků by měla být stanovena přehledně, aby si lékaři byli jistí tím, 

kolik vlastně mají platit. Představenstvo akceptovalo toto doporučení včetně vydiskutovaných 

částek tak, že absolventům a nepracujícím důchodcům vzrostou členské příspěvky pouze 

nepatrně.  
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Členské příspěvky a návrh rozpočtu ČLK pro rok 2018 

 

   Představenstvo ČLK na svém zasedání dne 6.10.2017 schválilo návrh rozpočtu pro rok 

2018 s tím, že doporučuje delegátům sjezdu ČLK upravit výši členských příspěvků v souladu 

s doporučením porady předsedů OS ČLK, a to v jednotlivých kategoriích:  

soukromí lékaři 3500,- Kč,  

lékaři zaměstnanci 2500,- Kč,  

absolventi platící 1000,- Kč, 

nepracující důchodci 500,- Kč,  

a zároveň změnit pravidla v přerozdělování výnosu z členských příspěvků tak, aby byla 

posílena solidarita velkých OS ČLK s malými OS ČLK. 

 

Navržený rozpočet umožní další rozvoj komory 

 

   Pokud delegáti listopadové sjezdu odsouhlasí návrh, který jednomyslně přijalo 

představenstvo, budou mít okresní sdružení ČLK v příštím roce celkem k dispozici 

téměř o 7 milionů korun více. Výrazně si polepší zejména malá OS ČLK, která tak udrží 

svoji ekonomickou nezávislost, aniž by musela omezovat servis poskytovaný svým členům. 

Pokud bude návrh představenstva schválen, pak dojde k poklesu příjmů z členských 

příspěvků pouze celkem u 6 největších okresů, přičemž se v porovnání s jejich celkovými 

příjmy jedná o pokles zanedbatelný. 

   Představenstvem schválený rozpočet počítá jak s očekávaným zvýšením mezd zaměstnanců 

o 10%, tak s financování online magazínu na k podporu aktivit ČLK, s nákupem nezbytného 

softwaru i výpočetní techniky, s posílením zahraničních aktivit ČLK (členství ve WMA i 

pořádání zasedání ZEVA), ale navíc umožní vytvoření finanční rezervy ve výši 9 milionů 

korun pro vybudování Domu lékařů. 

 

Vážené kolegyně a kolegové, 

  

   v případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat.  

   Doufám, že návrh představenstva na úpravu výše členských příspěvků podpoříte, stejně 

jako návrh na posílení solidarity velkých okresních sdružení s malými. Naším společným 

cílem je přece silná a ekonomicky nezávislá komora, která dokáže i nadále poskytovat 

profesionální servis svým členům a prosazovat jejich oprávněné zájmy. 

 

 

 

   S kolegiálním pozdravem                                         MUDr. Milan Kubek 

    prezident ČLK 


