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                                                                            Předsedkyním a předsedům OS ČLK 

 

                                                                                                                            V Praze 25.9.2020 

                     

Vážené kolegyně a kolegové, 

níže si Vám dovoluji přeposlat informace k ekonomice ČLK. 
 

  

 Ekonomika ČLK  

 

   Souhrnné informace o hospodaření ČLK za rok 2019 byly v souladu se SP č. 17 – Finanční řád, 

zveřejněny v časopise Tempus Medicorum 7-8/2020. 

   Na červencovém zasedání vzalo představenstvo ČLK na vědomí zprávu auditora o ověření 

účetní závěrky ČLK za rok 2019. Auditor nemá výhrady.  

   Hospodaření centra ČLK v porovnání s rozpočtem:  

                                                                     výnosy 101,6 %, náklady 76,2 % 

   Hospodářský výsledek centra ČLK před zdaněním k 31.12.2019:    

                                                                      +  13 630 810,- Kč 

   Z toho - vydávání časopisu Tempus:         -     3 185 280,- Kč 

               - společenské akce:                        -        714 241,- Kč 

   Na svém zasedání 3.9.2020 vzalo představenstvo ČLK na vědomí podrobný rozbor hospodaření 

ČLK za rok 2019 a rozhodlo, že hospodářský výsledek centra ČLK + 10 078 873,- Kč (po 

zdanění) za rok 2019 bude převeden do jmění ČLK. Vlastní jmění ČLK po převodu tohoto 

hospodářského výsledku činí 84 931 355,- Kč. 

   Představenstvo ČLK rovněž vzalo na vědomí informaci o výši finančních náhrad vyplácených 

jednotlivým funkcionářům centrálních orgánů ČLK za činnost pro ČLK a také informaci o 

hospodaření ČLK za 1. pololetí 2020. 

   Představenstvo na svém zasedání 3.9.2020 schválilo návrh rozpočtového opatření pro rok 2020. 

   Všechny zmiňované materiály budou předloženy delegátům sjezdu ČLK a většinu z nich jste 

obdrželi v podkladech pro naši poradu konanou dne 10. 9. 2020.. 

 

Členské příspěvky se zvyšovat nebudou 

 

   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. 

Dosažený hospodářský výsledek po zdanění v jednotlivých letech: 

• 2007:  +   3 707 125,- Kč 

• 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 
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• 2013:  +   5 300 549,- Kč 

• 2014:  +   3 836 690,- Kč 

• 2015:  +   5 808 781,- Kč 

• 2016:  +   1 709 380,- Kč 

• 2017:  +   4 914 255,- Kč 

•                      2018:  +  12 183 110,- Kč 

•                      2019:  +  10 078 873,- Kč 

 

 

   Představenstvo ČLK na svém zasedání 3.9.2020 souhlasilo s mým návrhem a navrhuje tedy 

delegátům sjezdu ČLK ponechání členských příspěvků pro rok 2021 v současné výši se 

zachováním stávajících pravidel rozdělování výnosu z členských příspěvků mezi centrum a OS 

ČLK. 

   Všichni účastníci porady 10. 9. 2020 s tímto návrhem souhlasili. 

    

 

Návrh rozpočtu na rok 2021 

 

   Představenstvo na svém zasedání 3. 9. 2020 po úpravách schválilo návrh rozpočtu centra ČLK 

pro rok 2021, který jsem připravil ve spolupráci s ekonomickým oddělením ČLK. Rozpočet je 

koncipován jako vyrovnaný s rezervou 338 000,- Kč. 

   Rozpočet obsahuje finanční prostředky vyčleněné ke splácení hypotečního úvěru, který ČLK na 

nákup Domu lékařů poskytla Čs. spořitelna, a to v celkové výši 4 235 000,- Kč za rok.  

   Rozpočet obsahuje finanční prostředky vyčleněné ke splácení úvěru na rekonstrukci Domu 

lékařů, který ČLK poskytla Čs. spořitelna, a to v celkové výši 3 972 000,- Kč za rok.  

   Navrhovaný rozpočet v sobě zahrnuje v plné výši, tedy bez jakékoliv finanční spoluúčasti ze 

strany okresních sdružení, nezbytnou finanční podporu pro vydávání na vnějších vlivech 

nezávislého časopisu, jehož prostřednictvím ČLK plní vůči svým členům svoji informační 

povinnost. Rozpočet obsahuje rovněž rezervu ve výši 1 200 000,- Kč pro mediální podporu aktivit 

ČLK, která spočívá zejména ve vydávání elektronického magazínu www.nasezdravotnictvi.cz , 

jehož prostřednictvím komora informuje o zdravotnictví širokou veřejnost. 

   Rozpočet počítá s průměrným navýšením mezd zaměstnanců centrálních kanceláří ČLK o 5%.  

   Rozpočet obsahuje 250 000,- Kč na rozsáhlou modernizaci webových stránek ČLK.    

   Rozpočet počítá rovněž s podporou činnosti Sekce mladých lékařů ČLK ve výši 200 000,- Kč. 

   Rozpočet obsahuje rezervu 200 000,- Kč na případnou podporu Vzdělávacího portálu ČLK. 

   V rozpočtu jsou vyčleněny také rezervy 200 000,- Kč na zařízení muzea v Klubu lékařů a 100 

000,- Kč na podporu lékařské fotbalové reprezentace i 100 000,- Kč na podporu činnosti 

společnosti Lékaři bez hranic. 

   K předloženému návrhu rozpočtu, tak jak byl odsouhlasen představenstvem ČLK, nevznesl 

nikdo z účastníků porady předsedů dne 10. 9. 2020 žádné připomínky. 

 

 

       

S kolegiálním pozdravem 

 

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK 

 

http://www.nasezdravotnictvi.cz/

