
Dopis prezidenta ČLK předsedům OS ČLK 
 

 

                                                                                                                 

                                                                                                              V Praze, 17.10.2021 

 

 

      

  Vážené kolegyně a kolegové, 

 

   věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím. 

 

XXXVI. Sjezd ČLK  

 

   Připomínám, že v souladu s § 16 odst. 3 písm. e) zákona o ČLK svolává představenstvo 

ČLK sjezd delegátů ČLK na sobotu 4.12. a neděli 5.12.2021 do hotelu Voroněž v Brně. 

Omlouvám se za poněkud nestandardní termín, ale hotel nám nebyl schopný lepší 

nabídnout. Všichni tak musíme doufat, že i počátkem prosince nám epidemická situace a 

platná protiepidemická opatření, která samozřejmě budeme respektovat, konání sjezdu 

umožní. 

 

Ekonomika ČLK  

 

   Informace o hospodaření komory v roce 2020 a v prvním pololetí roku letošního jste 

obdrželi již jako podkladové materiály pro poradu konanou 23.9.2021 v Domě lékařů.        

   Tyto dokumenty byly projednávány představenstvem ČLK na jeho červencovém a 

zářijovém zasedání.  

   V souladu se SP č. 17 – Finanční řád, byly patřičné informace o hospodaření zveřejněny 

v časopise Tempus Medicorum 7-8/2021. 

Hospodaření centra ČLK v porovnání s rozpočtem: výnosy 99,8 %, náklady 70,7 % 

Hospodářský výsledek centra ČLK před zdaněním k 31.12.2020: + 14 663 236,- Kč 

Z toho - vydávání časopisu Tempus:                                               -     4 138 495- Kč 

            - společenské akce:                                                                -     437 185,- Kč 

   Jedním z projednaných dokumentů je rovněž zpráva auditora o ověření účetní závěrky 

ČLK za rok 2020. Auditor nemá výhrady.  

   Podrobný rozbor hospodaření ČLK za rok 2020 vzalo představenstvo na vědomí 2.9.2021, 

kdy zároveň rozhodlo, že hospodářský výsledek centra ČLK + 11 384 968,- Kč (po zdanění) 

za rok 2020 bude převeden do jmění ČLK. Vlastní jmění ČLK po převodu tohoto 

hospodářského výsledku činí 96 473 525,- Kč. 

   Představenstvo ČLK dále vzalo na vědomí informaci o výši finančních náhrad 

vyplácených jednotlivým funkcionářům centrálních orgánů ČLK za činnost pro komoru i  

informaci o hospodaření za 1. pololetí 2021. 

   Představenstvo ČLK dále 2.9.2021 jednomyslně schválilo návrh rozpočtového opatření 

pro rok 2021 připravený ekonomickým oddělením ČLK. 

 

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. To je jistě pozitivní, neboť pouze ekonomicky silná a nezávislá profesní 

samospráva může hájit zájmy lékařů.  

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 

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 

2020:   + 11 384 968,- Kč 

   Představenstvo 2.9.2021 po diskusi jednomyslně schválilo můj návrh ponechat členské 

příspěvky pro rok 2022 v současné výši se zachováním stávajících pravidel rozdělování 

výnosu z členských příspěvků mezi centrum a OS ČLK. Rovněž všichni účastníci porady 

23. 9. 2021 s tímto návrhem také souhlasili. 

    

Návrh rozpočtu na rok 2022 

 

   Představenstvo na svém zasedání 9.10.2021 jednomyslně schválilo návrh rozpočtu centra 

ČLK pro rok 2022, který jsem připravil ve spolupráci s ekonomickým oddělením ČLK.  

   Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný s rezervou 412 800,- Kč. 

   Rozpočet vychází z předpokladu, že Sjezd schválí návrh představenstva na zachování výše 

členských příspěvků v dosavadní výši a stejných pravidlech odvodu části z jejich výnosu do 

centra ČLK. 

   Na příjmové straně rozpočet počítá s příjmem z prodeje bytu v ulici Jeřabinová. 

   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 3 973 000,- 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 rovněž s navýšením mzdových nákladů na zaměstnance centrálních 

kanceláří ČLK o 5%.  

   Rozpočet obsahuje 500 000,- Kč na rozsáhlou modernizaci webových stránek ČLK.    

   Rozpočet počítá rovněž s podporou činnosti Sekce mladých lékařů ČLK, a to ve výši 200 

000,- Kč. 

    V rozpočtu jsou vyčleněny také rezervy 100 000,- Kč na podporu lékařské fotbalové 

reprezentace a 100 000,- Kč na podporu činnosti společnosti Lékaři bez hranic. 

http://www.nasezdravotnictvi.cz/


 

      Vážené kolegyně a kolegyně, 

   pokud budete mít k předkládaným dokumentům jakékoliv dotazy či připomínky, 

neváhejte mě kontaktovat. Zároveň vás prosím, abyste dle možností s návrhy seznámili 

delegáty sjezdu i ostatní kolegy a kolegyně.  

   Všichni delegáti sjezdu samozřejmě včas veškeré materiály obdrží. 

 

     Těším se na setkání s vámi v Brně, přeji hodně štěstí a zdraví a zůstávám s kolegiálním 

pozdravem. 

 

 

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK 


