
Zpráva o hospodaření majetku centra České lékařské komory k 31. 12. 2005 
 
Finanční majetek je používán pro běžný chod komory na hrazení průběžných nákladů 
komory. 
Dlouhodobý nehmotný majetek představuje zejména program pro evidenci lékařů. 
Dlouhodobý hmotný majetek je používán pro běžnou činnost komory. 
Pohledávky se pohybují řádově ve stejné výši, rozhodující položkou jsou nepřevedené čl. 
příspěvky od okresních sdružení. Žádné sporné pohledávky se nevyskytují. 
 
 
 
Přehled majetku centra České lékařské komory k 31. 12. 2005 

 
I. Finanční majetek  
     Na účtech finančního majetku jsou vedeny zůstatky peněz v pokladnách, zůstatky cenin a 
zejména zůstatky vkladových bankovních účtů. Část finančních prostředků je uložena na 
termínovaných vkladech. 
 
II. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  
     Rozhodující  položkou dlouhodobého majetku jsou stavby. Jedná se o kancelářské 
prostory v Praze, Brně a Olomouci. Dále je v majetku vedena kancelářská technika a 
zařizovací předměty.      
 
III. Pohledávky 
     Zůstatek byl ovlivněn zejména nepřevedenými členskými příspěvky od OS ČLK. 
 
 Název Stav k 31.12.2005 
I. Finanční majetek 10 482 566,63 
II.  Dlouhodobý nehmotný majetek  624 960,77 
 Dlouhodobý hmotný majetek  26 492 775,94 
III.    Pohledávky 3 143 263,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zpráva o hospodaření majetku centra České lékařské komory k 31. 12. 2004 
 
Finanční majetek je používán pro běžný chod komory na hrazení průběžných nákladů 
komory. 
Dlouhodobý nehmotný majetek představuje zejména program pro evidenci lékařů. 
Dlouhodobý hmotný majetek je používán pro běžnou činnost komory. 
Rozhodující položkou pohledávek jsou nepřevedené čl. příspěvky od okresních sdružení a 
zaplacené zálohy na daň z příjmu za rok 2004. Žádné sporné pohledávky se nevyskytují. 
 
 
 
 
Přehled majetku centra České lékařské komory k 31. 12. 2004 

 
I. Finanční majetek  
     Na účtech finančního majetku jsou vedeny zůstatky peněz v pokladnách, zůstatky cenin a 
zejména zůstatky vkladových bankovních účtů. Část finančních prostředků je uložena na 
termínovaných vkladech. 
 
II. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  
     Rozhodující  položkou dlouhodobého majetku jsou stavby. Jedná se o kancelářské 
prostory v Praze, Brně a Olomouci. Dále je v majetku vedena kancelářská technika a 
zařizovací předměty.      
 
III. Pohledávky 
     Zůstatek byl ovlivněn zejména nepřevedenými členskými příspěvky od OS ČLK a 
zaplacenou zálohou na daň z příjmu za rok 2004. 
 
 Název Stav k 31.12.2004 
I. Finanční majetek 6 076 036,11 
II.  Dlouhodobý nehmotný majetek  541 208,50 
 Dlouhodobý hmotný majetek  27 104 284,96 
III.    Pohledávky 4 401 123,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zpráva o hospodaření majetku centra České lékařské komory k 31. 12. 2003 
 
Finanční majetek je používán pro běžný chod komory na hrazení průběžných nákladů 
komory. 
Dlouhodobý nehmotný majetek představuje zejména program pro evidenci lékařů. 
Dlouhodobý hmotný majetek je používán pro běžnou činnost komory. 
Rozhodující položkou pohledávek jsou nepřevedené čl. příspěvky od okresních sdružení. 
Žádné sporné pohledávky se nevyskytují. 
 
 
 
Přehled majetku centra České lékařské komory k 31. 12. 2003 

 
I. Finanční majetek  
     Na účtech finančního majetku jsou vedeny zůstatky peněz v pokladnách, zůstatky cenin a 
zejména zůstatky vkladových bankovních účtů. Část finančních prostředků je uložena na 
termínovaných vkladech. 
 
II. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  
     Rozhodující  položkou dlouhodobého majetku jsou stavby. Jedná se o kancelářské 
prostory v Praze. Dále je v majetku vedena kancelářská technika a zařizovací předměty. 
     
 
III. Pohledávky 
     Zůstatek byl ovlivněn zejména nepřevedenými členskými příspěvky od OS ČLK a 
půjčkami členům ČLK, kteří byli postiženi povodněmi. 
 
 Název Stav k 31.12.2003 
I. Finanční majetek 7 050 745,42 
II.  Dlouhodobý nehmotný majetek  194 158,50 
 Dlouhodobý hmotný majetek  26 259 884,80 
III.    Pohledávky 2 291 889,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zpráva o hospodaření majetku centra České lékařské komory k 31. 12. 2002 
 
Finanční majetek je používán pro běžný chod komory na hrazení průběžných nákladů 
komory. 
Dlouhodobý nehmotný majetek představuje program office. Dlouhodobý hmotný majetek je 
používán pro běžnou činnost komory. 
Rozhodující položkou pohledávek jsou nepřevedené čl. příspěvky od okresních sdružení a 
zaplacené zálohy na daň z příjmu za rok 2002. Žádné sporné pohledávky se nevyskytují. 
 
 
 
Přehled majetku centra České lékařské komory k 31. 12. 2002 

 
I. Finanční majetek  
     Na účtech finančního majetku jsou vedeny zůstatky peněz v pokladnách, zůstatky cenin a 
zejména zůstatky vkladových bankovních účtů. Část finančních prostředků je uložena na 
termínovaných vkladech. 
 
II. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  
     Rozhodující  položkou dlouhodobého majetku jsou stavby. Jedná se o kancelářské 
prostory v Praze. Dále je v majetku vedena kancelářská technika a zařizovací předměty. 
     
 
III. Pohledávky 
     Zůstatek byl ovlivněn zejména nepřevedenými členskými příspěvky od OS ČLK a 
zaplacenou zálohou na daň z příjmu za rok 2002. 
 
 Název Stav k 31.12.2002 
I. Finanční majetek 4 311 196,42 
II.  Dlouhodobý nehmotný majetek  21 250,- 
 Dlouhodobý hmotný majetek  25 968 659,60 
III.    Pohledávky 3 211 475,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zpráva o hospodaření majetku centra České lékařské komory k 31. 12. 2001 
 
Finanční majetek je používán pro běžný chod komory na hrazení průběžných nákladů 
komory. 
Dlouhodobý nehmotný majetek představuje program office. Dlouhodobý hmotný majetek je 
používán pro běžnou činnost komory. 
Rozhodující položkou jsou nepřevedené čl. příspěvky od okresních sdružení. Žádné sporné 
pohledávky se nevyskytují. 
 
 
 
Přehled majetku centra České lékařské komory k 31. 12. 2001 

 
I. Finanční majetek  
     Na účtech finančního majetku jsou vedeny zůstatky peněz v pokladnách, zůstatky cenin a 
zejména zůstatky vkladových bankovních účtů. Část finančních prostředků je uložena na 
termínovaných vkladech. 
 
II. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  
     Rozhodující  položkou dlouhodobého majetku jsou stavby. Jedná se o kancelářské 
prostory v Praze. Dále je v majetku vedena kancelářská technika a zařizovací předměty. 
     
 
III. Pohledávky 
     Zůstatek byl ovlivněn zejména nepřevedenými členskými příspěvky od OS ČLK. 
 
 Název Stav k 31.12.2001 
I. Finanční majetek 3 376 644,16 
II.  Dlouhodobý nehmotný majetek  21 250,- 
 Dlouhodobý hmotný majetek  25 903 460,41 
III.    Pohledávky 2 320 331,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpráva o hospodaření majetku centra České lékařské komory k 31. 12. 2000 
 
Finanční majetek je používán pro běžný chod komory na hrazení průběžných nákladů 
komory. 
Dlouhodobý nehmotný majetek představuje program office. Dlouhodobý hmotný majetek je 
používán pro běžnou činnost komory. 
Rozhodující položkou jsou nepřevedené čl. příspěvky od okresních sdružení. Žádné sporné 
pohledávky se nevyskytují. 
 
 
 
Přehled majetku centra České lékařské komory k 31. 12. 2000 

 
I. Finanční majetek  
     Na účtech finančního majetku jsou vedeny zůstatky peněz v pokladnách, zůstatky cenin a 
zejména zůstatky vkladových bankovních účtů. Část finančních prostředků je uložena na 
termínovaných vkladech. 
 
II. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  
     Rozhodující  položkou dlouhodobého majetku jsou stavby. Jedná se o kancelářské 
prostory v Praze.  Dále je v majetku vedena kancelářská technika a zařizovací předměty. 
     
 
III. Pohledávky 
     Zůstatek byl ovlivněn zejména nepřevedenými členskými příspěvky od OS ČLK. 
 
 Název Stav k 31.12.2000 
I. Finanční majetek 1 834 886,72 
II.  Dlouhodobý nehmotný majetek  21 250,- 
 Dlouhodobý hmotný majetek  26 329 211,70 
III.    Pohledávky 1 769 965,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Zpráva o hospodaření majetku centra České lékařské komory k 31. 12. 2005
	I. Finanční majetek 
	II. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
	III. Pohledávky
	Zpráva o hospodaření majetku centra České lékařské komory k 31. 12. 2004
	I. Finanční majetek 


	II. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
	III. Pohledávky
	Zpráva o hospodaření majetku centra České lékařské komory k 31. 12. 2003
	I. Finanční majetek 


	II. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
	III. Pohledávky
	Zpráva o hospodaření majetku centra České lékařské komory k 31. 12. 2002
	I. Finanční majetek 


	II. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
	III. Pohledávky
	Zpráva o hospodaření majetku centra České lékařské komory k 31. 12. 2001
	I. Finanční majetek 


	II. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
	III. Pohledávky
	Zpráva o hospodaření majetku centra České lékařské komory k 31. 12. 2000
	I. Finanční majetek 


	II. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
	III. Pohledávky


