
Dopis prezidenta ČLK předsedům OS ČLK 
 

 

                                                                                                                 

                                                                                                              V Praze, 20.9.2022 

 

 

      

  Vážené kolegyně a kolegové, 

 

   věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím. 

 

 

36. sjezd ČLK 
 

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

ČLK 36. sjezd delegátů ČLK na sobotu 12.11. a neděli 13.11.2022 do hotelu Voroněž v 

Brně.  

 

   V příloze Vám v předstihu zasílám informace o ekonomice České lékařské komory, které 

v řádném termínu obdrží delegáti sjezdu.  

 

 

Informace o hospodaření ČLK v roce 2021 a v 1. pololetí 2022 
 

   Se souhrnnými informacemi o hospodaření ČLK za rok 2021 se členové představenstva 

seznámili již na zasedání v červnu 2022, kdy také vzali na vědomí zprávu auditora o ověření 

účetní závěrky ČLK za rok 2021. Auditor nemá výhrady. 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 100,4 %, náklady 78,7 % 

   Hospodářský výsledek centra ČLK před zdaněním k 31.12.2021:      +  11 278 249,- Kč 

   Z toho - vydávání časopisu Tempus:                                                    -     4 238 064,- Kč 

               - společenské akce:                                                                                        0,- Kč 

 

   Podrobný rozbor hospodaření ČLK za rok 2021 vzalo představenstvo na vědomí 

22.7.2022, kdy zároveň rozhodlo, že hospodářský výsledek centra ČLK + 8 742 328,- Kč 

(po zdanění) za rok 2021 bude převeden do jmění ČLK.  Vlastní jmění ČLK po převodu 

tohoto hospodářského výsledku činí 105 269 387,- Kč. 

 

   Na svém zasedání 15.9.2022 představenstvo 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 2022. Představenstvo dále jednomyslně 

schválilo návrh rozpočtového opatření pro rok 2022 připravený ekonomickým oddělením 

komory. 
 

Časopis Tempus Medicorum – ekonomika vydávání 



    Navzdory růstu cen se díky zvýšení příjmů z inzerce podařilo dosáhnout v porovnání 

s prvním pololetím roku 2021 o cca 130 000,- Kč lepšího hospodářského výsledku.  

   Vydávání časopisu musela ČLK v prvním pololetí 2022 finančně podpořit částkou 2 660 

497,- Kč, což při průměrném nákladu 52 400 výtisků, tedy o 400 kusů vyšším než před 

rokem, odpovídá částce 8,46 Kč na jeden výtisk za obsah, výrobu, tisk i distribuci. Celková 

podpora ze strany ČLK byla oproti 1. pololetí 2021 nižší o 132 191,- Kč. 

 

Nemovitosti a úvěry 
 

   Byt Jeřabinová + 2 parkovací stání  

Prodáno za 9 856 417,- Kč (koupeno v roce 2011 za 4 356 855,- Kč). 

 

   Kanceláře Lékařská 

Prodáno za 35 000 000,- Kč. 

Dne 14.7.2022 podepsal prezident ČLK smlouvu s ČS. Spořitelnou o vkladovém účtu na 

částku 50 000 000,- s měsíční lhůtou splatnosti s úrokem 5,7 % ročně. Úroková sazba bude 

každý měsíc aktualizována. 

 

   Půjčky od OS ČLK  

Celkem 32 OS ČLK půjčilo na nákup Domu lékařů celkem 14 015 000,- Kč 

OS ČLK Kladno v 10/2021 změnilo půjčku 250 000,- na dar. 

OS ČLK Liberec v 9/2022 změnilo půjčku 200 000,- na dar. 

Ostatní půjčky jsou splatné během roku 2023. 

 

   Úvěry ČLK u Čs. spořitelny 

- Úvěr 57 000 000,- na nákup Domu lékařů z roku 2017 s úrokovou sazbou 1,64 % a fixací 

na 10 let (k 31.12.2021 splaceno 13 584 619,- Kč) je vhodné splatit v termínu, tedy za 15 

let. 

- Úvěr 50 000 000,- z roku 2019 s úrokovou sazbou 2,34 % a fixací na 5 let (k 31.12.2021 

splaceno 2 816 777,- Kč) by bylo výhodné s ohledem na vývoj úrokových sazeb alespoň z 

části splatit předčasně. Pro zaplacení celého úvěru je třeba 31.10.2024 mimořádná splátka 

38 832 335,- Kč. 
 

 

Členské příspěvky pro rok 2023    

   Členské příspěvky zůstávají od roku 2018, tedy 5 let, ve stejné výši. Předtím byly členské 

příspěvky fixovány v letech 2012 – 2017, tedy 6 let. 

   Hospodářský výsledek centra ČLK je stále kladný, i když se postupně jeho výše snižuje: 

2018     + 12,18 mil. Kč 

2019     + 10,08 mil. Kč 

2020     + 11,38 mil. Kč 

2021     +   8,74 mil. Kč 



   Kvůli vysoké míře inflace (t.č. cca 17 %) se náklady ČLK zvyšují. V roce 2022 skončí 

hospodaření ČLK výsledkem „kladná nula“. 

   Pokud chce ČLK peníze z prodeje kanceláří v Lékařské ulici použít na splátku úvěru a 

nechce z nich již v roce 2023 dotovat provoz ČLK, je vhodné zvýšit členské příspěvky. 

   Případné zvýšení členských příspěvků u soukromých lékařů a vedoucích lékařů z 3 500,- 

Kč na 4 000,- Kč (+ 15 %) a lékařů zaměstnanců z 2 500,- Kč na 3 000,- Kč (+ 20 %) by 

znamenalo zvýšení výběru o cca 21 mil. Kč (OS ČLK + 12 mil. Kč a centrum ČLK + 9 mil. 

Kč).    

 

   V ostatních kategoriích by příspěvky zůstaly beze změn. Pokud nedojde ke zvýšení 

členských příspěvků od roku 2023, bude toto navýšení v roce 2024 již nutné. 

 

   Většina účastníků porady předsedů OS ČLK konané 23.6.2022 souhlasila se zvýšením 

členských příspěvků o 500,- Kč v kategorii soukromí a vedoucí lékaři i v kategorii ostatní 

lékaři zaměstnanci. Zároveň souhlasila s návrhem zvýšit maximální výši náhrady času za 

práci funkcionářů pro ČLK ze 400,- Kč na 500,- Kč.  

 

   Z přehledu výše členských příspěvků, o který jsem požádal ostatní profesní komory, 

vyplývá, že ČLK má v současnosti společně s Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě členské příspěvky nejnižší. 

 

   Představenstvo na svém zasedání 15.9.2022 jednomyslně schválilo návrh na zvýšení 

členských příspěvků od 1.1.2023 o 500,- Kč v kategorii soukromí a vedoucí lékaři a 

v kategorii ostatní lékaři zaměstnanci. Zároveň souhlasí se zvýšením platby za pozdní vstup 

z 10 000,- Kč na 20 000,- Kč. Pravidla pro odvod části příspěvků do centra ČLK se měnit 

nebudou. Pokud tento návrh na zvýšení členských příspěvků schválí delegáti Sjezdu ČLK, 

souhlasí představenstvo s návrhem zvýšit maximální výši náhrady času za práci funkcionářů 

pro ČLK ze 400,- Kč na 500,- Kč.  

 

Návrh rozpočtu ČLK pro rok 2023  

   Představenstvo na svém zasedání 15.9.2022 jednomyslně schválilo návrh rozpočtu na rok 

2023, který připravil prezident ČLK ve spolupráci s ekonomickým oddělením ČLK. 

Rozpočet, který počítá se zvýšením členských příspěvků navrženým představenstvem, 

obsahuje rozpočtovou rezervu 6 418 800,- Kč, která může být využita například na úhradu 

zvýšených nákladů v důsledku inflace a zdražování energií.  

 

   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 10 % a se zvýšením náhrady ztráty času pro funkcionáře ČLK ze 

současných 400,- Kč na 500,- Kč za hodinu.  

 

   Rozpočet obsahuje 200 000,- Kč na udržování a úpravy Registru 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. 

 

      

 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 na poradě v Praze ve čtvrtek 22.9.2022 a poté na 

listopadovém sjezdu v Brně. 

 

     

     Přeji vám hodně štěstí a zdraví a zůstávám s kolegiálním pozdravem. 

 

 

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK 

 

http://www.nasezdravotnictvi.cz/

