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Česká lékárnická komora
Vážený pan
PharmDr. Lubomír Chudoba
Prezident České lékárnické komory
Rozárčina 1422/9
140 00 Praha-Krč

Věc: stanovisko k Vašemu dopisu ze dne 24.4.2018
Vážený pane prezidente,
obracím se na Vás v zastoupení mého klienta pana PharmDr. Martina Dočkala v právní
věci Vašeho dopisu ze dne 24. dubna 2018.
V dopise uvádíte, že Česká lékárnická komora mého klienta, jako vydavatele webu
http://www.apatykar.info, žádá o odstranění nezákonného zásahu do pověsti České lékárnické
komory a dále omluvu za zásah do její pověsti bez zákonného důvodu.
Poukazujete na to, že v příspěvku „Web alternativní lékárnické PR aktivity nefunkční" ze
dne 20. 4. 2018, zdroj APATYKÁŘ jsou uvedena tvrzení, která označujete za nepravdivá.
S Vaším tvrzením se klient neztotožňuje a uvádí, že na Sjezdu delegátů České lékárnické
komory konaném 3. a 4. 11. 2017 bylo vyvoláno hlasování o odvolání představenstva ČLnK a tím
samozřejmě i o odvolání prezidenta České lékárnické komory, což je patrné z přepisu jednání
Sjezdu delegátů.
V předmětném příspěvku, pokud jde o částku 2,5 mil. Kč, klient neuvádí, že peníze
představenstvo ČLnK schválilo, ale naopak, jako výkonný orgán vykonal vůli Sjezdu delegátů a
peníze přidělil-poukázal. Z Organizační struktury Komory, zejména pak z kompetencí orgánů
Komory je zcela zřejmé, že rozpočet komory je jen v kompetenci Sjezdu delegátů.
V daném případě nejsou splněny zákonné podmínky pro aplikaci ustanovení § 135
občanského zákoníku.
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Závěrem je nutné zdůraznit, že naopak PharmDr. Martin Dočkal požívá zákonné ochrany
zejména pak podle §§ 81, 82 občanského zákoníku, jakož i ochrany v oblasti veřejného práva.
Každý člen České lékárnické komory má právo, v rámci veřejného zájmu, být informován o
tom, zda finanční prostředky ČLnk jsou vynakládány v souladu s právními předpisy a interními
předpisy ČLnk a zda ČLnk s nimi nakládá s péčí řádného hospodáře.
Tímto považuji celou záležitost za vyřízenou.
S pozdravem
PharmDr. Martina Dočkal
Právně zastoupen
JUDr. Petr Víška, advokát
Příloha: plná moc
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