
Zpráva o hospodaření České limnologické společnosti, z.s. za období 2018-2020 

 

Vedení účetnictví a inventarizace majetku ČLS je stanoveno Vnitřním předpisem č 1/2016 vydaným 

a zveřejněným 17. 12. 2016. ČLS účtuje v jednoduchém účetnictví dle §1f a §9 odst. 4a novely 

zákona č. 563/1991 Sb (zákon o účetnictví, ZoÚ). Z §6 odst. 3. ZoÚ vyplývá ČLS povinnost 

inventarizovat majetek a závazky a to podle § 29 a 30. Vnitřním předpisem je stanovena výše 

hmotného i nehmotného majetku pro evidenci 5 000,- Kč. 

 

 

Zpráva o hospodaření 
 

Zpráva podává přehled o hospodaření ČLS v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Zpracována 

byla na základě údajů z účetnictví ČLS a Souhrnů hospodaření ČLS a Souhrnů dle ZoÚ za 

jednotlivé roky zveřejněných na webu ČLS. 

 

Počáteční stav účtu ČLS ke dni 1. 1. 2018 činil 214 106,79 Kč, konečný stav účtu ke dni 

31. 12. 2020 pak 260 268,15 Kč. V tříletém období tedy hospodařila ČLS s přebytkem 

46 161,36 Kč. Z toho v roce 2018 skončilo hospodaření přebytkem 7 360,09 Kč, v roce 2019 

ztrátou 13 133,14 Kč a v roce 2020 přebytkem 51 934,41 Kč. 

 

Transparentní účet společnosti je veden v České spořitelně, veškeré finanční kroky jsou prováděny 

bezhotovostně, společnost tedy nedisponuje žádnými hotovými penězi. 

 

Výnosy společnosti činily v jednotlivých letech: 

 

2018     84 719,77 Kč 

2019     34 123,09 Kč 

2020     92 074,31 Kč 

celkem     210 917,17 Kč 

 

Zdrojem příjmů byly členské příspěvky (celkem 147 750,- Kč), dotace Rady vědeckých společností 

(celkem 40 000,- Kč), úroky bankovního účtu České spořitelny (celkem 67 Kč). V roce 2018 dále 

prodej speciálního čísla Limnologických novin (9 000,- Kč) a zisk z konference (14 100,- Kč). 

 

Výdaje společnosti činily v jednotlivých letech: 

 

2018     77 359,68 Kč 

2019     47 256,23 Kč 

2020     40 139,90 Kč 

celkem     164 755,81 Kč 

 

Peníze byly čerpány na projekty ČLS (tisk a distribuce Limnologických novin, Setkání mladých 

limnologů, determinační kurzy, diskuzní fórum ČVTVHS-ČLS, workshop Invazní a nepůvodní 

organismy; celkem 29 323,35 Kč), provozní náklady (správa webových stránek, drobný materiál, 

členský příspěvek RVS; celkem 6 211,50 Kč), mzdové náklady (editace Limnologických novin, 

odměny lektorům determinačních kurzů, organizace konference RybIKon; celkem 68 000,- Kč), 

poplatky ČS a.s. (celkem 9 147,79 Kč), náklady na pořádání konference ČLS v Kořenově 2018 

(25 720,17 Kč Kč), sponzoring EFFS projektu Urban algae v roce 2018 (26 353,- Kč). 

 

Státní dotace byla poskytnuta České limnologické společnosti prostřednictvím RVS ČR takto: 

v roce 2018 8 000,- Kč, v roce 2019 12 000,- Kč a v roce 2020 20 000,- Kč vždy na dva projekty: 



- Vydávání periodika Limnologické noviny; provoz a aktualizace www stránek ČLS (celkem 

12 000,- Kč) 

- Činnost odborných skupin ČLS a pořádání pravidelných odborných seminářů (celkem 28 000,-

 Kč) 

 

Podíl dotace na celkových výdajích na jednotlivý projekt přitom smí dosáhnout maximálně 70%. Po 

celé období byly dotace čerpány na 100%. 

 

Základní výše členských příspěvků zůstala po celé období zachována ve výši 300,- Kč/rok, snížené 

členské příspěvky pro studenty a seniory 100,- Kč/rok. 

 

 

Zpráva o inventarizaci majetku 
 

Zpráva podává přehled o majetku ČLS za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Zpracována byla na 

základě Rozhodnutí o provedení inventarizace v letech 2018, 2019 a 2020 zveřejněných na webu 

ČLS: 

 

ČLS neeviduje žádný dlouhodobý hmotný ani dlouhodobý nehmotný majetek. 

ČLS nevede pokladnu, nedisponuje žádnou finanční hotovostí ani ceninami. 

ČLS nevede žádné nesplněné závazky. 

ČLS vede nesplněné pohledávky v celkové výši 29 100,- Kč (nezaplacené členské příspěvky). 

ČLS vede zásoby v celkové hodnotě 6 062,- Kč (bannery, razítka). 

 

 

 

 

V Brně, dne 24. 7. 2021       …………………………………… 

               RNDr. Michal Šorf, Ph.D. 

           hospodář ČLS, z.s. 


