
Hospodaření ČLS v období 2012–2014 je předmětem Zprávy o hospodaření a Zprávy Revizní komise, jež 

budou na tomto Valném shromáždění projednány. Zde zmíníme obecně: 

Příjmy ČLS pocházejí ze dvou zdrojů: 

Členské příspěvky ČLS jsou stanoveny na 300 Kč/rok, snížené pro studenty a seniory na 100 Kč/rok. Stále 

evidujeme poměrně vysoký počet dlužníků, přestože se v průběhu funkčního období stávajícího HV ČLS 

významně zlepšila platební morálka členů, zejména díky elektronické evidenci a urputnosti matrikáře. 

Dotace Rady vědeckých společností ČR na konkrétní projekty. HV ČLS každoročně předkládá žádosti, o 

nichž rozhoduje RVS ČR. Dotace jsou účelově vázané na předložené projekty v příslušném roce s tím, že 

ČLS hradí minimálně 30 % nákladů z vlastních zdrojů. V letech 2012–2014 ČLS vždy předkládala žádost o 

dotaci na dva projekty: „Vydávání periodika Limnologické noviny; provoz a aktualizace www stránek ČLS“ 

(požadovaná dotace 12 000 Kč) a „Činnost odborných skupin ČLS a pořádání odborných seminářů“ 

(požadovaná dotace 6 000 Kč). Návrhy projektů ČLS měly i v uplynulém období 100% úspěšnost – dotace 

RVS ČR na oba projekty byla poskytována v požadované výši. Každoroční vyúčtování přidělených 

prostředků a zpráva o konkrétním využití prostředků na projekty z dotace byly včas předány RVS ČR. Vždy 

byly přijaty bez námitek ze strany zadavatele.  

Výdaje ČLS ve volebním období 2012–2014 tvořily podíly ČLS ve výši minimálně 30 % nákladů na řešení 

schválených projektů RVS, náklady na vytvoření a provoz nových internetových stránek ČLS, 

determinační kurzy zooplanktonu, Konference Mladí limnologové a Mladí pakomárologové, poplatky za 

doménu rotifera.cz a náklady na vedení účtu u ČS, a.s. 

 

Zpráva podává přehled o hospodaření ČLS v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014. Zpracována byla na 

základě údajů z účetnictví ČLS a výročních zpráv o hospodaření ČLS. 

Počáteční stav účtu ČLS ke dni 1. 1. 2012 činil 113 708,50 Kč, konečný stav účtu ke dni 31. 12. 2014 pak 

169 874,83 Kč. V tříletém období tedy hospodařila ČLS s přebytkem 56 166.33 Kč. Z toho v roce 2012 

skončilo hospodaření přebytkem 4 216,56 Kč, v roce 2013 přebytkem 27 968.53 Kč, v roce 2014 

přebytkem 23 981,24 Kč. 

Uvedené částky z účtu ČLS byly veškerým jměním ČLS. Běžný 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:  

2012    49 671,36 Kč 
2013    59 640,79 Kč 
2014    62 600,93 Kč 
Celkem 171 913, 08 Kč 
 



Zdrojem příjmů byly členské příspěvky (celkem 117 600,- Kč), dotace Rady vědeckých společností (celkem 

54.000,- Kč), úroky účtu České spořitelny (celkem 313,08 Kč). 

Výdaje společnosti činily v jednotlivých letech:  

2012    45 454,80 Kč 
2013    31 672,26 Kč 
2014    38 619,69 Kč 
Celkem 115 746,75 Kč 
 

Peníze byly čerpány na projekty ČLS (celkem 91 804,- Kč), mzdové náklady (zpracování účetnictví, celkem 

7 000,- Kč), poplatky ČS (celkem 8 243,80,- Kč), registraci loga ČLS (5000 Kč). 

Státní dotace byla poskytnuta České limnologické společnosti prostřednictvím RVS ČR ve všech třech 

letech ve výši 18.000,- Kč na dva projekty 

- Vydávání periodika Limnologické noviny; provoz a aktualizace www stránek ČLS (celkem 35.000,- Kč) 

- Činnost odborných skupin ČLS a pořádání pravidelných odborných seminářů (celkem 19.000,- 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 

 

V Českých Budějovicích, dne 22. 06. 2015   RNDr. Jakub Borovec, Ph.D. 

hospodář ČLS 


