
 

Zpráva za ekonomickou činnost Českého rybářského svazu, z. s., 

místní organizace Pardubice za rok 2019 
 

 

Plán hospodaření v roce 2019 byl čerpán v souladu se schváleným rozpočtem členskou schůzí 

v roce 2018. 

 

Čerpání rozpočtu organizace, tak jako roky minulé, se odvíjelo především z tržeb za prodané 

ryby, z tržeb za přepravu násadových ryb do revírů ČRS, z prodeje štičky Š0, z pronájmu 

nemovitostí (RZ Dašice, restaurace Na Staré Rybárně), z příjmů za členské příspěvky a 

z prodeje povolenek. 

 

V roce 2019 byly nákladové položky čerpány na základě volných dostupných výnosových 

prostředků, které jsem již výše zmínila. U některých nákladových položek došlo 

k nedočerpání. Pouze u položky č. 504 nákup zboží (vánoční ryby) a č. 511 opravy a 

udržování došlo k překročení plánované částky. U prvního účtu z důvodu nemožnosti 

produkce ryb na rybníce Křižný v Jesenčanech. Rybník v loňském roce nebyl napuštěn 

z důvodu nedostatku vody a vánoční ryby musely být nakoupeny od externích dodavatelů. U 

druhého nákladového účtu z důvodu navýšení zemních prací v areálu rybochovného zařízení, 

kde jsme chtěli do maxima využít zakoupenou techniku a příznivé počasí.  

 

Celkové výdaje MO ČRS Pardubice za rok 2019 byly 4 750 108,26 Kč, tedy nižší než 

předpokládaný rozpočet (cca o 565 tisíc). 

 

Oproti tomu celkové výnosy 2019 byly 5 961 849,91 Kč, tzn. vyšší než předpokládal 

navržený rozpočet. (cca o 647 tisíc). 

 

Vyššího příjmu bylo dosaženo u čtyř položek. Rozvozem násadových ryb do revírů ČRS naší 

autodopravou, u prodeje odchovaných ryb, které byly vysazovány do revírů MO Pardubice a 

ostatních revírů VčÚS, z přijatých členských (50 % ze známky) a z pracovních příspěvků a 

dále z pronájmu nemovitostí, které jsem již zmínila. 

 

Lze tedy konstatovat, že hospodaření roku 2019 bylo velmi příznivé, MO ČRS Pardubice 

dosáhla kladného výsledku hospodaření a to ve výši 1 211 741,65 Kč. 

 

Zisk roku 2019 po zdanění je navržen jako rezerva pro nakoupení případných vodních ploch 

nebo pozemků souvisejících s rybochovným zařízením, dále pro opravy a udržování 

rybochovného zařízení, tak jak nám ukládá usnesení členských schůzí v minulosti. 
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