
Revizní zpráva ČLS za období let 2018–2020 
 
V souvislosti s končícím volebním obdobím hlavního výboru České limnologické společnosti byla ke dni  

19.7. 2021 provedena kontrola hospodaření za celé tři kalendářní roky, které odpovídají volebnímu 

období, tj. od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Předmětem kontroly byly doklady o vedení účetnictví České 

limnologické společnosti,  přehledy o hospodaření ČLS a kontrola dílčích zpráv revizní komise v období 

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. 

Revizní komise (RK) ve volebním období provedla dílčí kontroly hospodaření a vedení účetnictví 

v termínech 14. 5. 2019, 17. 2. 2020 a 24. 3. 2021. Na pokyn hlavního výboru byla provedena celková 

kontrola ke dni 19. 7. 2021. Během dílčích kontrol byly vždy schvalovány rozpočty ČLS. V souladu se 

stanovami byly dokumenty projednány „per rollam“ a hlasování proběhlo elektronicky. Roční zprávy 

RK byly vyhotoveny v písemné formě a členové RK je podepsali. RK potvrzuje, že údaje ve zprávě 

o hospodaření za roky 2018–2020 odpovídají podkladům o účetnictví a jsou ve shodě s dílčími 

kontrolami let 2018, 2019 a 2020. 

ČLS provádí veškeré finanční transakce bezhotovostně, společnost nedisponuje žádnou hotovostí. 

Kontrola hospodaření s finančními prostředky na běžném účtu (0-280754359/0800), který je veden 

u České spořitelny (ČS), potvrzuje celkově přebytkové hospodaření 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 (způsobenou 

nedoplatky za členské příspěvky) a  v roce 2020 přebytkem 51 934,41 Kč. 

Čerpání finančních prostředků odpovídá předmětu hlavní činnosti ČLS. Podle ročních zpráv 

o hospodaření byly peníze čerpány na projekty ČLS, tj. tisk a distribuci Limnologických novin, setkání 

mladých limnologů, determinační kurzy, XVIII. konferenci ČLS. Dále byly finanční prostředky čerpány 

na provozní náklady,  propagaci (bannery, letáky), právní služby, mzdové náklady (ve shodě 

s potřebami pro zajištění odborné činnosti i administrativní práce a pro lektory odborných setkání) a na  

poplatky ČS, a. s.  Státní dotace byla poskytnuta České limnologické společnosti prostřednictvím Rady 

vědeckých společností ČR v letech 2018–2000 v celkové výši 40 000,- Kč.  

Finanční situace ČLS je dlouhodobě stabilní. ČLS nemá k 31. 12. 2020 žádné nesplněné závazky a ke 

stejnému datu eviduje pohledávky na neuhrazených členských příspěvcích ve  výši 29 100 ,- Kč. 

Při revizi hospodaření s finančními prostředky ČLS za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 nebyly 

zjištěny nedostatky. Prostředky byly využívány účelně a hospodárně. Dokumentace k finančnímu 

hospodaření společnosti, jakož i samotné účetnictví je vedeno přehledně.  

Revizní komise navrhuje na základě provedené kontroly hospodaření ČLS udělit odstupujícímu 

hlavnímu výboru ČLS absolutorium.  

 
19. 7. 2021      Libor Pechar  

předseda revizní komise ČLS 


