Revizní zpráva ČLS za období 2012 - 2014
Dne 15. 5. 2015 byIa provedena kontrola hospodaření za období 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014 na
základě předložených údajů z účetnictví České limnologické společnosti a přehledu o
hospodaření ČLS v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014.
Byla provedena kontrola hospodaření s finančními prostředky na běžném účtu, který je
veden u České spořitelny, veškeré finanční kroky byly prováděny bezhotovostně, společnost
nedisponuje žádnou hotovostí. 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.
Zdrojem finančních prostředků za tříleté období byly zejména členské příspěvky ve výši 117
600,- Kč, dotace Rady vědeckých společností ve výši 54 000 (18 tis. Kč/rok) a úroky z účtu
České spořitelny ve výši 313,08 Kč.
Finanční prostředky byly čerpány zejména na projekty: „Vydávání periodika Limnologické
noviny“, „provoz a aktualizace www stránek ČLS" a „Činnost odborných skupin ČLS a
pořádání odborných seminářů" (celkem za oba projekty 91 804,- Kč). Dále na zpracování
účetnictví (7000,-Kč), poplatky České spořitelny (8 243,80,- Kč) a registraci loga ČLS (5000,Kč).
Za uplynulé tříleté období lze konstatovat, že platební morálka členů ČLS se výrazně zlepšila,
ke konci r. 2014 bylo celkem 25 dlužníků, což je za poslední roky nejlepší výsledek (2013 – 31,
2014 – 36). Navíc pouze 6 členů dluží více než 300 Kč a nikdo více než 600,-.
Při revizi nebyly v hospodaření s finančními prostředky ČLS 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.

V Praze dne 15. 5. 2015

Martin Černý, Emil Janeček v.r.
revizní komise ČLS

