Revizní zpráva ČLS za období 2015 - 2017
Dne 26. 4. 2018 byIa provedena kontrola hospodaření za celé tři kalendářní roky, které odpovídají
volebnímu období, tj. od 1. 1. 2015 - 31. 12. 2017. Předmětem kontroly byly předložené doklady o
vedení účetnictví České limnologické společnosti a přehledy o hospodaření ČLS v období od 1. 1.
2015 do 31. 12. 2017.
Revizní komise ve volebním období provedla dílčí kontroly hospodaření a vedení účetnictví
v termínech 17.2. 2016, 28.2.2017 a společně s celkovou kontrolou 26.4. 2018. Během dílčích kontrol
byly vždy schvalovány rozpočty ČLS. V souladu se stanovami byly dokumenty projednány „per rollam“
a hlasování proběhlo elektronicky. Doklady RK byly vyhotoveny v písemné formě a členové RK je
podepsali. RK potvrzuje, že údaje ve zprávě o hospodaření odpovídají pokladům o účetnictví a jsou ve
shodě s dílčími kontrolami let 2015, 2016 a 2017.
ČLS provádí veškeré finanční transakce bezhotovostně, společnost nedisponuje žádnou hotovostí.
Kontrola hospodaření s finančními prostředky na běžném účtu, který je veden u České spořitelny,
potvrzuje přebytkové hospodaření ČLS.
Počáteční stav účtu ČLS ke dni 1. 1. 2015 činil 165 997,49 Kč, konečný stav účtu ke dni 31. 12. 2017
pak 214 106,79 Kč. V tříletém období tedy hospodařila ČLS s přebytkem 48 109,30 Kč. Z toho v roce
2015 skončilo hospodaření přebytkem 4 273,00 Kč, v roce 2016 přebytkem 27 410,79 Kč, v roce 2017
přebytkem 16 425.51 Kč.
Čerpání finančních prostředků odpovídá předmětu hlavní činnosti ČLS. Podle správy o hospodaření
byly peníze čerpány na projekty ČLS (tisk a distribuce Limnologických novin, Setkání mladých
limnologů, determinační kurz, celkem 27 472,20 Kč), provozní náklady (správa webových stránek,
drobný materiál, poštovné, celkem 9 755,50 Kč), propagaci (bannery, letáky, celkem 12 286,- Kč),
právní služby (4 602,- Kč), mzdové náklady (editace LN a LN Speciálu, celkem 16 000,- Kč), poplatky ČS
a.s. (celkem 8 338,81 Kč), náklady na konference (CLS Mikulov 2015 a SEFS Olomouc 2017, celkem
188 209, 35 Kč) a LN speciál (sazba, grafická úprava a tisk, celkem 76 350,- Kč). Státní dotace byla
poskytnuta České limnologické společnosti prostřednictvím RVS ČR v letech 2015 a 2016 ve výši 18
000,- Kč, v roce 2017 ve výši 8 000,- Kč na dva projekty: - Vydávání periodika Limnologické noviny;
provoz a aktualizace www stránek ČLS (celkem 28.000,- Kč) - Činnost odborných skupin ČLS a
pořádání pravidelných odborných seminářů (celkem 16.000,- Kč)
Na konci uplynulého tříletého období má společnost jen 17 členů, kteří dluží členské příspěvky, což
představuje pohledávky ve výši 5 200,-Kč Vytištěné speciální číslo Limnologických novin představuje
položku zásoby ve výši 86 360,- Kč
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 28. 4. 2018
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