
Revizní zpráva ČLS za rok 2019 

 

 

Dne 17.2.2020  byla provedena kontrola hospodaření za rok 2019  na základě předložených 

údajů  o účetnictví České limnologické společnosti. 

 

Kontrola hospodaření s finančními prostředky byla provedena podle podkladů o pohybu na 

účtu ČSL č. 0-280754359/0800 protože  veškeré finanční kroky byly prováděny  

bezhotovostně. Společnost nedisponuje žádnou hotovostí. 

 

Hlavním příjmem za rok 2019 byly členské příspěvky ve výši 22 100,- Kč a dotace Rady 

vědeckých společností AV  ČR ve výši  12 000,- Kč.   

V roce 2019 výnosy činily celkem 34 123,00 Kč. 

 

Finanční prostředky byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2019  na 

vydávání periodika  Limnologické noviny;  provoz a aktualizaci www stránek ČLS  a  

činnost odborných skupin ČLS, pořádání pravidelných odborných seminářů (tj. náklady 

na  pronájem sálu pro určovací kurz zooplanktonu, pro setkání mladých limnologů a služby 

spojené se zajištěním těchto akcí). V účetní struktuře jsou tyto výdaje zahrnuty v položkách 

služby (19 943,85 Kč), ostatní a materiál (4 712,38 Kč). Další položkou výdajů jsou ostatní 

osobní výdaje (22 600,00 Kč), které byly vyplaceny lektorům a tajemnici ČSL ve shodě s 

potřebami pro zajištění odborné činnosti i administrativní práce. Výdaje v roce 2019 činily 

celkem 47 256,23 Kč 

Hospodaření v roce 2019 vykazuje rozdíl příjmů a výdajů -13 133,00 Kč.  

 

Výsledek hospodaření ovlivnil propad ve výběru členských příspěvků a celková částka 

pohledávek, kterou ČLS eviduje k datu  31.12.2019 činí  36 700,00 Kč. 

To je nárůst nedoplatků za členství v roce 2019 o 26 800,- Kč. 

 

Nicméně finanční situace ČSL je stabilní, na bankovním účtu České limnologické společnosti  

(běžný účet 0-280754359/0800) byla k 1.1.2019 evidována částka 221 466,88 Kč, na konci 

finančního roku k 31.12.2019 byla na účtu ČLS částka 208 333,74 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 v elektronické formě  je vedeno  přehledně. 

 

Revizní komise projednala a schválila návrh rozpočtu ČLS na rok 2020 

 

V Praze dne  17.2.2020                                            revizní komise  ČLS   

 

       Libor Pechar    ………………………… 

 

Martin Černý   ………………………… 

 

Zuzana Hořická  ………………………. 

 

Jan Potužák       ……………………….. 

 

Vít Syrovátka       ……………………... 


