
ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE 

ČESKÉ SPOLEČNOSTI AKTUÁR Ů 

Hospodaření Společnosti 

Revizní komise České společnosti aktuárů (dále jen “Společnost”) provedla kontrolu 
hospodaření Společnosti za rok 2021 (k datu uzávěrky 31.12.2021) a neshledala v něm žádné 
závady. 

CZK Skutečnost 
Stav prostředků Společnosti k 31.12.2020 787 354 
Příjmy 654 326 
Výdaje - 502 528 
Stav prostředků Společnosti k 31.12.2021 939 151 

Společnost byla v prosinci 2019 zaregistrována jako plátce DPH a podala za tento měsíc daňové 
přiznání k dani z přidané hodnoty. Příslušný finanční úřad (zápornou) částku daně uznal a byla 
proplacena v červnu 2020. Na jednání výboru dne 6.12.2022 bylo rozhodnuto, že (vzhledem 
k navýšení limitů, do jaké výše obratu není registrace k DPH povinná, z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč) 
bude registrace k DPH zrušená. Související žádost byla obratem odeslána na příslušný Finanční 
úřad pro Prahu 8. 

Výsledek hospodaření Společnosti za rok 2021 při celkových výnosech 549 168 CZK a 
celkových nákladech 366 391 CZK dosáhl částky 182 777 CZK. Daň z příjmu za rok 2021 činila 
901 Kč. Po započtení pohledávek rozdíl majetku a závazků Společnosti k 31.12.2021 činí 
992 589 CZK proti 810 713 CZK k 31.12.2020.  

Revizní komise se rovněž zabývala návrhem rozpočtu Společnosti pro rok 2023. Komise tento 
návrh považuje za přiměřený a odpovídající realitě. 

Plnění úkolů Společnosti 

Revizní komise konstatuje, že Společnost plní svůj účel, a neshledala v této oblasti žádné závady. 
Valná hromada byla seznámena s aktivitami Společnosti za poslední rok prostřednictvím Zprávy 
o činnosti za rok 2022. 

Ostatní 

V návaznosti na svoje předchozí zprávy se Revizní komise zabývala i plněním požadavků 
vyplývajících z nového Občanského zákoníku a Zákona o veřejných rejstřících právnických a 
fyzických osob, zejména v souvislosti s údaji povinně uváděnými ve Spolkového rejstříku. 

Revizní komise konstatuje, že Společnost je zapsána ve Spolkovém rejstříku a Rejstřík obsahuje 
informace o sídle, účelu, způsobu jednání, Výboru, Revizní komisi a Aprobační komisi 
Společnosti. Rejstřík ovšem během roku 2022 neobsahoval další informace, které by měl 
povinně obsahovat, mimo jiné seznam členů statutárního orgánu Společnosti, zápisy z volebních 
Valných hromad a účetní závěrky Společnosti. Revizní komise bere na vědomí, že tyto 
dokumenty jsou připraveny v systému justice (ministerstvo spravedlnosti) k podání do 
spolkového rejstříku. Jejich podání bylo odsouhlaseno na jednání Výboru Společnosti dne 6.12. 
Jedná se o zápisy z valných hromad včetně příloh, aktuální stanovy, členy výboru a účetní 
závěrky. 

V Praze dne 12.12.2022 

 ................................................ 

 za Revizní komisi Společnosti 
 Petr Jedlička 
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