Elektrotechnická asociace České republiky
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
ela@electroindustry.cz
www.electroindustry.cz

Zpráva dozorčí rady Elektrotechnické asociace České republiky
o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace
za období 01-09/2021 a o stavu členské základny
Dozorčí rada Elektrotechnické asociace pracuje ve složení Ing. Stanislav Adamec - předseda, Ing, Jiří
Kohout a Ing. Dagmar Negrová - členové. Na svém zasedání dne 16. 11. 2021 prověřila plnění úkolů,
které uložila valná hromada asociace v květnu 2021.
DR kontrolovala hospodaření asociace za období 01-09/2021. Zabývala se také stavem členské
základny.

Kontrola plnění úkolů uložených na valné hromadě asociace dne 20. 5. 2021
Valná hromada ukládá představenstvu asociace vyhotovení nového úplného znění stanov asociace
dle schválených změn a následně sekretariátu asociace a General Counsel ElA zajistit bez zbytečného
odkladu uložení nového úplného znění stanov do sbírky listin vedené příslušným rejstříkovým
soudem.
Úkol byl splněn, stanovy byly vydány a uloženy do sbírky listin.
Kontrola hospodaření za rok období 01-09/2021
Příjmy z členských příspěvků činily 3.782.000,- Kč oproti rozpočtovaným 3.500.000,- Kč.
Celkové příjmy asociace činily 4.532.208,- Kč a výdaje 4.336.468,- Kč.
Do konce roku jsou plánovány příjmy ve výši 307 tis. Kč, celkové očekávané příjmy jsou 4.839.596,- Kč
Do konce roku jsou plánované celkové výdaje ve výši 5.840.595,- Kč, očekávaná úspora oproti
rozpočtovaným výdajům je 1.288.405,- Kč
Dozorčí rada doporučuje vyplatit plánované roční odměny.
Stav členské základny
V současné době má Elektrotechnická asociace ČR 62 členů.
Vyjádření k návrhu rozpočtu na rok 2022
Návrh rozpočtu pro rok 2022 je sestaven jako vyrovnaný na straně příjmů a výdajů s částkou
6.809.000,- Kč. Obsahuje položku „Dodatečné zdroje k vyrovnání rozpočtu“ ve výši 2 mil. Kč.
V poměru přibližně 1:1 bude k tomuto využito prostředků z prodeje RETELA, tak úspor v roce 2020.
Dozorčí rada souhlasí s navrženým rozpočtem.
V Praze dne 16. 11. 2021
Pro jednání valné hromady zpracoval Ing. Jiří Kohout, člen dozorčí rady
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