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Zpráva dozorčí rady Elektrotechnické asociace ČR 
o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace 

za období 01-10/2018 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 31. 10. 2018 prověřila plnění úkolů, 
které uložila valná hromada asociace v květnu 2018.  

DR kontrolovala hospodaření asociace za období 01-10/2018. Zabývala se také stavem členské 
základny. 

Kontrola plnění úkolů dle usnesení valné hromady ze dne 25. 5. 2018 

Valná hromada ukládá: 

1.  členským organizacím, které mají závazky vůči asociaci, aby dlužné částky uhradily nejdéle 
do 15. června 2018. 

Ke dni zasedání dozorčí rady činí nezaplacené členské příspěvky celkem 18 tis. Kč (Sdělovací technika 
spol. s r.o.). 

 

Kontrola hospodaření za období 01-10/2018 

Příjmy z členských příspěvků za kontrolované období činily 4.346 tis. Kč oproti rozpočtovaným 4.200 
tis. Kč a k 31. 10. 2018 jsou evidovány pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 18 tis. Kč.  

Příjmy z pronájmu ochranné známky společnosti RETELA dosáhly 521,6 tis. Kč oproti rozpočtovaným 
1.080 tis. Kč. Z důvodu prodeje obchodního podílu ve společnosti RETELA nebudou realizovány žádné 
další příjmy z pronájmu ochranné známky (její prodej byl součástí transakce).  

Příjmy za služby firmám a inzerci činily do měsíce října 733 tis. Kč. Rozpočtovaná částka je 1.084 tis. 
Kč.  Celkové příjmy asociace ke konci měsíce října 2018 byly 5 842 tis. Kč. 

V roce 2018 došlo k prodeji 100% obchodního podílu ve společnosti RETELA. Dozorčí rada byla 
průběžně seznamována s procesem prodeje obchodního podílu, který ELA jako zakladatel měla. DR 
je vázána ustanovením kupní smlouvy, podle kterého jsou smluvní strany po dobu 12 měsíců od 
uzavření kupní smlouvy vázány mlčenlivostí ve věci konkrétní výše kupní ceny. DR tedy odsouhlasila 
k uveřejnění na dnešní valné hromadě takovou sestavu kontroly rozpočtu za rok 2018, ve které není 
jako příjem peněžní částka, kterou kupující na náš bankovní účet převedl. Částku budeme oprávnění 
zveřejnit na příští valné hromadě koncem května 2019. Jedinou informaci, kterou můžeme uveřejnit, 
je, že jde o částku, kterou byl splněn úkol prodat nejméně za 45 miliónů Kč, a byly splněny podmínky 
garantující, že nový vlastník zachová pozitivní rysy hospodaření i podnikatelské etiky, které RETELA 
od svého vzniku díky osobní angažovanosti jejího jednatele a ředitele Ing. Jaroslava Vladíka 
prosazovala.   
 
Asociace užívala příjmů z činnosti naplňující její poslání – akce pro členy, provozní náklady 
sekretariátu a příspěvky SP ČR. Tyto příjmy pokryjí výdaje související s činností asociace. 
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Trend zachování nízkých nákladů na činnost z titulu naplňování poslání asociace a důsledného 
bilancování výnosů a nákladů u projektů hospodářské činnosti asociace je dodržován.  
 
Ke konci října 2018 vykazuje asociace účetní ztrátu ve výši 3.590 tis. Kč. Tato ztráta je způsobena 
především výdaji souvisejícími s prodejem obchodního podílu ve společnosti RETELA, kde ke konci 
říjnu tyto výdaje byly ve výši 4 401 tis. Kč.  
 

DR konstatuje, že na pozitivních výsledcích hospodaření asociace má rozhodující vliv motivovaná 
iniciativa pracovníků sekretariátu. DR proto doporučuje použít rozpočtovanou částku celoročních 
odměn ve výši 621 tis. Kč plně k rozdělení mezi zaměstnance. 

Stav členské základny 

Ke dni konání DR má asociace 67 členů.  

V průběhu roku 2018 byla přijata společnost ROmiLL. V říjnu požádala společnost Flowbox o vstup 
do asociace. O jejím přijetí rozhodne představenstvo asociace.  

Rozpočet a platební řád na rok 2019 

DR se zabývala Návrhem rozpočtu a Platebního řádu na rok 2019.  

Z hlediska uspořádání a struktury je rozpočet pro rok 2019 srovnatelný s předchozími obdobími. 
Z hlediska celkových příjmů a výdajů je rozpočet opět sestaven jako vyrovnaný tak, že: 

a) příjmy z členských příspěvků budou pokrývat výdaje na činnost orgánů asociace a příspěvky 
SP ČR a část režie sekretariátu, 

b) výdaje na pořádané akce budou v zásadě pokryty z inkasovaných příjmů za jejich pořádání a 
ze zisku z jejich pořádání budou částečně kryty výdaje na režii sekretariátu a vytvářena 
rozpočtová rezerva pro běžné a následující období  

Konkrétní údaje jsou obsaženy v připojené tabulce. 

DR doporučuje pro rok 2019 neměnit platební řád. 

Kontrola účetnictví asociace 

Stejně jako v předchozích letech, zajišťuje pro asociaci účetnictví včetně kompletní agendy DPH a 
mezd společnost Schmitt & Schmitt, s.r.o. na základě podkladů připravovaných sekretariátem 
asociace.  

 

V Praze dne 30. 10. 2018 

Pro jednání valné hromady zpracoval Ing. Jiří Kohout, člen dozorčí rady 


