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Zpráva dozorčí rady Elektrotechnické asociace České republiky 

o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace 

za období 01-09/2022 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 21. 11. 2022 prověřila plnění úkolů, 

které uložila valná hromada asociace v červnu 2022.  

DR kontrolovala hospodaření asociace za období 01-09/2022. Zabývala se také stavem členské 

základny. 

 

Kontrola plnění úkolů uložených na valné hromadě asociace dne 2. 6. 2022 

Valná hromada ukládá: 

1. Členským organizacím, které mají závazky vůči asociaci, aby dlužné částky uhradily nejdéle 

do 15. prosince 2021. 

Úkol splněn, všechny dlužné částky byly uhrazeny. 

 

2. Sekretariátu asociace vyfakturovat v lednu 2022 členským organizacím členské platby 

v souladu s platební řádem na rok 2022. 

Úkol byl splněn, všechny členské platby byly řádně vyfakturovány. 

 

3. Členským organizacím dodržet termín splatnosti členských plateb podle faktur vystavených 

asociací. 

K dnešními dni i přes urgence ze strany sekretariátu neuhradila svůj příspěvek pouze 

společnost ejoin.cz ve výši 18.000,- Kč. Ostatní příspěvky byly řádně uhrazeny. 

 

Kontrola hospodaření za období 01-09/2022 

Příjmy z členských příspěvků za sledované období činily 3.705.750,- Kč oproti rozpočtovaným 

3.300.000,- Kč. Do konce roku se očekávají příjmy z příspěvků ve výši dalších 58.900,- Kč.  
 

Celkové příjmy asociace k 30.9.2022 činily 5.524.710,- Kč a výdaje 5.645.050,- Kč. 

 

Do konce roku 2022 očekáváme příjmy z majetku z titulu úročení uložených finančních prostředků na 

termínovaných účtech ve výši 653.235,- Kč.  
 

Dozorčí rada doporučuje vyplatit plánované roční odměny. 
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Stav členské základny 

V současné době má Elektrotechnická asociace ČR 62 členů. 

 

Vyjádření k návrhu rozpočtu na rok 2023 

Návrh rozpočtu pro rok 2023 je sestaven jako vyrovnaný na straně příjmů a výdajů s částkou 

7.840.000 Kč,- Obsahuje položku „Dodatečné zdroje k vyrovnání rozpočtu“ ve výši 2.000.000,- Kč.  

Rozpočet také počítá s využitím příjmů dceřiné společnosti Elektrotechnická asociace - servis s.r.o.  

ve výši 720.000,-Kč.  

Dozorčí rada upozorňuje na skutečnost, že výše členských příspěvků nepokrývá ani 50% nákladů 

asociace. Je proto vhodné určit strategii, jakým způsobem asociaci financovat – zda zvýšením 

členských příspěvků, snížením vykovávaných činností či využíváním prostředků z prodeje společnosti 

RETELA.  

 

 

 

Dozorčí rada souhlasí s navrženým rozpočtem.  

V Praze dne 21. 11. 2022 

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


