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Zpráva dozorčí rady Elektrotechnické asociace České republiky 

o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace 

za období 2017 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 17.  5. 2018 prověřila plnění úkolů, 

které uložila valná hromada asociace v prosinci 2017.  

DR kontrolovala hospodaření asociace za rok 2017 a za období 01-04/2018. Zabývala se také stavem 

členské základny. 

 

Kontrola plnění úkolů uložených na valné hromadě asociace dne 1. 12. 2017 

Valná hromada ukládá: 

1. členským organizacím, které mají závazky vůči asociaci, aby dlužné částky uhradily nejdéle 
do 15. 12. 2017, 

Členské příspěvky a služby za rok 2017 byly řádně uhrazeny.  

2. sekretariátu asociace vyfakturovat v lednu 2018 členským organizacím členské příspěvky 
v souladu s platebním řádem na rok 2018, 

V letošním roce bylo vyfakturováno celkem 4,425.500,- Kč  členských příspěvků a objednaných 

služeb, k 1. 1. 2018 má asociace 66 členů. 

3. členským organizacím dodržet termín splatnosti členských plateb podle faktur vystavených 
asociací, 

Dosud uhrazené příspěvky a služby za rok 2018 činí 4,031.500,- Kč, což je 91 %.  Těm, kteří své 

závazky (či dohodnuté splátky) neplní, budou na tuto skutečnost upozorněni dopisem 

předsedy dozorčí rady. 

4. sekretariátu asociace zahájit práce pro získání akreditace certifikačního orgánu pro personál 
v oblasti GDPR, příští valné hromadě podat informaci včetně návrhu podnikatelského plánu, 

V současné době je připravené certifikační schéma pro certifikaci pověřenců GDPR (DPO) a 
procesní diagram činností v certifikovaném pracovišti GDPR pouze pro funkci DPO. Jsou 
popsány činnosti od etapy školení DPO, ověření znalostí a vydání certifikátu. Doposud schéma 
není projednané s ÚOOÚ a není předložené Českému institutu pro akreditaci z důvodu 
nejasnosti prováděcí legislativy a k nedostatečným podkladům potřebným pro podnikatelský 
záměr ElA. Na základě nejasností pro vytvoření podnikatelského plánu certifikačního 
pracoviště pro certifikaci osob v GDPR představenstvo doporučuje prozatím nežádat o 
akreditaci a vyčkat cca půl roku, jaké budou zkušenosti se zahájením legislativy GDPR. Další 
zpráva bude předložena představenstvu asociace v listopadu 2018. 
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5. sekretariátu asociace vydat ElA Directory 2018, 

V lednu 2018 byla vydána anglická a česká verze ElA Directory 2018. 

 

   

 

Kontrola hospodaření za rok 2017 

 

Příjmy z členských příspěvků za rok 2017 činily 4.517 tis. Kč oproti rozpočtovaným 4.400 tis. Kč.  

 

Celkové příjmy asociace za rok 2017 činily 7.029 tis. Kč a výdaje 6.742 tis. Kč. Asociace vykazuje za rok 

2017 zisk po zdanění ve výši 287 tis. Kč.  

 

Asociace užívala příjmů z činnosti naplňující její poslání – akce pro členy, provozní náklady sekretariátu 

a příspěvky SP ČR. Tyto příjmy pokryly výdaje související s činností asociace. 

 

Příjmy z pronájmu ochranné známky společnosti RETELA a dalších služeb poskytovaných RETELA 

dosáhly rozpočtovaných 1.080 tis. Kč. 

 
Nad rámec plánovaných činností a příjmů získala asociace zakázku od Technologické agentury ČR 

s názvem „Studie dopadů návrhu nařízení ePrivacy na rozvoj digitální ekonomiky a koncept 

Společnost 4.0“ ve výši 242.004,- Kč. Tato částka plně pokryla výdaje související se zajištěním této 

zakázky.  Asociace s týmem odborníků prokázala své dobré odborné znalosti v oblasti Průmyslu 4.0.  

S ohledem na výše uvedené, bylo hospodaření asociace tedy v roce 2017 vyrovnané a schopné zajistit 

podmínky pro další pokračování činnosti. 
 

 

V Praze dne 17. 5. 2018 

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


