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

za období 01-09/2020 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 20. 10. 2020 prověřila plnění úkolů, 
které uložila valná hromada asociace v květnu 2020.  

DR kontrolovala hospodaření asociace za období 01-09/2020. Zabývala se také stavem členské 
základny. 

 

Kontrola plnění úkolů uložených na valné hromadě asociace dne 21. 5. 2020 

Valná hromada ukládá:  

1. členským společnostem, které mají závazky vůči asociaci, aby dlužné částky uhradily nejdéle 
do 15. června 2020. 
K dnešnímu dni zůstává neuhrazena částka 18.000, - Kč od společnosti TVF. 
 

2. členským společnostem podat do 30. 9. 2020 zprávu o dopadu epidemie Covid 19 do hospodářské 
činnosti členské organizace. 
Tento úkol splnily některé společnosti prostřednictvím dotazníku SPČR, dalších cca 40 členských 
firem při osobních rozhovorech s ředitelem ElA. 

 

Kontrola hospodaření za rok období 01-09/2020 

 
Příjmy z členských příspěvků činily 4.204.000, - Kč oproti rozpočtovaným 4.200.000, - Kč.  
 
Celkové příjmy asociace činily 7.623.003, - Kč a výdaje 4.418.123, - Kč.  
 
Na základě rozhodnutí asociace, jako jediného akcionáře společnosti ELA Blockchain Services a.s. 
(dále jen jako „EBS“), bylo rozhodnuto o navýšení základního kapitálu společnosti EBS o 3.000.000, - 
Kč. Splaceno bylo v 9/2020 a zapsáno navýšení základního kapitálu EBS bylo 1. 10. 2020. 

Sekretariát provedl v průběhu roku taková opatření, že se daří při ročním propadu příjmů 2,6 mil. Kč 
snížit celkové výdaje v roce o 1,7 mil. Kč oproti rozpočtovaným a díky tomu se nevyužije celá valnou 
hromadou schválená částka 2 mil. Kč určená k dofinancování asociace, ale přibližně její polovina.  

Dozorčí rada doporučuje vyplatit plánované roční odměny. 
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Stav členské základny 

V současné době má Elektrotechnická asociace ČR 68 členů. Pro období roku 2021 se očekává jejich 
pokles o cca 15 %. 

 
Vyjádření k návrhu rozpočtu na rok 2021 

Návrh rozpočtu pro 2021 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 20. 10. 2020 

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


