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ZÁPIS 

z jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR, 

konané dne 21. 5. 2020 

Jednání valné hromady probíhalo virtuálně prostřednictvím videokonference ve smyslu § 19 

zákona 191/2020 Sb. 

Program jednání valné hromady 

1. Schválení pořízení zvukového a obrazového záznamu z jednání, a uskutečnění hlasování 
prostřednictvím technických prostředků, 

2. Schválení programu jednání valné hromady, volba mandátové komise, volba návrhové 
komise, schválení ověřovatele zápisu (General Counsel), 

3. Zpráva prezidenta o plnění Programového prohlášení asociace, 
4. Zpráva dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace 

v roce 2019 a o stavu členské základny, 
5. Různé, 
6. Přijetí usnesení, závěr. 

Ad 1) 

Jednání zahájil prezident asociace Jiří Holoubek. 
 
Valná hromada schválila pořízení zvukového a obrazového záznamu z jednání a dále hlasování 
prostřednictvím technických prostředků.  
 
Ad 2) 
Valná hromada schválila: 

• program jednání valné hromady 

• mandátní komisi ve složení: Michal Mika, Alena Miková 

• návrhovou komisi ve složení: František Hýbner, Tomáš Černý 

• ověřovatele zápisu: Tomáš Černý 
 

Zástupce mandátové komise Michal Mika konstatoval, že na valné hromadě je přítomno 
26 mandátů s hlasovacím právem (38,8 %), čímž je valná hromada usnášeníschopná. 

Ad 3) 
Prezident asociace Jiří Holoubek a ředitel asociace Jan Prokš informovali o plnění jednotlivých 
bodů Programového prohlášení.  
Zpráva o činnosti asociace je ke stažení zde.  

https://www.electroindustry.cz/fs/065e943b-a06e-11ea-a890-00155d092b7e-cinnosti-ela-vh-online-05-2020.pdf
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Ad 4) 
Zprávu dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace za období 
roku 2019 a o stavu členské základny přednesl její předseda Stanislav Adamec. Celá zpráva 
je ke stažení zde. 

Ad 5) 
Návrh usnesení valné hromady přednesl František Hýbner. Valná hromada schválila usnesení 
jednomyslně. Usnesení valné hromady tvoří přílohu tohoto zápisu a je ke stažení zde. 

Dne 21. 5. 2020 

Zapsala:    za správnost: 
Alena Miková  Ing. Jiří Holoubek, v. r. 
sekretariát asociace  prezident asociace 

https://www.electroindustry.cz/fs/08d5f310-a06e-11ea-a890-00155d092b7e-zprava-dozorci-rady-pro-vh-05-2020-v2-12.5.2020.pdf
https://www.electroindustry.cz/fs/0870f3a3-a06e-11ea-a890-00155d092b7e-usneseni-21-5-2020-ela.pdf

