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

za období 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 4. 5. 2021 prověřila plnění úkolů, 

které uložila valná hromada asociace v listopadu 2021.  

DR kontrolovala hospodaření asociace za rok 2020 a za období 01-04/2021. Zabývala se také stavem 

členské základny. 

Kontrola plnění úkolů uložených na valné hromadě asociace dne 19. 11. 2020 

Valná hromada ukládá:  

1. sekretariátu asociace vyfakturovat v lednu 2021 členským organizacím členské příspěvky 
v souladu s platebním řádem na rok 2021, 

V letošním roce bylo vyfakturováno celkem 3 707 000 Kč členských příspěvků a 346 500 Kč 

objednaných služeb.  

K dnešnímu dni má asociace 60 členů. 

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

Dosud uhrazené příspěvky za rok 2021 činí 3 630 000 Kč, po splatnosti je k dnešnímu dni 

77 000 Kč. Ti, kteří své závazky (či dohodnuté splátky) neplní, byli již na tuto skutečnost 

upozorněni. 

3. sekretariátu asociace vydat ElA Directory 2021, 

ElA Directory pro rok 2021 byl vydán v dubnu 2021 v češtině a angličtině. 

 

Kontrola hospodaření za rok 2020 

Příjmy z členských příspěvků za rok 2020 činily 4 204 000 Kč oproti rozpočtovaným 4 200 000 Kč.  

Celkové příjmy asociace za rok 2020 činily 5 524 794 Kč a výdaje 7 334 506 Kč.  

Asociace vykazuje za rok 2020 rozpočtový schodek ve výši 1 809 712 Kč, který navrhujeme vyrovnat 

pomocí vytvořené rezervy z návrhu rozpočtu pro rok 2020, a to do výše 1 809 712 Kč a zbylou 

rezervu ve výši 190 288 Kč navrhujeme převést do roku 2021.  

 

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

sekretariátu a příspěvky SP ČR. Tyto výdaje, související s činností asociace, byly pokryty z příjmů 

asociace. 

 
V Praze dne 4. 5. 2021 

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


