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Zpráva dozorčí rady Elektrotechnické asociace ČR 

o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace 

za období 01-09/2019 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 7. 11. 2019 prověřila plnění úkolů, 

které uložila valná hromada asociace v květnu 2019.  

DR kontrolovala hospodaření asociace za období 01-09/2019. Zabývala se také stavem členské 

základny. 

Kontrola plnění úkolů dle usnesení valné hromady ze dne 24. 5. 2019 

Valná hromada ukládá: 

1.  členským organizacím, které mají závazky vůči asociaci, aby dlužné částky uhradily nejdéle 
do 15. června 2019, 

Ke dni zasedání dozorčí rady byly uhrazeny veškeré členské příspěvky. 

2. představenstvu asociace, aby jmenovalo General Counsela, 
Představenstvo na svém zasedání dne 2. 10. 2019 jednomyslně schválilo jmenování JUDr. Tomáše 
Černého do funkce General Counsela Elektrotechnické asociace ČR.  
 
3. členům představenstva, aby splnili své povinnosti v souvislosti se zapsáním kolektivního 
statutárního orgánu do spolkového rejstříku, 
Návrh na zápis do spolkového rejstříku byl odeslán 5. 11. 2019.  
 

Kontrola hospodaření za období 01-09/2019 

Příjmy z členských příspěvků za kontrolované období činily 4.282 tis. Kč oproti rozpočtovaným 4.200 

tis. Kč. K 30. 09. 2019 nejsou evidovány pohledávky po lhůtě splatnosti.  

Příjmy za služby firmám a inzerci činily ke konci září 879 tis. Kč oproti rozpočtované částce 1.300 tis. 

Kč.  Příjmy z majetku k 30. 09. dosáhly 508 tis. Kč oproti rozpočtované částce 2.200 tis. Kč. Do konce 

roku očekáváme příjmy z majetku v celkové výši 854 tis. Kč, proto se asociaci nepodaří do konce roku 

2019 realizovat rozpočtované příjmy z majetku ve výši 2.200 tis. Kč v celé výši. 
 

Celkové příjmy asociace k 30. 09. činily 5.670 tis. Kč 

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

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

 

Trend zachování nízkých nákladů na činnost z titulu naplňování poslání asociace a důsledného 

bilancování výnosů a nákladů u projektů hospodářské činnosti asociace je dodržován.  

 

Ke konci září 2019 vykazuje asociace účetní zisk ve výši 132 tis. Kč  
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Asociace založila 1. 6. 2019 akciovou společnosti ELA Blockchain Services a. s. se základním kapitálem 

2.000 tis. Kč. K dnešnímu dni je splaceno 50 %. S tím jsou spojené zřizovací výdaje ve výši 133,8 tis. 

Kč, které budou přefakturovány společnosti EBS.   

DR konstatuje, že na výsledcích hospodaření asociace má rozhodující vliv motivovaná iniciativa 

pracovníků sekretariátu. DR proto doporučuje použít rozpočtovanou částku celoročních odměn ve 

výši 750 tis. Kč plně k rozdělení mezi zaměstnance. 

Stav členské základny 

Ke dni konání DR má asociace 66 členů.  

V průběhu roku 2019 byly přijaty 3 společnosti -  ENGIE Services s. r. o., Kateřina Decknerová a 
společnost NVSP s. r. o.  

Rozpočet a platební řád na rok 2020 

DR se zabývala Návrhem rozpočtu a Platebního řádu na rok 2019.  

Z hlediska uspořádání a struktury je rozpočet pro rok 2020 srovnatelný s předchozími obdobími. 

Z hlediska celkových příjmů a výdajů je rozpočet opět sestaven jako vyrovnaný tak, že: 

a) příjmy z členských příspěvků budou pokrývat výdaje na činnost orgánů asociace a příspěvky 

SP ČR a část režie sekretariátu, 

b) výdaje na pořádané akce budou v zásadě pokryty z inkasovaných příjmů za jejich pořádání a 

ze zisku z jejich pořádání budou částečně kryty výdaje na režii sekretariátu a vytvářena 

rozpočtová rezerva pro běžné a následující období. 

 

Konkrétní údaje jsou obsaženy v připojené tabulce. 

DR doporučuje pro rok 2020 neměnit platební řád. 

Kontrola účetnictví asociace 

Stejně jako v předchozích letech, zajišťuje pro asociaci účetnictví včetně kompletní agendy DPH a 

mezd společnost Schmitt a Schmitt, s.r.o. na základě podkladů připravovaných sekretariátem 

asociace.  

 

V Praze dne 7. 11. 2019 

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