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Zpráva dozorčí rady Elektrotechnické asociace České republiky
o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace
za období 2018 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. 5. 2019 prověřila plnění úkolů,
které uložila valná hromada asociace v prosinci 2018.
DR kontrolovala hospodaření asociace za rok 2018 a za období 01-04/2019. Zabývala se také stavem
členské základny.

Kontrola plnění úkolů uložených na valné hromadě asociace dne 9. 11. 2018
Valná hromada ukládá:
1. členským organizacím, které mají závazky vůči asociaci, aby dlužné částky uhradily nejdéle
do 15. 12. 2018,
Za rok 2018 asociace eviduje jedinou pohledávku ve výši 18.000,- Kč za společností Sdělovací
technika, která není schopna pohledávku uhradit. Dozorčí rada navrhuje odpis této
pohledávky. Ostatní členské příspěvky a služby za rok 2018 byly řádně uhrazeny.
2. sekretariátu asociace vyfakturovat v lednu 2019 členským organizacím členské příspěvky
v souladu s platebním řádem na rok 2019,
V letošním roce bylo vyfakturováno celkem 4,230.500,- Kč členských příspěvků a 610.125,- Kč
objednaných služeb.
K dnešnímu dni má asociace 66 členů.
3. členským organizacím dodržet termín splatnosti členských plateb podle faktur vystavených
asociací,
Dosud uhrazené příspěvky za r. 2019 činí 3,794.500,- Kč, po splatnosti je k dnešnímu dni
400.000,- Kč. Těm, kteří své závazky (či dohodnuté splátky) neplní, byli již na tuto skutečnost
upozorněni.
4. sekretariátu asociace, aby v souladu s rozhodnutím valné hromady o změně stanov asociace
vyhotovil jejich úplné znění a splnil veškeré právní povinnosti se změnou související, a to
včetně změny v příslušných veřejnoprávních a jiných rejstřících,
Změnu stanov připravuje JUDr. Tomáš Černý. Návrh bude předložen valné hromadě ke
schválení.
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Kontrola hospodaření za rok 2018
Příjmy z členských příspěvků za rok 2018 činily 4,385.000,- Kč oproti rozpočtovaným 4.200.000,- Kč.
Celkové příjmy asociace za rok 2018 činily 101.578 tis. Kč a výdaje 14.820 tis. Kč. Plánované výdaje na
režii kanceláře byly překročeny o náklady spojené s prodejem společnosti RETELA.
Položka investice, drobný majetek a servis byla překročena z důvodu nákupu nové výpočetní techniky
pro zaměstnance sekretariátu.
Asociace vykazuje za rok 2018 zisk po zdanění 70.171 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 521.667,- Kč oproti rozpočtovaným 1.080.000,- Kč, a to z důvodu prodeje společnosti.

V Praze dne 7. 5. 2019
Pro jednání valné hromady zpracoval Ing. Jiří Kohout, člen dozorčí rady
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