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Zpráva neZávisléhO auditOra  
prO Zakladatele

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Mezinárodní asociace přepravců ropy,  
IČ: 02486024 (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se 
skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2016 a přílohy této účetní 
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. 
Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 2. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 
Mezinárodní asociace přepravců ropy k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky 
pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené 
souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji 
popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech  
a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili 
jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, 
které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční 
zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán 
Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, 
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi 
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto 
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace  
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními 
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů  
na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality),  
tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě 
ostatních informací.
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Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

•  ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou 
ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

•  ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při 
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci 
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné 
nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz  
v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za 
nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti 
způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost 
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající 
se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,  
s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti,  
resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš 
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu 
s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou 
(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za 
významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit 
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
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Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého 
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

•   Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené 
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat 
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko,  
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než 
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu 
mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo 
obcházení vnitřních kontrol.

•   Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, 
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom 
mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

•   Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů  
a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.

•   Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním 
orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) 
nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost 
Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota 
existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze 
účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry 
týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme 
získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu,  
že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

•   Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní 
závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.
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Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu  
a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných 
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 5. 5. 2017

Ing. Václava Akšteinová,
auditor, osvědčení KA ČR č. 1388
AK AUDIT spol. s r.o., Americká 177/35, Praha 2
osvědčení KA ČR č. 285
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  číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
Označení aktiva řádku účetního období účetního období

 a b c 1 2

a. dlouhodobý majetek celkem 1

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5

B. krátkodobý majetek celkem 6 10 135 15 242

I. Zásoby celkem 7

II. Pohledávky celkem 8

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 10 135 15 242

IV. Jiná aktiva celkem 10

 aktiva celkem 11 10 135 15 242

  číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
Označení pasiva řádku účetního období účetního období

 a b c 3 4

a. vlastní zdroje celkem 12 9 952 12 863

I. Jmění celkem 13

II. Výsledek hospodaření celkem 14 9 952 12 863

B. Cizí zdroje celkem 15 183 2 379

I. Rezervy celkem 16

II. Dlouhodobé závazky celkem 17

III. Krátkodobé závazky celkem 18 33 99

IV. Jiná pasiva celkem 19 150 2 280

 pasiva celkem 20 10 135 15 242
     
     
     
     
Sestaveno dne: 5. 5. 2017 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
  nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:
mezinárodní nevládní organizace

rOZvaha ve ZjednOdušeném rOZsahu

k 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč)
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     Činnosti
   číslo Hlavní Hospodářská Celkem
Označení Název ukazatele řádku 5 6 7

a.  náklady 1

 A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 3 850  3 850

 A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3 

 A.III. Osobní náklady 4 524  524

 A.IV. Daně a poplatky 5

 A.V. Ostatní náklady 6 71  71

 A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
  a opravných položek 7

 A.VII. Poskytnuté příspěvky 8

 A.VIII. Daň z příjmů 9

  náklady celkem 10 4 445  4 445

B.  výnosy 11

 B.I. Provozní dotace 12

 B.II. Přijaté příspěvky 13 7 350  7 350

 B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14

 B.IV. Ostatní výnosy 15 5  5

 B.V. Tržby z prodeje majetku 16

  Výnosy celkem 17 7 355  7 355

C.  výsledek hospodaření před zdaněním 18 2 910  2 910

d.  výsledek hospodaření po zdanění 19 2 910  2 910
    

 

     

     
Sestaveno dne: 5. 5. 2017 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
  nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:
mezinárodní nevládní organizace

výkaZ Zisku a Ztráty v ZjednOdušeném rOZsahu

k 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč)



Příloha k účetní závěrce
Mezinárodní asociace přepravců ropy
se sídlem Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1
ke dni 31. 12. 2016



1. OBeCné vysvětlivky k přÍlOZe

Tato příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění
pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy. Příloha je sestavována  
za účetní období 1. 1. – 31. 12. 2016.

2. OBeCné infOrmaCe

2.1 popis účetní jednotky

Název účetní jednotky:  Mezinárodní asociace přepravců ropy

Sídlo:  Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo: 02486024

Právní forma:  mezinárodní nevládní organizace

Předmět podnikání:  Zastupování zájmů členů organizace za účelem podpory podnikání v oboru 
přepravy ropy a ropných produktů při výkonu jejich profesních aktivit 
a účelná koordinace snah členů pro nejefektivnější možné podmínky.  
Účelem organizace není výměna informací nebo dohody členů ve věcech 
odporujících pravidlům hospodářské soutěže nebo kartelové dohody.

Datum 29. 11. 2013 byla činnost organizace povolena Ministerstvem vnitra 
vzniku společnosti: dle §3 odst. 1  zákona č. 116/1985 Sb.

Datum zahájení činnosti: 23. 12. 2013

Účetní období: 1. leden až 31. prosinec 2016

V roce 2017 byl podán návrh na změnu údajů o asociaci ve spolkovém rejstříku. Ke dni sestavení RUZ 
nebyly změny údajů o asociaci ve spolkovém rejstříku zveřejněny.

2.2. Orgány asociace

Orgány asociace tvoří: a) Shromáždění členů Asociace – nejvyšší orgán asociace, tvořený všemi 
   jeho členy včetně jimi zmocněných zástupců
 b) Správní rada Asociace – řídící a statutární orgán asociace
 c) Výkonný ředitel Asociace
 d) Generální sekretář Asociace
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Výkonným ředitelem byl v období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 RNDr. Martin Ružinský, PhD., narozen  
14. 11. 1971, bytem Borša 208, Borša 076 32.

2.1.1 majetkové poměry asociace

Majetek Asociace je tvořen prostředky získanými od členů z titulu členských příspěvků, vstupních 
členských příspěvků. Majetek asociace může být rovněž tvořen dary, či jinými hodnotami majetkové  
i nemajetkové povahy.

Asociace odpovídá za splnění svých závazků a povinností celým svým majetkem. Členové asociace  
za její závazky neručí.

2.2 Členství v asociaci

Členství v Asociaci je dobrovolné a otevřené pro české i zahraniční právnické osoby, které se aktivně
podílejí na některé z činností uvedených v článku III. Stanov Asociace, schválené zakládajícími členy
Asociace.

Zakládajícím členem Mezinárodní asociace přepravců ropy je:

1. Společnost MERO ČR, a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

Členství vzniká u zakládajících členů podpisem zakladatelské smlouvy a zaplacením jednorázového
příspěvku na založení sdružení ve výši 50.000 EUR.

Pro rok 2016 byl dále stanoven roční členský příspěvek ve výši 30.000 EUR.

2.3 Zaměstnanci

Asociace v roce 2016 eviduje mzdové náklady na řídící pracovníky.

3. infOrmaCe O pOužitýCh ÚČetnÍCh metOdáCh, 
OBeCnýCh ÚČetnÍCh ZásadáCh a ZpůsOBeCh OCeňOvánÍ 
a OdpisOvánÍ

3.1 použité účetní metody mající významný vliv na posouzení situace 
podniku a jejich změny

Asociace používá pouze účetní metody a postupy v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví
ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 50/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy.

Asociace ve sledovaném období vedla účetnictví a sestavila účetní závěrku v souladu s obecně
uznávanými účetními zásadami.
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Ve sledovaném období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám ve způsobu oceňování,
odpisování ani postupů účtování.

3.2 Oceňování

3.2.1 Způsoby ocenění jednotlivých druhů aktiv:

a) Zásoby
Nebyly oceňovány, neboť účetní jednotka tyto nevlastnila.

b) Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek
Nebyl oceňován, neboť účetní jednotka tyto nevlastnila.

c) Cenné papíry a podíly
Nebyly oceňovány, neboť účetní jednotka tyto nevlastnila.

d) Deriváty, části majetku a závazků zajištěné deriváty
Nebyly oceňovány, neboť účetní jednotka tyto nevlastnila.

3.2.2 Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy

Asociace neměla v uplynulém účetním období žádný hmotný investiční majetek, který by byl
v souladu se zákonem odpisován.

3.2.3 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách

Ve sledovaném účetním období asociace používala kursy ČNB, přecenění proběhlo kursem ČNB
k 31. 12. 2016.

3.2.4 Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu  
se zákonem oceňují reálnou hodnotou nebo ekvivalencí

Asociace neevidovala žádný majetek a závazky, které se v souladu se zákonem o účetnictví oceňují 
reálnou hodnotou nebo ekvivalencí.

doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

krátkodobý finanční majetek

v tis. Kč k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2016

Pokladna 0 0

Banka CZK 398 625

Banka EUR 9 737 14 617

Celkem 10 135 15 242
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pohledávky
Společnost k 31. 12. 2016 neeviduje žádné pohledávky.

Závazky
Společnost eviduje k 31. 12. 2016 závazky ve výši 99 tis. Kč.

výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledek hospodaření roku 2015 byl převeden na účet nerozdělených zisků minulých let.

Ve sledovaném účetním období 2016 asociace vykázala účetní zisk ve výši 2 910 252,29 CZK.

významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem  
a okamžikem sestavené účetní Závěrky

Výroční členská schůze je svolána na měsíc květen 2017. Předmětem schůze bude mimo jiné
schválení účetní závěrky.

Sestaveno dne: 5. 5. 2017

Zpracoval: Ing. Markéta Sazimova MBA

Výkonný ředitel: RNDr. Martin Ružinský PhD.
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Výroční zpráva za rok 2016
Mezinárodní asociace přepravců ropy
se sídlem Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1
ke dni 31. 12. 2016

ZA ROK 2016



1. ÚvOdnÍ slOvO výkOnnéhO ředitele 
meZinárOdnÍ asOCiaCe přepravCů rOpy (dále jen „iaOt“)

Vážení kolegové, dámy a pánové,

Asociace IAOT má za sebou další rok své existence. Při pohledu zpět je zřejmé, že to byl rok, který 
pro IAOT znamenal definitivní potvrzení její opodstatněnosti. Možná si někteří zakládající členové 
naší asociace při tvorbě této idey a její následné realizaci kladli otázku, zda a do jaké míry bude IAOT 
životaschopnou institucí. S tříletým odstupem je dnes zřejmé, že asociace svojí životaschopnost nejen 
potvrdila, ale navíc se stala názorotvornou institucí v odvětví přepravců ropy, resp. jejích zpracovatelů.

Jsem velmi rád, že mohu konstatovat i skutečnost, že kromě pragmatických, mimořádně věcných
a odborně erudovaných diskuzí, se IAOT stala i půdou pro nadstandardní rozvoj vzájemných vztahů 
mezi jednotlivými členy a pozorovateli asociace. Tyto vztahy již dávno přesáhly standardní rozměr. 
Charakter komunikace mezi jednotlivými zúčastněnými stranami přerostl z úrovně chladných 
profesionálních vztahů až do vztahů přátelské a neformální spolupráce.

V takovém prostředí je možné stanovovat i velmi ambiciózní pracovní cíle. Činnost naší spolupráce 
v uplynulém roce 2016 toho byla jasným příkladem. Už jarní zasedání IAOT v Bratislavě potvrdilo, že 
asociace má mimořádně velký potenciál ke svému rozvoji a její názorotvorný charakter je impulzem  
i pro další společnosti působící v segmentu, k práci nebo členství v této asociaci.

Přijetí společností KTK – Kaspijskij truboprovodnyj komsorciom za pozorovatele a China National 
Petroleum Corporation za řádného člena IAOT jsou toho jasným důkazem. Vedle již existujících 
expertních skupin pro právní otázky a skupiny pro energetickou efektivitu jsme zaznamenali vznik 
další stálé expertní skupiny pro zásobování.

I z těchto kroků je zřejmé, že IAOT není jen organizací zaměřenou na prezentaci jejích členů,  
ale v první řadě platformou pro výměnu zkušeností a expertních řešeních problémů. Ty samozřejmě 
vznikají v rámci standardní činnosti a spolupráce jednotlivých zúčastněných subjektů. Možnosti  
a příležitosti jejich řešení prostřednictvím kombinací odborných ale i neformálních diskuzí na půdě 
IAOT vytváří pro členy asociace unikátní a zároveň mimořádně přitažlivý prostor, který nemá  
v daném segmentu obdobu.

Druhé zasedání IAOT v roce 2016 se konalo v Budapešti. Opět se potvrdilo, že asociace za krátký  
čas své existence získala kredit akceptované instituce. Žádost společnosti Ukrtransnafta o přijetí  
za řádného člena asociace je toho dalším důkazem.

Sebevědomý přístup IAOT ke své úloze v segmentu přepravců ropy by měla potvrdit i její účast  
na mezinárodním veletrhu Hannover Messe v roce 2017, kterou členové jednoznačně podpořili  
a odsouhlasili na výše zmíněném zasedání. Samostatný stánek IAOT na této významné události bude 
určitě významným přínosem pro její další činnost a rozvoj vztahů v této oblasti. Jsem velmi rád, že 
právě rok 2016 a zejména výsledky činnosti asociace za toto období definitivně potvrdily správnost 
rozhodnutí založit IAOT.
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V neposlední řadě mi dovolte seznámit Vás také s ekonomickými parametry činnosti IAOT. Příjmy  
IAOT jsou výhradně závislé na příspěvcích jednotlivých členů a díky rozšíření IAOT v roce 2016  
a uhrazení všech členských a pozorovatelských příspěvků, vykázala za rok 2016 IAOT čistý zisk  
ve výši 2.910 tis. Kč.

Všechny výše zmíněné události a aktivity jsou jen malou částí poměrně rozsáhlého spektra činností
a aktivit IAOT v roce 2016 Výroční zpráva obsahuje samozřejmě mnoho dalších podrobností
a informací.

Na závěr mi dovolte prezentovat moje osobní přesvědčení, že následující rok 2017 bude pro IAOT  
v mnohém přelomový. Nejen díky ambicióznímu plánu vlastní prezentace na mezinárodním veletrhu 
Hannover Messe, ale také díky další plánované činnosti a prohlubující se spolupráci mezi jednotlivými 
členy a pozorovateli IAOT. Významné výsledky lze očekávat i od jednotlivých odborných komisí,  
či možného příchodu dalších členů resp. pozorovatelů asociace. Plánované zasedání IAOT v Bělorusku, 
či Kazachstánu budou taktéž bezpochyby impulzem pro další posilování názorotvorného charakteru 
IAOT v odvětví přepravců, ale i zpracovatelů ropy ve světě.

5. května 2017

RNDr. Martin Ružinský PhD.
výkonný ředitel
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2. OBeCné Údaje O spOleČnOsti

Obchodní firma:  Mezinárodní asociace přepravců ropy

Sídlo:  Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1

Právní forma:  mezinárodní nevládní organizace

Datum vzniku  
společnosti:  23. 12. 2013

Zápis do obchodního  
rejstříku:  1. 1. 2014

Předmět podnikání:  Zastupování zájmů členů organizace za účelem podpory podnikání v oboru 
přepravy ropy a ropných produktů při výkonu jejich profesních aktivit 
a účelná koordinace snah členů pro nejefektivnější možné podmínky. 

 
  Účelem organizace není výměna informací nebo dohody členů ve věcech 

odporujících pravidlům hospodářské soutěže nebo kartelové dohody.

IČ: 024 86 024

Orgány asociace:

Orgány asociace tvoří: a)  Shromáždění členů Asociace – nejvyšší orgán asociace, tvořený všemi  
jeho členy včetně jimi zmocněných zástupců

 b) Správní rada Asociace – řídící a statutární orgán asociace 
 c) Výkonný ředitel Asociace
 d) Generální sekretář Asociace

2.1 Zaměstnanci a řídící pracovníci
Asociace v roce 2016 eviduje mzdové náklady na řídící pracovníky.

2.2 Organizační složky
Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí.

2.3 výdaje na vývoj a výzkum
Společnost neměla žádné výdaje vynaložené na výzkum a vývoj.
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2.4 Ochrana životního prostředí
V oblasti ochrany životního prostředí společnost respektuje platné předpisy.

2.5 pracovněprávní vztahy
V oblasti pracovněprávních vztahů společnost respektuje platné předpisy.

5. května 2017

RNDr. Martin Ružinský PhD.
výkonný ředitel




