
Zpráva kontrolní komise Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR (dále Asociace nebo 
AUÚP) pro výroční Shromáždění členů Asociace konané dne 8. 10. 2020 v Praze 
 
Kontrolní komise předkládá na základě článku IX., odstavce 1) stanov Asociace, zprávu o své činnosti, 
která zahrnuje: 

1. dohled nad uskutečňováním rozhodnutí orgánů Asociace (zejména nad usnesením Shromáždění 
členů Asociace ze dne 3. 10. 2019 v Plzni), 

2. dohled nad dodržováním stanov Asociace, 
3. dohled nad hospodařením s majetkem a majetkovými právy Asociace. 

 
Ad 1. Usnesení shromáždění členů Asociace bylo splněno takto: 
Přes problémy, které přináší pandemie koronaviru, pokračuje relativně úspěšně činnost Asociace. 
– v článku IV. usnesení Shromáždění členů Asociace ze dne 3. 10. 2019 v Plzni se stanovují tyto hlavní 
směry činnosti AUÚP pro rok 2020: 

a) uspořádat minimálně dvě konference:   
- jarní konference se měla uskutečnit 2. a 3. dubna v Lanškrouně na téma „Občanské vybavení“. 

Konference byla po všech stránkách připravena a získala i akreditaci Ministerstva vnitra. Z dů-
vodu rozhodnutí vlády ČR o zákazu všech hromadných akcí ji bylo bohužel nutné zrušit. Před-
pokládá se její přesun na jaro 2021. 

- podzimní konference je připravena v redukované jednodenní formě na 8. 10. v Praze – téma 
„Změny v územním plánování – co nás čeká“. 

b) uspořádat workshop na téma, které vybere rada AUÚP:  
- workshop byl uspořádán na téma „Umísťování staveb v nezastavěném území aneb pozitiva 

a negativa § 18 odst. 5 stavebního zákona“ za účasti 24 odborníků dne 24. 1. 2020. 
c) uspořádat zahraniční studijní cestu v roce 2020:  

- 4.–13. září 2020 se uskutečnila osmidenní zahraniční studijní cesta Asociace do Paříže pro 16 
účastníků,  

- exkurze do Vídně byla zrušena v důsledku pandemie koronaviru, předpokládá se její přesun na 
květen 2021. 

– v článku IV. usnesení se ukládají radě AUÚP tyto úkoly: 
a) zajistit účast člena AUÚP na zasedání ECTP: AUÚP se zúčastnila jednání ECTP on-line. 
b) zajistit spoluúčast na dalším ročníku soutěže „Urbanistický projekt roku“: zástupci AUÚP se ak-

tivně účastnili vypsání soutěže Urbanistický projekt roku jako samostatné kategorie v souběhu 
se soutěží Stavba roku. 
 

Ad 2. Kontrolní komise neobdržela žádné písemné nebo ústní stížnosti a oznámení na porušování stanov 
a rozhodnutí Asociace. Ani sama kontrolní komise nezjistila žádné závady tohoto druhu. 
 
Ad 3. Kontrolní komise konstatuje, že příjmy a výdaje uvedené ve zprávě o hospodaření za rok 2019 od-
povídají zaměření činnosti Asociace. Hospodaření s majetkem (tj. financemi) Asociace je pod kontrolou 
profesionální účetní firmy, která vede účetnictví a sestavuje daňové přiznání a má zkušenosti s nezisko-
vými organizacemi, a všechny zákonem stanovené povinnosti vůči finančnímu úřadu Asociace řádně plní. 
 
 
Závěr: Komise konstatuje, že kontrolované aktivity Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR 
probíhají v souladu s platnými stanovami. 
 
V Praze dne 8. 10. 2020 Zdeněk Černý – předseda kontrolní komise 

Alena Hořejší – členka kontrolní komise 
Vlasta Poláčková – členka kontrolní komise 


