
 
 

 
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA rok 2020  

 
   Příjmy v celých Kč                      návrh        skutečnost 

Členské příspěvky 170.000 144.700 

Zisk z jarní konference Občanské vybavení - zrušena 
(konala se on-line v náhradním termínu na jaře 2021) 

43.000 0 

Zisk z podzimní konference „Změny v územním plánování 
- co nás čeká?“ (jednodenní, on-line) 

35.000 13.171 

Příspěvek FSv ČVUT na propagaci 8.000 8.000 

Další příjmy: posudky, odborné podklady (čistý zisk = 10% z ceny) 

40.000 6.500   - Principy a pravidla ÚP; pro ÚÚR (15.000,-) 1.500,- 

  - Slovník územ. rozvoje; pro ÚÚR (50.000,-) 5.000,-  

PŘÍJMY CELKEM 296.000 172.371 

 
 

   Výdaje v celých Kč    

Provoz kanceláře:  

130.000 96.654  - administrativní práce, účetnictví 87.000 

- kancelářské potřeby, poštovné, internet  4.415 

- bankovní poplatky  5.239 

Aktuality č. 105 a 106, vč. poštovného 65.000 56.809 

Členský příspěvek ECTP (691 EUR) 18.000 19.503 

Zahraniční cesty - cestovní náklady:   20.000 0 

Příspěvek na studentskou soutěž  15.000 15.000 

Soutěž ECTP (250 EUR) 6.500 0 

Členský příspěvek SIA 12 000 12.000 

Ostatní vydání:  

15.000 4.030 
- občerstvení workshop:  1.211,- 

- propagační předměty - propisky s logem:  1.989,- 

- dárky - knihy 830,- 

Rezerva  
- zpracování připomínek AUUP k paragrafovému změní SZ 
 (odměna schválena Předsednictvem z rozpočtové rezervy) 

14.500 12.000 

VÝDAJE CELKEM 296.000 215.996 

  
 

CELKOVÁ ZTRÁTA v Kč 43.625 

 

  Celková ztráta za rok 2020 je pokryta z rozpočtových přebytků minulých období.   

 

  



 
 

 

 

Komentář:  

V roce 2020 byly příjmy i výdaje ovlivněny pandemickou situací. Propad na příjmové stránce 
rozpočtu byl přesto vyšší než na výdajové.  

 

Příjmy: 

- Nižší příjem z členských příspěvků je způsoben jednak stárnutím členské základny - 
mnoho členů se přesunulo do kategorie důchodce či dokonce důchodce 80+ nebo 
s ukončením pracovní činnosti ukončili i členství. Jednak situace, kdy se nekonaly 
prezenční akce, způsobila menší příliv nových členů. 

- Neuskutečnila se jarní konference.  

- Zisk z jednodenní podzimní konference konané on-line formou byl nižší, než se 
předpokládalo. Konference byla připravována jako prezenční, při uskutečnění on-line 
formou byla poskytnuta účastníkům sleva 490 Kč/os., kterou mohli uplatnit při jarní 
konferenci v r. 2021. Příjmová stránka podzimní konference v r. 2020 byla snížena o 
částku 28.910 Kč, která bude započítána do příjmové stránky jarní konference 2021.  

- Utlumena byla také posudková činnost, i zde jsou výnosy nižší než předpoklad. 

 

Výdaje: 

- S omezením činnosti byly nižší náklady na provoz kanceláře. 

- Neuskutečnila se prezenční jednání Rady, které je hrazeno občerstvení z rozpočtu 
AUÚP. 

- Neuskutečnila zahraniční cesta na jednání ECTP 

- Neuskutečnila soutěž ECTP. 

 

 

Vypracovala: Zuzana Hrochová, tajemnice AUÚP ČR 

 


