ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA r. 2021
Příjmy v celých Kč

návrh

Členské příspěvky

skutečnost

170.000

178.200

Zisk z jarní konference „Občanské vybavení“ (on-line)

35.000

6.888

Zisk z podzimní konference „Od strategie ke koncepci“

35.000

- 35.718

34.000

28.575

274.000

179.945

130.000

78.899

Aktuality č. 107 a 108, vč. distribuce

60.000

55.417

Členský příspěvek ECTP (691 EUR)

19.500

18.486

Zahraniční cesty: *zasedání MUT +V4 Debrecen

25.000

0

Příspěvek na studentskou soutěž

15.000

15.000

Členský příspěvek SIA

12 000

12.000

Ostatní vydání

14.500

0

Rezerva

13.000

0

274.000

179.802

Další příjmy: posudky, odborné podklady (čistý zisk = 10% z ceny),
reklama…
- Křešice; konzultace trasování VRT (46.750,-)

4.675

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

5.000

- Roudnice n. L. posouzení lokalit pro zpracování
US (55.000,-)

5.500

- Pec p. S.; posudek herní krajiny Pecka (54.000,-)

5.400

- FSv ČVUT; inzerce v Aktualitách

8.000

PŘÍJMY CELKEM

Výdaje v celých Kč
Provoz kanceláře:
- administrativní práce, účetnictví
- kancelářské potřeby, poštovné, internet
- bankovní poplatky

VÝDAJE CELKEM
CELKOVÁ ZISK Kč

69.200
3.140
6.559

143

V roce 2021 dále proběhly platby vztahující se ke Grantu V4, o kterém se víc dozvíte ve
Zprávě o zahraniční činnosti za uplynulé období, kterou vypracoval kolega Vít Řezáč.
Příjmy z tohoto Grantu v. r. 2021:
Výdaje uplatněné v r. 2021:
Celkový zisk v r. 2021:

188.704,- Kč
157.302,- Kč
31.402,- Kč

Tento grant byl uzavřen až v letošním roce a skončil vyrovnaným rozpočtem, proto nelze
započítat zisk z grantu za r. 2021 do celkového rozpočtu Asociace.
Komentář:
V roce 2021 byly příjmy i výdaje ovlivněny obdobně jako v r. 2020 pandemickou situací a s ní
spojeným útlumem činnosti. Přestože jarní konference skončila velmi nepatrným ziskem a
podzimní byla výrazně ztrátová oproti původnímu rozpočtu, skončil celkový rozpočet téměř
vyrovnanou bilancí, protože se zároveň neuskutečnila řada předpokládaných výdajů.
Příjmy
- Příjem z členských příspěvků má kolísavý charakter, který souvisí s kolísající platební
morálkou členů. Některé platby za r. 2020 byly uhrazeny po urgencích až v roce 2022,
přičemž rok 2021 byl účetně již uzavřený. Každý rok se množství takto dodatečně
hrazených plateb liší.
- Jarní konference skončila ziskem pouze necelých 7 tis. Kč. Důvodem bylo, že se
uskutečnila on-line formou a zúčastnilo se jí pouze kolem 100 účastníků vč.
přednášejících.
- Podzimní konference, která proběhla prezenčně v Olomouci, skončila ztrátou téměř
36 tis. Kč. Zapříčiněno to bylo hlavně skokovým navýšením vstupů, zejména cenami
pronájmu sálu a souvisejících služeb, ubytování a stravování v době konání konference,
přičemž rozpočet konference byl připravován v době, kdy tento nárůst nebylo možné
předvídat a výše vložného byla proto stanovena obdobná jako před Covidem.
Výdaje
- Nižší výdaje za provoz kanceláře byly dány omezením činnosti a dále skutečností, že
část nákladů na administrativní práce byla hrazena z Grantu V4.
- Nulové náklady byly na zahraniční cesty, protože bylo dosaženo dohody s maďarskou
stranou, že uhradí cestovní výdaje ve výši 5.867 Kč na loňské zasedání v Debrecenu.
- Nebyla využita finanční rezerva a neuskutečnily se ani další výdaje např. občerstvení
v rámci jednání Rady, která se na jaře uskutečnila on-line a na dalších jednáních si
v rámci úspory členové hradili občerstvení sami.

Vypracovala: Zuzana Hrochová, tajemnice AUÚP ČR, 18.8. 2022

