
položka 2016 2017 2018 2019 2020

příjmy příspěvek/rok počet členů/ ks

celkem 

příjmy

členské příspěvky právnické osoby GOLD 190000 10000 20 200000

členské příspěvky basic 215000 210000 235000 299000 265000 5000 55 275000

členské příspěvky malá fitness 90000 3000 30 90000

fyzické osoby registrované v CzechREPS 442000 360000 399000 388400 422400 1000 450 450000

zkoušky z Profesních kvalifikací 30720 21920 23740 21320 29460 500 50 25000

grant Erasmus+ LBA 207265 219585 0 226068

grant Erasmus+ AAC 106792

partneři 100000 275000 100000 190000 180000 50000 4 200000

podpora konzultačních služeb (lobbing) 142000

konference příjmy vstupné a partneři 47113 41648 83767 47057 29997 50000

workshopy civilizační onemocnění 20880 14609

poplatky užití hudby 951344 691969 0

další (přefakturace, provize z pojištění) 13834 66038 0 0

příjmy celkem 834833 908568 1062606 2203624 2055435 1622860

2016 2017 2018 2019 2020

náklady částka/jednotku

jednotka 

(měsíc, počet)

celkem 

náklady

personální zajištění provozu + orgány Komory -184750 -75000 -213535 -508510 -571000 -50000 12 -600000

nájemné -2420 -1000 0 -1200

telefony -13410 -9911 -9275 -12098 -7103 -1080 12 -12960

poštovné + kurýrní služby -8150 -101 -666 -685 -100 12 -1200

náklady konference -42899 -44257 -87600 -112904 0 -50000

náklady workshopy civilizační onemoc. -21800 -40435

účetnictví + FAPI -94380 -87120 -116160 -131395 -131020 -131000

pojištění odpovědnosti fyz. osob -243607 -269994 -309923 -244763 -250451 -600 450 -270000

web hosting + předplatné IT služeb (včetně smartemailingu-2235 -11148 -2076 -31245 -18709 -18700

server housing -25660 0 0 0 0 0 0 0

kancelářské potřeby, počítač -13670 0 -583 0 0 0

Hospodářská komora -18300 -13250 -31576 -5974 -24450 -36500

Italsko česká obchod. Komora (recipročně) -8000 -8000 -8000

členství Europe Active -24825 -25000

konzultační služby (lobbing) -181500 -36300 4 -145200

poplatky užití hudby -773885 -695426

mezinárodní styky -16666 -36287 -55467 0

smart e-mailing, issuu, FAPI -5990 -9330 -36816 0

reklama Facebook -1500 -8182 -7240 -13671 -2499 0

vydávání časopisu -247242 -178945 -89947 0 0 0

zkoušky PK pronájem sportovišť -10134 -22023 -18424 -22031 -23792 -2000 10 -20000

grafika a tisk materiálů -68310

ostatní provozní náklady -45488 -7284 -25405 -35327 -29928 -50000

náklady Erasmus+ -84553 -13884 -21377 -150000

náklady celkem -976501 -773832 -1089246 -2003797 -2031200 -1519760

celkem bilance -141668 134736 -26640 199827 24235 103100

V Praze dne 11.6.2021

rozpočet 2021

Návrh rozpočtu České komory fitness

pro rok 2021

rozpočet 2021

náklady

příjmy


