2.3 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2020
2.3.1 Základní hospodářské ukazatele
Období:

2020

KAPITOLA:

Ukazatel
Běžné výdaje celkem
v tom: -program MTZ
- neinvestiční nákupy a související výdaje
celkem (bez FKSP)
z toho: - platy zaměstnanců a ostatní platby
v tom:

v Kč

317

- limit prostředků na platy

Rozpočet 2020
schválený
po změnách
1
2

Skutečnost % plnění
2020
3:2
3
4

16 513 663,00

23 863 994,00

19 317 362,63

0

0

0

16 408 135,00

23 705 702,00

19 169 794,63

5 536 723,00

8 474 599,00

5 276 406,00

7 914 609,00

80,95
v tom:

z toho:
v tom:

559 990,00

362 550,00

-

-

-

- povinné pojistné

1 871 412,00

2 763 124,00

2 564 948,00

- ostatní nákupy a výdaje

9 105 528,00

12 626 271,00

9 011 475,63

105 528,00

158 292,00

22 500,00

99 562,00

42 978,00

0

0

0

-

7 754 348,80

894 618,80

11,54

0,00

7 754 348,80

894 618,80

11,54

10

15

15

100,00

-

-

2 530 609,44

-

- ost. platby za proved. práci
- odstupné

v tom:

- příděl FKSP
- náhrady mezd v době nemoci

ESPON
Kapitálové výdaje celkem:
v tom: - program MTZ
Limit počtu zaměstnanců
Příjmy celkem

260 317,00

v tom:

Nejvyšší podíl na čerpání běžných výdajů ÚÚR představuje seskupení pol. 5169. Do této položky se promítly
úhrady za Odborné úkoly (úkol č. 11+64/87), zahrnuje úhradu odborných činností externistům, na které
nemá ÚÚR potřebnou kapacitu z řad vlastních zaměstnanců a vydavatelská činnost celkem 2 898 tis. Kč,
Správa ICT (úkol č. 44+66/87) představuje částku 1 768 tis. Kč a Provoz ÚÚR a domu (úkol 43+78/87) je
ve výši 1 367 tis. Kč. Platby za energie činily 421 tis. Kč, opravy a údržba budovy a strojů 691 tis. Kč, služby
telekomunikací a radiokomunikací 757 tis. Kč.
V roce 2020 vykonával ÚÚR nadále stálé činnosti: vedení odborné knihovny, vydávání časopisu Urbanismus
a územní rozvoj, vedl Evidenci územně plánovací činnosti, Konzultační středisko, zpracovával Principy
a pravidla územního plánování, úkoly související s Politikou územního rozvoje ČR a úkoly vyplývající
z Politiky architektury a stavební kultury ČR, a monitorovací úlohy. V rámci mezinárodních aktivit ÚÚR dále
vykonával funkci Národního kontaktního místa pro ESPON (European Observation Network for Territorial
Development and Cohesion – Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost).
Běžné výdaje byly v hodnoceném období čerpány především na externí tisky časopisu Urbanismus
a územní rozvoj, zajištění plateb pro externí specialisty při sníženém počtu vlastních zaměstnanců, zejména
za práce na úkolech Konzultační středisko, Evidence územně plánovací činnosti, Systém stavebně technické
prevence, Analýza stavu na úseku ÚP a SŘ, Politika územního rozvoje, Územní rozvojový plán, správa IT,
správa GIS, správa budovy a ostatní služby, údržbu budovy a energie.
Dále pak byly financovány úkoly na úseku zajištění provozu výpočetní techniky, vč. napojení na internet,
články do časopisu, platy a pojištění zaměstnanců, odborné semináře a konference. Ostatní osobní výdaje
byly čerpány především na dohody o provedení práce a objednávky a to především za honoráře pro členy
redakční rady a další odborné činnosti.
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