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I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2010 

1. Úvod  

Kancelář veřejného ochránce práv byla zřízena nařízením vlády č. 165/2000 Sb. na základě 

ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, k plnění úkolů 

spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti veřejného 

ochránce práv. 

Kancelář veřejného ochránce práv v roce 2010 zabezpečovala svoji standardní činnost, tj. 

odbornou, organizační a technickou podporu ochránce při vyřizování podnětů podaných 

veřejnému ochránci práv, při zajišťování systematického dohledu nad zařízeními, kde se 

nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě a činnosti vyplývající ze zákona 

č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 

a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).  

Organizační schéma Kanceláře k 31. 12. 2010 je uvedeno v příloze č. 14. 

2. Hodnocení plnění rozpočtu 

Výsledky hospodaření Kanceláře v roce 2010 jsou porovnávány s údaji předchozího roku. 

Hospodaření Kanceláře v roce 2010 v porovnání s rokem 2009 vykazuje mírný pokles čerpání 

výdajů celkem (o 0,69 %), přičemž kapitálové výdaje byly nižší o 62,65 % a běžné výdaje 

vyšší o 4,30 %. Nejvýznamnější vliv na snížení kapitálových výdajů měly nižší výdaje 

vynaložené na stavební úpravy budovy Kanceláře v roce 2010 proti roku 2009, kdy bylo třeba 

vybudovat vnitřní požární zásahovou cestu a doplnit klimatizaci do místnosti, kde jsou 

provozovány servery. Dalším důvodem byly nižší výdaje na pořízení a obnovu výpočetní 

techniky proti roku 2009, kdy bylo nutno začátkem roku, v souvislosti s havárií pevných 

disků serveru v závěru roku 2008, doplnit zálohovací systém, pořídit robustnější 

a spolehlivější úložiště dat a přejít na virtuální provoz serverů.  

Na zvýšení běžných výdajů měl významný vliv nárůst osobních výdajů (především 

v ukazatelích platy zaměstnanců, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a převod FKSP), 

a to z důvodu zvýšení počtu zaměstnanců, zajišťujících činnosti vyplývající ze zákona 

č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 

a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), o 12 a také z důvodu zvýšení 

prostředků na platy zaměstnanců o 4 % (1.853 tis. Kč) a s nimi souvisejícího příslušenství 
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(630 tis. Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem, 37 tis. Kč převody FKSP), které bylo 

provedeno v souladu s usnesením PSP ČR č. 1518/1 z 66. schůze 9. prosince 2009, příloha 

č. 2 (Schválené pozměňovací návrhy k tabulkové části a k číselným položkám návrhu zákona 

o státním rozpočtu na rok 2010 a návrhu státního rozpočtu na rok 2010).  

a) Příjmy 

Ukazatel 
Rozpočet 2010 (tis. Kč) Skutečnost 2010 

(tis. Kč) 
% plnění 

schválený po změnách 

Příjmy celkem 0 0 1.057,19 - 

V roce 2010 bylo dosaženo příjmů v celkové výši Kč 1.057,19 tis. Příjmy tvořily: 

 Příjmy z pronájmu pozemků (položka 2131) Kč 8,11 tis. - nájemné za pronájem pozemku 

pod trafostanicí firmě E.ON; 

 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (položka 2132) Kč 784,95 tis. - 

nájemné za pronájem ordinace praktickému lékaři, jednacích sálů, kantýny a jiných 

prostor; 

 Příjmy z pronájmu movitých věcí (položka 2133) Kč 33,89 tis. – příjmy související 

s pronájmem ostatních nemovitostí; 

 Příjmy z úroků (položka 2141) Kč 1,72 tis. – úroky z účtu cizích prostředků (depozitní 

účet);  

 Přijaté pojistné náhrady (položka 2322) Kč 28,42 tis. – plnění náhrad škody 

od pojišťovny; 

 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (položka 2324) – Kč 56,51 tis. - příjmy 

vztahující se k roku 2009 (vratka platby za plyn, vratka cestovních výdajů za zahraniční 

pracovní cesty roku 2009); 

 Převody z ostatních vlastních fondů (položka 4132) Kč 143,59 tis. - odvod zůstatku 

depozitního účtu po vyplacení platů a přídělu do FKSP za prosinec 2009.  

Ukazatel 

2006             
(tis. Kč) 

2007             
(tis. Kč) 

2008              
(tis. Kč) 

2009              
(tis. Kč) 

2010              
(tis. Kč) 

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 

Příjmy celkem 
0 0 0 0 0 

900,86 775,24 2.059,44 1.384,06 1.057,19 
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b) Výdaje  

Ukazatel 
Rozpočet 2010 (tis. Kč) Skutečnost 

2010 (tis. Kč) 
% plnění 

schválený po změnách 

Kapitálové výdaje celkem 3.867 3.867 2.218,39 57,37 

Běžné výdaje celkem 100.287 100.287 76.789,85 76,57 

v tom  osobní výdaje                   70.425 70.425 58.471,54 83,03 

 v tom platy  46.322 46.322 39.740,54 85,79 

  
ostatní osobní 

výdaje 
2.555 2.555    1.268,20 49,64 

  
platy 

představitelů 

státní moci 
2.988 2.988 2.227,48 74,55 

  

povinné pojistné 

placené 

zaměstnavatelem 
17.634 17.634 14.429,79 81,83 

  FKSP 926 926          805,53 86,99 

 věcné výdaje 29.387 29.387 18.134,62 61,71 

 ostatní běžné výdaje 475   475     183,69 38,67 

Výdaje celkem 104.154 104.154 79.008,24 75,86 

 

Dle státního rozpočtu ČR na rok 2010 schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 

České republiky byla pro činnost Kanceláře veřejného ochránce práv stanovena částka 

104.154 tis. Kč. V souladu s usnesením PSP ČR č. 1518/1 z 66. schůze 9. prosince 2009, 

příloha č. 2 (Schválené pozměňovací návrhy k tabulkové části a k číselným položkám návrhu 

zákona o státním rozpočtu na rok 2010 a návrhu státního rozpočtu na rok 2010) zahrnuje tato 

částka 2.520 tis. Kč na zvýšení platů (+ 4%) včetně příslušenství k platům (1.853 tis. Kč platy 

zaměstnanců v pracovním poměru, 630 tis. Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem, 

37 tis. Kč převody FKSP). 

Z celkové výše rozpočtu 104.154 tis. Kč tvořily 3.867 tis. Kč kapitálové prostředky a 100.287 

tis. Kč běžné prostředky. Kapitálové prostředky a 10.293 tis. Kč z běžných prostředků byly 

určeny na financování programu reg. č. 109010 „Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny KVOP“. Usnesením Vlády ČR č. 54 z 18. 1. 2010 bylo schváleno vázání výdajů 

ve schváleném rozpočtu na rok 2010 ve výši 2.390 tis. Kč a Usnesením Vlády ČR č. 552 

z 28. července 2010 ve výši 2.544 tis. Kč, celkem 4.934 tis. Kč. 
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Běžné výdaje včetně programového financování byly vyčerpány ze 76,57 %, z toho mzdové 

prostředky včetně pojistného a příspěvku FKSP (osobní výdaje) z 83,03 %. Kapitálové 

prostředky byly vyčerpány z 57,37 %.  

Z celkových výdajů bylo 9,36 % čerpáno na financování programu „Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny KVOP“, z toho 2,81 % na kapitálové výdaje (rekonstrukce 

datové sítě, nákup osobních automobilů, obměna výpočetní techniky, úpravy informačního 

systému GINIS EKO v návaznosti na zavádění IISSP) a 6,55 % na neinvestiční výdaje 

(pořízení a obnova výpočetní techniky vč. software, obnova komunikační techniky, provoz 

informačních a komunikačních technologií a zabezpečovacích systémů). V rámci 

programového financování byly kapitálové výdaje čerpány na 57,37 % a neinvestiční výdaje 

na 50,26 %.  

Ukazatel 

2006        
(tis. Kč) 

2007        
(tis. Kč) 

2008        
(tis. Kč) 

2009        
(tis. Kč) 

2010        
(tis. Kč) 

Index 

2010/2009 

(%)   

Rozpočet 

po změnách 
Rozpočet 

po změnách 
Rozpočet 

po změnách 
Rozpočet 

po změnách 
Rozpočet 

po změnách 

Rozpočet    

po změnách 

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 

Kapitálové výdaje celkem 
9.000,00 9.500,00 6.931,00 6.723,00 3.867,00 57,52 

3.029,18 4.997,50 6.727,11 5.939,31 2.218,39 37,35 

Běžné výdaje celkem 
79.579,00 84.863,00 88.446,00 90.833,00 100.287,00 110,41 

64.264,19 71.441,02 67.242,67 73.621,29 76.789,85 104,30 

v tom  osobní výdaje                   
57.124,00 59.861,00 60.700,00 62.387,00 70.425,00 112,88 

47.724,16   51.249,57 51.260,99 54.091,74 58.471,54 108,10 

 v tom platy  
36.544,00 38.371,00 38.947,00 40.479,00 46.322,00 114,43 

30.964,60 33.349,55 33.773,97 35.678,63 39.740,54 111,38 

  OPPP (včetně platů 
veřejného ochránce 

a jeho zástupce) 

   5.228,00    5.402,00    5.439,00 5.474,00 5.543,00 101,26 

  4.031,37    4.224,41 4.103,00 4.702,68 3.495,68 74,33 

  povinné pojistné 
placené 

zaměstnavatelem 

14.620,00 15.321,00 15.535,00 15.624,00 17.634,00 112,86 

  12.098,73 12.998,23 12.697,27 12.986,51 14.429,79 111,11 

  
FKSP 

       732,00 767,00        779,00          810,00          926,00   114,32 

  629,46 677,38 686,75 723,92 805,53 111,27 

 
věcné výdaje 

22.385,00 23.973,00 27.691,00 27.961,00 29.387,00 105,10 

 16.472,97 19.179,63 15.960,77 19.312,10 18.134,62 93,90 

 
ostatní běžné výdaje 

70,00    1.029,00 55,00 485,00 475,00 97,94 

 67,06 1.011,82 20,91 217,45 183,69 84,47 

Výdaje celkem 
88.579,00 94.363,00 95.377,00 97.556,00 104.154,00 106,76 

67.293,37 76.438,52 73.969,78 79.560,60 79.008,24 99,31 

Průměrný přepočtený evidenční počet 

zaměstnanců 

        99 99 98         97         111 114,43 

        96 98 96 96 108 112,50 
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Běžné výdaje (včetně platů a výdajů ISPROFIN) tvořily 97,19 % z celkových výdajů a byly 

použity ze 74,01 % na osobní výdaje (platy a OOV a s nimi související pojistné na sociální 

a zdravotní pojištění a příspěvek FKSP), 22,95 % na věcné výdaje (nákup drobného 

hmotného dlouhodobého majetku, nákup kancelářského materiálu, výdaje na zajištění 

provozu Kanceláře, nákup energií, pohonných hmot, služby pošt, opravy a udržování, 

cestovné, nákup odborné literatury atd.) a 0,23 % na ostatní běžné výdaje (platby daní 

a poplatků, náhrady mezd v době nemoci a příspěvky mezinárodním organizacím).  

Součástí běžných výdajů byly náhrady výdajů spojené s výkonem funkce veřejného ochránce 

práv a jeho zástupkyně dle zákona č. 349/1999 Sb. (paušální náhrady výdajů a výdaje 

na pracovní cesty). Výdaje na tuto položku byly rozpočtovány ve výši 1.287 tis. Kč a byly 

čerpány z 34,27 %, tj. ve výši cca 441 tis. Kč.  Navrhovaný objem finančních prostředků 

tohoto ukazatele předpokládal, že veřejný ochránce práv a jeho zástupkyně uskuteční v rámci 

výkonu funkce větší množství zahraničních cest. Ve skutečnosti však na některé z těchto cest 

byli vysláni zástupci z řad zaměstnanců Kanceláře. K úspoře na této položce došlo také 

v důsledku časové prodlevy (čtyři měsíce), která nastala od úmrtí JUDr. Otakara Motejla 

do doby zvolení nového veřejného ochránce práv.    

Běžné výdaje byly vyčerpány ze 76,57 %, mzdové prostředky včetně pojistného z 82,97 %.  

 

V rámci běžných výdajů byly finanční prostředky vynaloženy takto:   

 Nákup materiálu: rozhodující objem finančních prostředků tohoto ukazatele byl 

vynaložen na dovybavení a obnovu drobného hmotného dlouhodobého majetku, na nákup 
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materiálu pro zajištění provozu Kanceláře (kancelářský materiál, úklidové prostředky 

a materiál na opravy a údržbu automobilů) a na nákup odborné literatury. V meziročním 

srovnání s rokem 2009 došlo ke snížení vynaložených prostředků v tomto ukazateli cca 

o 31 %, a to především v důsledku nižších výdajů na pořízení a obnovu drobného 

hmotného dlouhodobého majetku. V předchozím roce bylo nutné vynaložit vyšší výdaje 

v tomto ukazateli v souvislosti s rozšířením působnosti veřejného ochránce práv o činnosti 

vyplývající z antidiskriminačního zákona, tj. vytvořit pracoviště pro nově přijaté 

zaměstnance a vybavit je odpovídajícím nábytkem, výpočetní aj. kancelářskou technikou.  

 Nákup vody, paliv a energie: v tomto ukazateli došlo ke zvýšení výdajů cca o 11 % , a to 

v důsledku vyšších výdajů na elektrickou energii (+ 17 %) – z důvodu nárůstu spotřeby 

v souvislosti se zvýšením počtu zaměstnanců (o 12) vykonávajících novou působnost 

vyplývající z antidiskriminačního zákona. Ke zvýšení výdajů došlo i u položky pohonné 

hmoty a maziva (+ 10 %) – byl vykonán vyšší počet pracovních cest a vzrostla cena 

pohonných hmot. Rovněž položka plyn vykázala růst (+ 8 %), a to v důsledku delšího 

topného období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Výdaje na vodu 

zaznamenaly pokles cca o 15 % - bylo omezeno její použití na zavlažování pozemků 

u objektu Kanceláře. 

 Nákup služeb: rozhodující objem finančních prostředků v tomto ukazateli byl vynaložen 

na služby telekomunikací a radiokomunikací, aktualizaci software, na pojištění osobních 

automobilů a budovy, služby školení a vzdělávání, poštovné, konzultace a poradenství 

v souvislosti s vyřizováním podnětů podaných veřejnému ochránci práv a na další služby 

zajišťované dodavatelsky. Celkový objem výdajů vynaložených na tento ukazatel byl 

o cca 17 % vyšší než v roce 2009. Ke zvýšení došlo především u výdajů na nákup 

ostatních služeb (+ 27 % - zvýšené náklady související s vyšším počtem vydaných 

informačních letáků a sborníků z konferencí či pracovních seminářů pořádaných 

Kanceláří a výdaje související s pohřbem se státní poctou zesnulého JUDr. Otakara 

Motejla),  výdajů na aktualizaci software (+ 30 % - některé licence mají platnost delší 

období než jeden rok) a výdajů na školení (+ 84 % - souvisí s rozšířením činností 

Kanceláře a s objemem nově schválené legislativy). K úspoře došlo především u výdajů 

na služby telekomunikací (- 14 %) a výdajů na služby peněžních ústavů – pojistné 

osobních automobilů a budovy Kanceláře (- 9 %).    

 Ostatní nákupy: převážná část výdajů v tomto ukazateli byla vynaložena na opravy 

a udržování majetku Kanceláře, pořízení software, cestovné zaměstnanců, nákup 
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pohoštění a účastnické poplatky na konference. V tomto ukazateli došlo k poklesu výdajů 

cca o 39 %, přičemž největší podíl na snížení měla položka opravy a udržování (- 27 %  - 

v roce 2009 došlo ke kumulaci prací v oblasti oprav a údržby objektu Kanceláře a rovněž 

byly vyšší výdaje na opravy a udržování výpočetní techniky), cestovné (- 29 % - 

především z důvodu nižšího objemu výdajů na zahraniční pracovní cesty v důsledku 

odlišné struktury navštívených zemí) a položka programové vybavení (- 66 % - v roce 

2009 bylo nutné doplnit softwarové licence pro nové zaměstnance vykonávající činnosti 

vyplývající z antidiskriminačního zákona).  

Výdaj 

2006        
(tis. Kč) 

2007        
(tis. Kč) 

2008        
(tis. Kč) 

2009        
(tis. Kč) 

2010        
(tis. Kč) 

Index 

2010/2009 

(%)   

Rozpočet 

po změnách 
Rozpočet 

po změnách 
Rozpočet 

po změnách 
Rozpočet 

po změnách 
Rozpočet 

po změnách 
Rozpočet    

po změnách 

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 

Běžné výdaje kapitoly (včetně 

platů a výdajů ISPROFIN) 

79.579,00     84.863,00     88.446,00 90.833,00 100.287,00 110,41 

64.264,19      71.441,02      67.242,67 73.621,29 76.789,85 104,30 

z toho:       

    výdaje na platy a OPPP 
41.772,00 43.773,00 44.386,00 45.953,00 51.865,00 112,87 

34.995,97 37.573,96 37.876,97 40.381,31 43.236,22 107,07 

    povinné pojistné placené  

    zaměstnavatelem 

14.620,00 15.321,00 15.535,00 15.624,00 17.634,00 112,86 

12.098,73 12.998,23 12.697,27 12.986,51 14.429,79 111,11 

    nákup materiálu 
4.912,00 4.925,00 4.672,00 4.697,00 4.721,00 100,51 

3.119,42 3.803,73 2.876,96 3.395,32 2.358,26 69,46 

    úroky a ostatní finanční výdaje 
60,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 

19,88   17,46 22,92 17,34 16,32 94,12 

    nákup vody, paliv a energie    
3.080,00 4.350,00 4.650,00 4.890,00 5.000,00 102,25 

2.953,33 4.007,55 3.041,15 3.633,03 4.029,22 110,91 

    nákup služeb 
6.890,00 10.721,00 11.547,00 10.554,00 12.822,00 121,49 

5.493,42 8.611,64 7.491,87 7.451,68 8.734,39 117,21 

    ostatní nákupy 
6.273,00 3.087,00 5.521,00 6.367,00 5.357,00 84,14 

4.359,32 2.132,00 1.941,93 4.085,13 2.499,70 61,19  

    výdaje související s neinv. nákupy,         

příspěvky 

1.170,00 840,00 1.251,00 1.403,00 1.437,00 102,42 

527,60 607,25 585,94 729,60 496,73 68,08 

    převody vlastním fondům 
732,00 767,00 779,00 810,00 926,00 114,32 

629,46 677,38 686,75 723,92 805,53 111,27 

    ost. neinv. transfery jiným  

    veřejným rozpočtům 

20,00 989,00 15,00 15,00 15,00 100,00 

18,60 985,00 9,05 11,00 12,00 109,09 

    náhrady placené obyvatelstvu 
- - - 450,00 410,00 91,11 

- - - 193,02 132,92 68,86 

    neinv. transfery mezinárodním 

organizacím 

50,00 40,00 40,00 20,00 50,00 250,00 

48,46 26,82 11,86 13,43 38,77 288,68 



 - 10 - 

c)  Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů 

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly k 1. 1. 2010 ve výši 39.402,64 tis. Kč, v tom 

profilující výdaje 7.986,05 tis. Kč, neprofilující výdaje 31.416,59 tis. Kč. V souladu 

s usnesením Vlády ČR č. 552 z 28. července 2010 a usnesením rozpočtového výboru PSP ČR 

č. 19 z 11. srpna 2010 byly nároky z nespotřebovaných výdajů sníženy o 19.702 tis. Kč, v tom 

profilující výdaje o 7.986,05 tis. Kč, neprofilující výdaje o 11.715,95 tis. Kč. Stav nároků 

k 31. 12. 2010 činil 19.700,64 tis. Kč, v tom profilující výdaje 0 Kč, neprofilující výdaje 

19.700,64 tis. Kč. 

           v tis. Kč 

Název ukazatele 

Stav nároků  

z 

nespotřebo- 

vaných 

výdajů  

k 

31.12.2009 

Rozdíl mezi  

konečným 

rozpočtem  

 výdajů  

a 

skutečnými  

výdaji  

roku 2009 

Stav nároků  

z 

nespotřebo- 

vaných 

výdajů  

k 1.1.2010          

Snížení nároků  

z nespotřebovaných výdajů v roce 2010 o částky:  

Stav nároků  

k 

31.12.2010 překročení 

rozpočtu 

výdajů 

určené na 

programy a 

projekty EU 

a programy 

dle § 13 

odst.3, které 

skončily  

podle 

rozhodnutí 

vlády 

OSS 

zjistila, že 

již 

nepoužije 

u profilujících 

výdajů 

pominul účel 

narozpočtování 

Snížení 

nároků od 

1.1.2010 

 Profilující výdaje 4 570,75  3 415,30  7 986,05  0,00  0,00  7 986,05  0,00  0,00  7 986,05  0,00  

 Neprofilující výdaje 16 836,47  14 580,12  31 416,59  0,00  0,00  11 715,95  0,00  0,00  11 715,95  19 700,64  

 Celkem 21 407,22  17 995,42  39 402,64  0,00  0,00  19 702,00  0,00  0,00  19 702,00  19 700,64  

Finanční prostředky určené na činnost Kanceláře veřejného ochránce práv ze státního 

rozpočtu v roce 2010 byly vyčerpány ze 75,86 %, tzn. celková úspora dosáhla 25.146 tis. Kč; 

po odečtení výdajů, které Kancelář musela vázat v souladu s usnesením Vlády ČR č. 54 

z 18. ledna 2010 a č. 552 z 28. července 2010 a usnesením rozpočtového výboru PSP ČR 

č. 820 z 9. března 2010 a č. 19 z 11. srpna 2010 v celkové výši 4.934 tis. Kč, činila úspora 

20.212 tis. Kč. Z této částky tvořila: 

-  11.138 tis. Kč úspora mzdových prostředků (platy, OOV vč. povinných odvodů na sociální 

a zdravotní pojištění) - v důsledku nenaplnění průměrného přepočteného evidenčního stavu 

zaměstnanců cca o 3 a také úsporou na platech zaměstnanců zajišťujících stávající činnosti; 

-  3.849 tis. Kč úspora provozních prostředků (mimo mzdové prostředky a ISPROFIN - 

vedená snahou Kanceláře efektivně čerpat prostředky státního rozpočtu; 

-  5.225 tis. Kč úspora výdajů na financování programu reprodukce majetku (v tom 3.576 tis. 

Kč běžné výdaje, 1.649 tis. Kč kapitálové výdaje. Hlavním důvodem úspory především 

běžných prostředků je snaha Kanceláře hospodárně využívat prostředky státního rozpočtu, 
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a to kladením důrazu na péči a obnovu stávajících strojů a zařízení vč. dopravních 

prostředků.  

           v tis. Kč 

Název ukazatele 

Stav nároků  

z 

nespotřebo- 

vaných 

výdajů  

k 

31.12.2010 

Rozdíl mezi  

konečným 

rozpočtem  

 výdajů  

a 

skutečnými  

výdaji  

roku 2010 

Stav nároků  

z 

nespotřebo- 

vaných 

výdajů  

k 1.1.2011          

Snížení nároků  

z nespotřebovaných výdajů v roce 2011 o částky:  

Stav nároků  

k 31.1.2011 
překročení 

rozpočtu 

výdajů 

určené na 

programy a 

projekty EU 

a programy 

dle § 13 

odst.3, které 

skončily  

podle 

rozhodnutí 

vlády 

OSS 

zjistila, že 

již 

nepoužije 

u profilujících 

výdajů 

pominul účel 

narozpočtování 

Snížení 

nároků od 

1.1.2010 

 Profilující výdaje 0,00  5 224,44  5 224,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5 224,44  

 Neprofilující výdaje 19 700,64  14 987,31  34 687,95  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  34 687,95  

 Celkem 19700,64  20 211,75  39 912,39  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  39 912,39  

Částku uspořených prostředků ve výši 20.212 tis. Kč uplatňuje Kancelář, v souladu s § 47 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako nárok z nespotřebovaných výdajů roku 2010, 

z toho profilující výdaje ve výši 5.225 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 14.987 tis. Kč.  

Přehled o nárocích z nespotřebovaných výdajů je uveden v příloze č. 13. 

d)  Vázání výdajů roku 2010 

Dle státního rozpočtu ČR na rok 2010 schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 

České republiky byla pro činnost Kanceláře veřejného ochránce práv stanovena částka 

104.154 tis. Kč. Z toho 3.867 tis. Kč tvoří kapitálové prostředky a 100.287 tis. Kč běžné 

prostředky. Usnesením Vlády ČR č. 54 z 18. ledna 2010 bylo schváleno vázání výdajů 

ve schváleném rozpočtu na rok 2010 ve výši 2.390 tis. Kč a usnesením Vlády ČR č. 552 

z 28. července 2010 ve výši 2.544 tis. Kč, celkem 4.934 tis. Kč, tj. 4,74 % schváleného 

rozpočtu. Z této částky tvořily: 

-  695 tis. Kč mzdové prostředky (platy, OOV vč. povinných odvodů na sociální a zdravotní 

pojištění); 

-  2.695 tis. Kč provozní prostředky (mimo mzdové prostředky a ISPROFIN); 

-  1.544 tis. Kč výdaje na financování programu reprodukce majetku (běžné výdaje).  

 

Struktura vázaných výdajů kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv: 
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    v tis. Kč  

Ukazatel 

Schválený 
rozpočet = 

rozpočet 

po změnách 

Vázání výdajů 2010 

Rozpočet 

po 

vázání 

 

Usnesení 

Vlády ČR 

č. 54 
z 18.1.2010 

Usnesení 

Vlády ČR 

č. 552 
z 28.7.2010 

Celkem 

 
 
 
 

Souhrnné ukazatele 
    

  

  Příjmy celkem 0 0 0 0 0  

  Výdaje celkem 104 154 2 390 2 544 4 934 99 220  

Specifické ukazatele - příjmy       

  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0 0 0 0 0  

Specifické ukazatele - výdaje       

  Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv 104 154 2 390 2544 4 934 99 220  

Průřezové ukazatele         

  

  

  

  

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 51 865 519 0 519 51 346  

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 17 634 176 0 176 17 458  

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 926 9 0 9 917  

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 46 322 463 0 463 45 859  
Výdaje vedené v informačním systému programového financování 

celkem 
14 160 0 1 544 1 544 12 616  

 

   

e)  Finanční prostředky v rezervním fondu 

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2010 byl ve výši 0 Kč. 

Přehled o prostředcích rezervního fondu je uveden v příloze č. 10 (tabulka č. 8). 

3.  Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků 

Čtvrtletí Ukazatel 

Rozpočet      

po změnách 

(tis. Kč) 

Skutečnost      

(tis. Kč) 

%   

(Q/skutečnost) 

%                 

(Q/RU) 

Kapitálové prostředky 3.867,00 2.218,39 100,00 57,37 

I.     548,21 24,71 14,18 

II.     1.144,18  51,58 29,59 

III.   0 0 0 

IV.         526,00 23,71 13,60 

Běžné prostředky 100.287,00 76.789,85 100,00 76,57 

I.   12.542,45 16,33 12,51 

II.   19.660,82 25,60 19,60 

III.   18.277,69 23,80 18,23 

IV.   26.308,89 34,26 26,23 

Celkem 104.154,00 79.008,24  100,00 75,86 
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Běžné prostředky byly v roce 2010 čerpány vcelku rovnoměrně. Během IV. čtvrtletí došlo 

k mírně vyššímu čerpání běžných prostředků. U kapitálových prostředků došlo 

k nerovnoměrnému čerpání v průběhu roku, kdy v prvním pololetí bylo vyčerpáno 76 % 

z celkových výdajů, zatímco ve druhém pololetí pouze 24 %. 

Kapitálové prostředky: Největší objem kapitálových prostředků byl vynaložen v I. a II. 

čtvrtletí, kdy byla provedena rekonstrukce datové sítě a obměna výpočetní techniky 

a realizován nákup osobního automobilu. Ve IV. čtvrtletí byl pořízen osobní automobil 

pro nově zvoleného veřejného ochránce práv (naturální plnění podle § 6 písm. a) zákona 

č. 236/1995 Sb.).  

Běžné prostředky: Čerpání běžných prostředků probíhalo vcelku rovnoměrně. Běžné 

prostředky byly použity na platy a s nimi související pojistné na sociální a zdravotní pojištění, 

pořízení a obnovu výpočetní techniky vč. software, obnovu komunikační techniky, provoz 

informačních a komunikačních technologií a zabezpečovacích systémů a na další provozní 

výdaje (nákup dlouhodobého drobného majetku a kancelářského materiálu, platby za energie, 

pohonné hmoty, služby pošt, opravy a udržování, cestovné, nákup odborné literatury atd.) 

Z důvodu realizace úsporných opatření došlo k nečerpání 42,63 % rozpočtovaných 

kapitálových prostředků a 23,43 běžných prostředků. 4,74 % běžných prostředků bylo vázáno 

v souladu s usnesením Vlády ČR č. 54 z 18. ledna 2010  a usnesením Vlády ČR č. 552 

z 28. července 2010. 
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4.  Rozpočtová opatření 

V roce 2010 byla provedena dvě rozpočtová opatření v kompetenci organizace. Jednalo se o: 

 Přesun v rámci položek programového financování – z položky 5137 (drobný hmotný 

dlouhodobý majetek) a položky 5169 (nákup ostatních služeb) na položku 5172 

(programové vybavení) a z položky 6122 (stroje, přístroje a zařízení) na položku 6111 

(programové vybavení). Rozpočtové opatření bylo provedeno v souvislosti s nutností 

pořízení nových modulů informačního systému GINIS EKO nebo jejich úpravy 

v návaznosti na zavádění IISSP a nutností pořízení nových OS Windows 7, neboť 

stávající OS Windows XP již nepodporuje některé používané služby (certifikáty s vyšším 

stupněm kryptování SHA2, apod.) a předpokládá se ukončení jejich podpory. 

 Přesun z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5169 (nákup ostatních služeb) 

a na položku 5175 (pohoštění). Rozpočtové opatření bylo provedeno v souvislosti 

s mimořádnými náklady a nutností zajistit a zrealizovat pohřeb se státní poctou zesnulého 

JUDr. Otakara Motejla, dále v souvislosti se zaváděním IISSP a s tím spojenou úpravou 

informačního systému GINIS EKO, dále se zvýšenými náklady na vydání informačních 

letáků a sborníků z konferencí či pracovních seminářů pořádaných Kanceláří. Zvýšené 

náklady na pohoštění bylo nutné realizovat pro pořádání akcí připomínajících 10. výročí 

vzniku veřejného ochránce práv a jeho Kanceláře a rovněž při realizaci výše uvedeného 

pohřbu a s tím související vzpomínkovou akcí. 

Přehled rozpočtových opatření je uveden v příloze č. 12. 

5.  Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly 

Prostředky státního rozpočtu určené pro Kancelář veřejného ochránce práv byly použity 

v souladu s jejich účelovým určením. Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku 2010 

vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností Kanceláře s ohledem 

na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. 

Ukazatel 2006         2007         2008         2009 2010 

Index 

2010/2009 

(%) 

Výdaje celkem (tis. Kč) 67.293,37 76.438,52 73.969,78 79.560,60 79.008,24 99,31 

z toho běžné výdaje (tis. Kč) 64.264,19 71.441,02 67.242,67 73.621,29 76.789,85 104,30 

Průměrný přepočtený evidenční 

počet zaměstnanců 
        96 98 96 96 108 112,50 

Výdaje celkem 

na 1 zaměstnance (Kč) 
700.973 779.985 770.519 828.756 731.557 88,27 

Běžné výdaje  na 1 zaměstnance 

(Kč) 
    669.419    728.990    700.444 766.888 711.017 92,71 
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Nákladovost na jednoho zaměstnance byla stanovena podílem výdajů celkem a běžných 

výdajů a průměrného přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců. Podíl výdajů celkem 

na jednoho zaměstnance činil 731,56 tis. Kč a běžných výdajů na jednoho zaměstnance 

711,02 tis. Kč. V porovnání let 2009 a 2010 došlo ke snížení nákladovosti u výdajů celkem 

na jednoho zaměstnance o 97,20 tis. Kč, u běžných výdajů o 55,87 tis. Kč. Důvodem bylo 

zvýšení počtu zaměstnanců v souvislosti s rozšířením působnosti veřejného ochránce práv 

o činnosti vyplývající z  antidiskriminačního zákona a dále snaha Kanceláře o hospodárné 

využívání prostředků státního rozpočtu při realizaci výdajů na zajištění svojí činnosti.  

Efektivnost činnosti Kanceláře, s ohledem na různorodost činností souvisejících 

s vyřizováním podnětů podaných veřejnému ochránci práv (různá časová náročnost při jejich 

vyřizování), se zajišťováním systematického dohledu nad zařízeními, kde se nacházejí nebo 

mohou nacházet osoby omezené na svobodě a s činnostmi vyplývajícími ze zákona 

č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 

a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), nelze objektivně vyhodnotit.  

6.  Zahraniční pracovní cesty 

V roce 2010 bylo uskutečněno 31 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy 

výdaje v celkovém objemu 284 tis. Kč. Proti roku 2009 došlo ke zvýšení počtu zahraničních 

cest o 2, výdaje na tyto cesty byly o 204  tis. Kč nižší. Důvodem nižších výdajů byla odlišná 

struktura navštívených zemí. Do částky výdajů na zahraniční cesty jsou zahrnuty také  

náhrady výdajů zahraničních pracovních cest veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně.  

Kancelář nehradí výdaje související se zahraničními pracovními cestami prostřednictvím 

platebních karet. 

Struktura a zhodnocení přínosu zahraničních pracovních cest (číslo v závorce udává částku 

výdajů související s pracovní cestou): 

 Itálie 26. – 29. 1. 2010 (3 tis. Kč) 

Obsah: Ustanovující setkání sítě Národních preventivních mechanismů (OPCAT). Jednalo se 

o pracovní setkání u kulatého stolu (omezený počet účastníků, aby byl zachován pracovní 

charakter a dána možnost pro aktivní zapojení všech do diskuze). Kromě zástupců národních 

preventivních mechanismů (dále jen „NPM“) se jednání účastnili také zástupci SPT, CPT 

a APT. 
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Přínos: Byla projednána činnost nově ustanovené sítě NPM, prodiskutována základní témata 

a dohodnuty termíny a zaměření Peer-to-Peer workshopů v roce 2010 a 2011. 

 Francie 30. 1. – 2. 2. 2010 (4 tis. Kč) 

Obsah: Účast zástupce České republiky na Kulatém stole o Arabské chartě lidských práv 

a Evropské úmluvě o lidských právech. Akci pořádali francouzský ombudsman, Université 

pantheon Assas, John Hopkins university. Jednání se zúčastnilo 80 až 90 zástupců z 57 zemí 

jak Evropy, tak Arabského poloostrova, severní Afriky, Ligy arabských států, Evropského 

soudu pro lidská práva, OSN a EU. Jednalo se o ombudsmany, jejich zástupce či pracovníky 

kanceláří různých institucí ombudsmanského typu, mediátory, ochránce lidských práv. 

Přínos: Diskuse nad relativností či naopak universalismem lidských práv a možnostmi jejich 

ochrany. Nalezena shoda na nutnosti další spolupráce mezi Arabskými a evropskými zástupci, 

na možnosti vytvoření stálého Fóra zástupců, event. monitorování stavu lidských práv či 

školení pracovníků v této oblasti. 

 Slovensko 7. – 10. 2. 2010 (34 tis. Kč) 

 Obsah: Návštěva Slovenského národného strediska pre ľudská práva. Účelem cesty bylo 

navázat kontakty s pracovníky Strediska a získat informace, jak pokud jde o teoretické 

zakotvení chodu této organizace a zpracovávání její agendy, tak pokud jde o praktické 

zkušenosti a možná úskalí činnosti equality body v zemi, jež se vzhledem ke kulturní 

a historické příbuznosti s Českou republikou potýká v oblasti rovného zacházení 

a nediskriminace s velmi podobnými problémy. 

Přínos: Získané informace napomohou k efektivnějšímu fungování oddělení rovného 

zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv a k plánování dalších činností, jež by mohly 

navazovat na právní práci (např. oblast vzdělávání a osvěty různých cílových skupin, 

výzkumná činnost, mediace sporů). Návštěva pomohla identifikovat některá potenciální 

teoretická i praktická úskalí práce equality body. 

 Německo 20. – 24. 2. 2010 (5 tis. Kč)  

Obsah: Účast na semináři s názvem „The Anti-Discrimination Directives 2000/43 and 

2000/78 in Practice“, pořádaného Evropskou akademii práva, zaměřeného na aplikaci směrnic 

Rady č. 2000/43/ES a 2000/78/ES.  

Přínos: Možnost seznámení se s problematikou diskriminace tak, jak ji pojímá evropské 

právo, seznámení se s judikaturou Evropského soudního dvora. 
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 Belgie 24. – 25. 2. 2010 (2 tis. Kč)  

Obsah: Účast na výročním jednání národních míst pro rovné zacházení ke komunikační 

kampani pro rok 2010. 

Přínos: Představení komunikační kampaně proti diskriminaci na rok 2010, financovanou 

Evropskou komisí. Kampaň zahrnuje například Dny proti diskriminaci realizované 

v některých zemích, reklamu na internetu, v TV apod. V jednotlivých zemích se počítá 

zapojení s nevládními organizacemi a dalšími institucemi na místní úrovni. 

 Itálie 23. – 26. 3. 2010 (3 tis. Kč)   

Obsah: Účast na 1. tematickém workshopu NPM s názvem „The role of NPMs in preventing 

ill-treatment in psychiatric institutions“.  

Přínos: Navázání řady kontaktů a získání názorů zahraničních expertů na otázky, které 

aktuálně český NPM zaměstnávají. 

 Rakousko 14. 4. 2010 (3 tis. Kč)  

Obsah: Setkání se zástupci národních institucí pro rovnost a Equinetem pořádaného 

Agenturou Evropské unie pro základní práva (dále jen „FRA“). Hlavním tématem byla 

identifikace a definice potencionálních možností spolupráce obou organizací.  

Přínos: Diskuse o současných a budoucích oblastech zájmu a propojení mezi institucemi 

pro rovnost a právě probíhající prací FRA. Nalezena možnost spolupráce v oblasti základního 

výzkumu diskriminace menšin a pomoci jejich obětem,  stejně tak jako šíření výsledků 

výzkumu a podpory navrženým opatřením a dále v oblasti identifikace slabin existující 

antidiskriminační  legislativy EU  a prověření  evropských směrnic v této oblasti.  

 Polsko 20. 4. 2010 (2 tis. Kč)    

Obsah: Účast na smutečním obřadu a pohřbu polského ombudsmana. 

 Německo 21. – 24. 4. 2010 (11 tis. Kč)  

Obsah: Účast na semináři „Fundamental rights protection in EU under the Lisbon Treaty“, 

organizovaným Evropskou akademií práva.  

Přínos: Získání poznatků zejména o vymezení, aplikaci a implementaci základních práv 

dle Listiny základních práv EU, která je součástí „balíčku“ Lisabonské smlouvy. 

 Slovensko 23. 4. 2010 (1 tis. Kč) 

Obsah: Přednesení příspěvku na konferenci v rámci projektu „Zvyšování právní kvalifikace 

zaměstnanců veřejné správy při řešení občansko-právních sporů“, pořádané Academií 
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Istropolitana Nova. Příspěvek byl zaměřen na nejrůznější aspekty řízení o ochraně pokojného 

stavu (§ 5 ObčZ), jehož hmotněprávní úprava je v obou republikách stále shodná. Z pohledu 

hostitele šlo především o snahu zajistit účastníkům kvalifikované shrnutí českých zkušeností, 

neboť na Slovensku je toto řízení v praxi málo realizováno a neexistuje k němu žádná domácí 

literatura a jen nevelké praktické zkušenosti. 

Přínos: Možnost porovnat závěry veřejného ochránce práv s názory jiných právníků, kteří se 

s problémem pokoušejí nově vypořádat. 

 Severní Irsko 28. – 30. 4. 2010 (13 tis. Kč)   

Obsah: Setkání pořádané EQUINET & Equality Commission for Northern Ireland. Účelem 

setkání bylo předání zkušeností s posuzováním dopadů (norem, praxí, politik atd.) na rovnost. 

Tohoto metodického školení EQUINETu se zúčastnilo kolem šedesáti zástupců orgánů 

rovnosti z více než dvaceti evropských zemí.  

Přínos: Možnost posoudit postavení a postupy jednotlivých Equality bodies v rámci EU. 

 Rakousko 7. 5. 2010 (0 Kč)  

Obsah: Pravidelné zasedání Správní rady Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA). 

Cesta se však neuskutečnila z důvodu náhlé hospitalizace veřejného ochránce práv a nutnosti 

ujmout se jeho zastupování zástupkyní veřejného ochránce práv, která se měla zasedání 

správní rady zúčastnit.  

 Rakousko 27. – 28. 5. 2010 (2 tis. Kč) 

Obsah: Pravidelné zasedání Správní rady Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA).   

Přínos: Projednán plán činnosti FRA na rok 2011, návrh pracovního programu a rozpočtu 

FRA na rok 2011 a 2012. Byly prodiskutovány a následné schváleny změny Rules 

of Procedure of the FRA. 

 Francie 6. – 8. 6. 2010 (3 tis. Kč)  

Obsah: Setkání kontaktní sítě Evropského ombudsmana. Cesta se neuskutečnila z důvodu 

onemocnění zaměstnankyně Kanceláře veřejného ochránce práv, která se měla setkání 

zúčastnit. 

 Albánie 8. – 11. 6. 2010 (4 tis. Kč) 

Obsah: Účast na workshopu organizovaném Radou Evropy a ombudsmanem Albánie. 

Přínos: Věcná diskuse a výměna poznatků zaměřených na úlohu NPM pro ochranu klíčových 

práv během omezení osobní svobody policií. Návštěva kanceláře albánského ombudsmana. 
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 Ázerbajdžán 16. – 21. 6. 2010 (10 tis. Kč) 

Obsah: Konference ázerbajdžánského ombudsmana. Cesta se nekonala z důvodu přípravy 

zástupkyně veřejného ochránce práv na volbu nového veřejného ochránce práv. 

 Belgie 30. 6 – 2. 7. 2010 (13 tis. Kč)   

Obsah: Setkání pořádané v rámci sítě EQUINET. Probíhala tzv. working discussion, paralelně 

ve třech menších skupinkách a byla zacílena vždy na konkrétní kazuistiku týkající se rovného 

zacházení (práva transsexuálních osob, sociální bydlení a diskriminace na základě etnického 

původu, dobrovolnická činnost a aplikace směrnice Rady č. 2000/78/ES).  

Přínos: Předání informací ze strany evropských odborníků (advokacie, Evropská unie, 

EQUINET, regionální zástupci equality bodies) o vybraných aktuálních otázkách 

antidiskriminačního práva v evropském kontextu. Sdílení zkušeností a praktických postřehů 

z oblasti implementace evropského práva týkajícího se rovného zacházení.  

 Belgie 8. – 10. 9. 2010 (14 tis. Kč)  

Obsah: Účast zástupce České republiky na expertním jednání Child ONE Europe. Jednalo se 

o jednání expertů (vysokých úředníků) zabývajících se ochranou práv dětí, z něhož měla 

vzejít témata a podklady pro vytvoření deklarací na následném jednání ministrů členských 

států EU zodpovědných za ochranu práv dětí v listopadu 2010.  

Přínos: Výměna zkušeností mezi zástupci jednotlivých států z ministerstev školství, 

ministerstev, které mají v gesci ochranu práv dětí a dětských ombudsmanů. Prezentace 

srovnávací studie Child ONE Europe právě k uvedenému rozvoji vzdělávání a péče o děti 

do 3 let věku.  

 Řecko 21. – 23. 9. 2010 (18 tis. Kč)  

Obsah: Účast na jednání pracovní skupiny „Dynamická interpretace práva“, jedné 

ze čtyř pracovních skupin fungujících v rámci sítě EQUINET. Členové tohoto uskupení se 

setkávají dvakrát do roka, aby si vyměnili poznatky a informace, které na zpracovávané téma 

získali. Práce skupiny je v současné době založena na tom, že na počátku roku vybere skupina 

tři případy (návrhy předkládají její členové, přičemž by se mělo jednat o případy z jejich 

praxe) a jednotliví členové zpracují vnitrostátní právní analýzu.  

Přínos: Bohatý informační zdroj o právu rovného zacházení v jednotlivých členských státech 

a o jeho aplikaci.  
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 Gruzie 22. – 25. 9. 2010 (16 tis. Kč) 

Obsah: Služební cesta byla konána za účelem účasti na mezinárodní konferenci „Role 

and Ompact of Institut of Ombudsman in Enhancing Protection of Human Rights“, která byla 

pořádána v rámci projektu EU „Support to the Public Defendre´s Office“ a byla věnována 

památce Dr. Janusze Kochanowského. Mezinárodní konference se účastnili ombudsmani 

nebo jejich zástupci ze 16 zemí Evropy. 

Přínos: V rámci tří bloků, na něž byla konference rozdělena, byla podrobně projednána 

následující témata: Role a zkušenosti ombudsmana v kontrole existující legislativy; Modely 

ombudsmanů: přínosy a negativa autority ombudsmana při dozoru procesních 

a administrativních činností soudů, nejlepší náměty činnosti; Vliv ombudsmanů: dobré 

zkušenosti a hlavní změny pro jejich efektivní fungování. 

 Španělsko 3. – 6. 10. 2010 (15 tis. Kč)   

Obsah: Služební cesta se konala na pozvání pana Rafaela Ribó, ombudsmana Katalánie, 

s cílem účasti a jednání na konferenci pořádané „General Assembly of the International 

Ombudsman Institute“ na téma „Europe: An open society“. Konference byla soustředěna 

na otázky analýzy globálních dopadů migrace v zemích Evropy a perspektivy ochrany jejich 

individuálních práv. Debata se týkala zejména oblastí politických práv migrantů, práv dětí, 

sociálnímu vyloučení a tématu integrace a asimilace.  

Přínos: Výměna poznatků a zkušeností. Shoda účastníků na spolupráci při řešení dotčené 

problematiky a na dostatečné solidaritě, shoda i na tom, že ombudsmani by měli v rámci 

svých kompetencí vynaložit veškeré úsilí proti vzniku polarizované Evropy.  

 Arménie 11. – 15. 10. 2010 (3 tis. Kč)    

Obsah: Účast na třetím workshopu NPM s názvem „Metodologie: příprava a plánování 

strategií pro NPM návštěvu“. Jednalo se o přirozené pokračování projektu Rady Evropy 

na téma detenční agendy, který byl započat na podzim 2009. Workshopu se zúčastnili 

zástupci SPT, CPT, APT a dále asi 15 členů detenčních týmů počínaje Španělskem a konče 

Gruzií. Workshop byl koncipován jako diskusní „kulatý stůl“ s krátkými prezentacemi. 

Přínos: Získání poznatků o sběru informací o navštěvovaném zařízení a jejich analýza, 

o struktuře návštěvy samotné. Diskuse o frekvenci detenčních návštěv, jejich časovém rámci, 

výměně informací členů detenčního týmu během návštěvy a různých metodách takové 

výměny, a přípravě interview osob omezených na svobodě a jejich výběru během návštěv. 
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 Slovensko 19. 10. 2010 (1 tis. Kč)    

Obsah: Pracovní návštěva slovenského ombudsmana.  

Přínos: V diskusi byly probrány problémy obou institucí a jejich spolupráce (zejména 

v oblasti podnětů týkajících se důchodů lidí, kteří byli zaměstnání v obou státech). 

 Německo 24. – 26. 10. 2010 (4 tis. Kč)    

Obsah: Účast na semináři organizovaným Evropskou akademií práva. Seminář byl určen 

právníkům působícím v oblasti práva na rovné zacházení, pracovníkům vládního i nevládního 

sektoru, kteří v rámci svého zaměstnání pracují s dotčenou problematikou. Seminář byl 

zaměřen na rovnost zacházení mezi ženami a muži (zejména s důrazem na pracovněprávní 

problematiku, částečně také na přístup ke zboží a službám).  

Přínos: Projednání otázky odměňování mužů a žen za práci a vyrovnání osobního 

a pracovního života v realitě mužů – zaměstnanců a žen – zaměstnankyň.  

 Izrael 26. – 29. 10. 2010 (25 tis. Kč)    

Obsah: Účast na 32. mezinárodní konferenci ochrany osobních údajů a komisařů na ochranu 

soukromí. Konference byla rozdělena na čtyři plenární bloky. Plenární bloky byly věnovány 

těmto tématům: Mezigenerační rozdíl ve vnímání pojmu soukromí, Aktuální otázky z činnosti 

regulátorů (Data Protection Autohorities), Koncept „Privacy by design“, Budoucnost 

soukromí. 

Přínos: Získání bližších informací o aktuálních otázkách v oblasti ochrany osobních údajů: 

regulace behaviorální reklamy, diskutované téma „právo na zapomnění“ na internetu (right 

to oblivion), etika analýzy a limity anonymizace při výzkumu (sběr adresných a citlivých dat 

– zdravotnictví, etnikum), střet ochrany práv duševního vlastnictví a ochrany osobních údajů, 

koncept „privacy by design“, ochrana osobních údajů ve spotřebitelském právu, přístup 

vládního sektoru do databází soukromých osob (především za účelem získání provozních 

a lokalizačních údajů) apod. 

 Belgie 26. – 28. 10. 2010 (3 tis. Kč)    

Obsah: Účast na semináři uspořádaném evropským zástupcem Vysokého komisaře OSN 

pro lidská práva (Janem Jařabem), jehož ústředním tématem byla deinstitucionalizace 

v oblasti sociálních služeb a péče o děti. Setkání nabídlo na 20 vystoupení různých řečníků 

a prostor pro diskusi všech přítomných (asi 50 účastníků z celé Evropy).  

Přínos: Výměna zkušeností a poznatků s odborníky na dotčenou problematiku. 
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 Slovensko 12. – 19. 11. 2010 (35 tis. Kč)    

Obsah: Účast na projektu „Jesenná škola práva“, tentokrát na téma „Spravodlivosť 

v európskej právnej kultúre“.   

Přínos: Vyslechnuty přednášky vedené předními českými a slovenskými právními akademiky 

i praktiky. Diskuse praktických problémů souvisejících s vyhlášeným tématem i dalšími 

právními otázkami. Byly získány poznatky a navázány kontakty, které budou využitelné 

v rámci činnosti veřejného ochránce práv.   

 Španělsko 16. – 19. 10. 2010 (3 tis. Kč)   

Obsah: Dvoudenní seminář organizovaný Radou Evropy a španělskou ombudsmankou, 

se zaměřením na práva osob se zdravotním postižením. Seminář měl své těžiště v předávání 

informací o způsobu ochrany práv těchto osob a o stavu jejich ochrany v jednotlivých zemích 

Evropy. Semináře se účastnilo cca třicet zástupců z členských zemí Rady Evropy, kteří 

reprezentovali různé vnitrostátní subjekty – parlamentní ombudsmany, ombudsmany jako 

národní preventivní mechanismy dle OPCAT, národní komise pro ochranu lidských práv 

apod.  

Přínos: Získání poznatků o zkušenostech a postupech v jednotlivých zemích Evropy. 

 Francie 30. 11. -  3. 12. 2010 (15 tis. Kč) 

Obsah: Setkání zástupců ombudsmanů a NPM k vyhodnocení spolupráce v rámci projektu 

Peer-to-Peer.  

Přínos: Vyhodnocení ročního fungování sítě NPM – workshopy projektu Peer-to-Peer byly 

hodnoceny velmi kladně, jako přínosné pro výměnu zkušeností pracovníků, kteří vykonávají 

systematické návštěvy. Byly naplánovány termíny a témata čtyř workshopů pro rok 2011. 

Představen byl informační NPM Newsletter.  

 Slovensko 3. 12. 2010 (1 tis. Kč)   

Obsah: Účast na konferenci pořádané Ligou za ľudská práva, zaměřené na problematiku 

nezletilých bez doprovodu (cizinců a žadatelů o azyl), zejména pokud jde o srovnání praxe 

v České republice a na Slovensku. Na konferenci byli přítomni i zástupci českého 

Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra a českých nevládních organizací, 

které se touto oblastí zabývají. Přítomni byli zástupci všech dotčených slovenských úřadů 

a nevládního sektoru, včetně zástupce slovenského veřejného ochránce práv a Úřadu 

vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.      

Přínos: Výměna zkušeností, prohloubení spolupráce. 
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 Francie 6. – 9. 12. 2010 (18 tis. Kč)    

Obsah: Účast na konferenci pořádané Evropskou akademií práva, zaměřené na rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva z oblasti trestního práva.   

Přínos: Zohlednění nejnovější judikatury soudu, zejména v detenční agendě. 

7.  Zálohové platby 

Hodnota zálohových plateb, které nebyly, v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, ke konci roku vyúčtovány, činila k 31. 12. 2010 cca 336 tis. Kč. 

Jednalo se o zálohy na pohonné hmoty poskytované prostřednictvím platebních karet 

a dodávku vody a elektřiny. V roce 2010 nebyly poskytnuty žádné zálohy na dodávky a práce 

investičního a neinvestičního charakteru. 

Účet Název Částka v Kč 

314 Poskytnuté provozní zálohy  335 708,42 

314 0010 Jistina na CCS 70 000,00 

314 0011 CCS 41 008,42 

314 0021 Záloha na vodné, stočné - Praha  1 600,00 

314 0040 Záloha na elektřinu  216 100,00 

314 0041 Záloha na elektřinu - Praha  7 000,00 

 

8.  Bezúplatný převod majetku 

V roce 2010 došlo k bezúplatnému převodu majetku – osobního automobilu Škoda Fabia, 

Škoda Octavia a Škoda Superb na Finanční ředitelství v Brně z důvodu jejich nepotřebnosti 

dané již nevyhovujícími požadavky z hlediska bezpečnosti i ekonomiky provozu související 

s opotřebením vozidla, a to zejména počtem ujetých kilometrů a nákladů na opravy.  

9.  Plnění závazných ukazatelů 

Celkové výdaje Kanceláře tvoří obsah specifického ukazatele Výdaje na zabezpečení plnění 

úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv. Zákonem o státním rozpočtu na rok 2010 byla 

pro Kancelář schválena částka 104.154 tis. Kč. Usnesením Vlády ČR č. 54 z 18. ledna 2010 

bylo schváleno vázání výdajů ve schváleném rozpočtu na rok 2010 ve výši 2.390 tis. Kč 

a usnesením Vlády ČR č. 552 z 28. července 2010 ve výši 2.544 tis. Kč, celkem 4.934 tis. Kč, 

tj. 4,74 % schváleného rozpočtu. V průběhu roku bylo provedeno několik rozpočtových 
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opatření v kompetenci Kanceláře (viz část 4. Rozpočtová opatření), přičemž celková výše 

výdajů zůstala nezměněna. Z celkových výdajů bylo vyčerpáno 79.008,24 tis. Kč, tj. 75,86 %.   

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2010 je uvedeno 

v příloze č. 7.  

Objemy finančních prostředků, připadající ve státním rozpočtu na souhrnné ukazatele, 

specifické ukazatele - výdaje a průřezové ukazatele (po zohlednění vázání výdajů), nebyly 

překročeny. 

10.  Přehled programů zařazených v ISPROFIN 

V informačním systému programového financování (EDS/SMVS) sleduje kapitola Kancelář 

veřejného ochránce práv pod evidenčním číslem 109010 program Rozvoj a obnova materiálně 

technické základny KVOP. Na realizaci programu v letech 2008 až 2012 byla ministerstvem 

financí stanovena částka 64.476 tis. Kč (systémově určené výdaje). Program je členěn na dva 

podprogramy: 

 109011 Pořízení, obnova a provozování ICT KVOP, 

 109012 Pořízení a obnova majetku ve správě KVOP. 

Cílem programu je zabezpečit standardní výkon působnosti veřejného ochránce práv 

v souladu se zákonem č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších 

předpisů a vytvořit optimální podmínky pro efektivní vyřizování podaných 

podnětů, zajišťování systematického dohledu nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou 

nacházet osoby omezené na svobodě a další činnosti, vyplývající z rozšíření působnosti 

veřejného ochránce práv na základě zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 

prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační 

zákon). Za tímto účelem stanovila Kancelář hlavní cíle programu 109010: 

 obnova a rozšíření provozních souborů ICT (obnova morálně i technicky zastaralých 

serverů, rekonstrukce datové sítě); 

 modernizace, obnova a rozšíření výpočetní techniky a příslušenství (včetně aktualizace 

software); 

 rozšíření komunikačních možností Kanceláře (rozšíření počtu sekretářských 

a pobočkových telefonních přístrojů a možností telefonní ústředny o využití hlasových 

schránek aj.); 
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 obnova a zdokonalení EZS a EPS (rozšíření počtu čidel EZS a EPS v dosud nechráněných 

vnitřních i venkovních prostorách objektu, obnova a doplnění kamer EZS a rozšíření 

funkčních a kapacitních možností ústředny EZS); 

 rozšíření a rekonstrukce stavebních objektů (nezbytné úpravy vnitřních prostor 

pro zlepšení a zkvalitnění pracovního prostředí a zefektivnění činnosti zaměstnanců 

Kanceláře a instalace dohřevu do prostoru garáží); 

 obnova vozového parku (postupná obnova pro zvýšení bezpečnosti řidičů 

i přepravovaných osob a vyšší rentabilitu provozu vozového parku); 

 obnova movitého majetku (obnova a dovybavení interiéru budovy kancelářskou 

a administrativní technikou, nábytkem, kopírovacími a jinými stroji). 

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN 

obsahuje příloha č. 9 (tabulka č. 7).  

Ukazatel 
Rozpočet 2010 (tis. Kč) Skutečnost 

2010 (tis. Kč) 
% plnění 

schválený po změnách 

Kapitálové výdaje  3.867,00 3.867,00 2.218,39 57,37 

Běžné výdaje  10.293,00 10.293,00 5.173,17 50,26 

Rozvoj a obnova 

materiálně technické 

základny KVOP celkem 

14.160,00 14.160,00 7.391,56 52,20 

V důsledku změn některých potřeb Kanceláře a také v souvislosti se změnou právních 

předpisů, které měly přímý vliv na činnost Kanceláře (rozšíření působnosti veřejného 

ochránce práv, změny v účetnictví z důvodu zahájení reformy účetnictví a zavádění IISSP) 

byly korigovány některé z původně stanovených parametrů. Jednalo se např. o vypuštění 

parametru Datová síť – páteřní optické rozvody. Z důvodu krácení objemu finančních 

prostředků na rok 2011 byly kapitálové prostředky určené na datovou síť (1.780 tis. Kč) a část 

běžných výdajů (1.000 tis. Kč) přesunuto na pokrytí provozních výdajů Kanceláře. 

V souvislosti se změnou investičního záměru Kancelář předložila v prosinci 2010  

ministerstvu financí ke schválení upravenou dokumentaci programu. 

V porovnání let 2009 a 2010 došlo k poklesu čerpání finančních prostředků vynaložených 

na financování programů cca o 41 % (kapitálové výdaje o 63 %, běžné výdaje o 23 %). Bylo 

vyčerpáno jen 52,20 % výdajů rozpočtovaných na rok 2010. Hlavním důvodem úspory 

byla snaha Kanceláře hospodárně využívat prostředky státního rozpočtu, a to kladením důrazu 

na péči a obnovu stávajících strojů a zařízení vč. dopravních prostředků. V důsledku toho byla 
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obnova výpočetní techniky včetně příslušenství, komunikační techniky a dalšího 

kancelářského vybavení (z kapitálových i běžných prostředků) provedena v menším rozsahu, 

než bylo původně předpokládáno.  

Ukazatel 

2006        
(tis. Kč) 

2007        
(tis. Kč) 

2008        
(tis. Kč) 

2009        
(tis. Kč) 

2010        
(tis. Kč) 

Index 

2010/2009 

(%)   

Rozpočet 

po změnách 
Rozpočet 

po změnách 
Rozpočet 

po změnách 
Rozpočet 

po změnách 
Rozpočet 

po změnách 
Rozpočet    

po změnách 

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 

Kapitálové výdaje 
9.000,00 9.500,00 6.931,00 6.723,00 3.867,00 57,52 

3.029,18 4.997,50 6.727,11 5.939,31 2.218,39 37,35 

Běžné výdaje 
8.000,00 8.500,00 9.149,00 9.317,00 10.293,00 110,48 

4.643,38 5.588,78 4.782,14 6.685,40 5.173,17 77,38 

Rozvoj a obnova materiálně 

technické základny KVOP 

celkem 

17.000,00 18.000,00 16.080,00 16.040,00 14.160,00 88,28 

7.672,56 10.586,28 11.509,25 12.624,71 7.391,56 58,55 

Nejvýznamnější vliv na snížení objemu kapitálových výdajů v roce 2010 měly nižší výdaje 

vynaložené na stavební úpravy budovy Kanceláře v roce 2010 proti roku 2009, kdy bylo třeba 

vybudovat vnitřní požární zásahovou cestu a doplnit klimatizaci do místnosti, kde jsou 

provozovány servery. Dalším důvodem byly nižší výdaje na pořízení a obnovu výpočetní 

techniky proti roku 2009, kdy bylo nutno začátkem roku, v souvislosti s havárií pevných 

disků serveru v závěru roku 2008, doplnit zálohovací systém, pořídit robustnější 

a spolehlivější úložiště dat a přejít na virtuální provoz serverů. 
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Kapitálové prostředky byly vynaloženy především na rekonstrukci datové sítě, nákup 

osobních automobilů, obměnu výpočetní techniky a úpravu informačního systému GINIS 

EKO v návaznosti na zavádění informačního systému státní pokladny. 

Běžné prostředky byly vynaloženy na pořízení a obnovu výpočetní techniky vč. software, 

obnovu komunikační techniky, provoz informačních a komunikačních technologií 

a zabezpečovacích systémů a na obnovu nábytku a jiného kancelářského vybavení.  

11.  Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 

Pro rok 2010 byl Kanceláři stanoven závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby 

za provedenou práci ve výši 51.865 tis. Kč. V souladu s usnesením PSP ČR č. 1518/1 

z 66. schůze 9. prosince 2009, příloha č. 2 (Schválené pozměňovací návrhy k tabulkové části 

a k číselným položkám návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010 a návrhu státního 

rozpočtu na rok 2010) zahrnuje tato částka 1.853 tis. Kč na zvýšení platů zaměstnanců o 4 %.  

Z částky 51.865 tis. Kč činil závazný ukazatel prostředků na  platy 46.322 tis. Kč a ostatní 

platby za provedenou práci 5.543 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2010 stanoven 

ve výši 111. Výchozí základnou pro limit počtu zaměstnanců byl limit roku 2009 (97) snížený 

v souladu s usnesením vlády č. 436 ze dne 25. dubna 2007 k návrhu na snižování počtu 

funkčních míst ve státní správě do roku 2010 o jednoho zaměstnance a zvýšený o 15 

zaměstnanců na zajištění činností souvisejících s přijetím zákona č. 198/2009 Sb., o rovném 

zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 

(antidiskriminační zákon). 

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 2010 činil 108, tzn., že limit počtu 

zaměstnanců 111 nebyl naplněn o tři zaměstnance. Důvodem nenaplnění limitu počtu 

zaměstnanců byla částečná časová prodleva při přijímání zaměstnanců na zajištění nových 

činností vyplývajících z antidiskriminačního zákona a dále zaměstnanců nahrazujících 

zaměstnance, kteří ukončili pracovní poměr či nastoupili mateřskou dovolenou.  

Ukazatel 
Rozpočet 2010 (tis. Kč) Skutečnost 

2010 (tis. Kč) 
% plnění 

schválený po změnách 

Platy a ostatní platby 

za provedenou práci 
51.865,00 51.865,00 43.236,22 83,36 

v tom  platy zaměstnanců 46.322,00 46.322,00 39.740,54 85,79 

 

OPPP (včetně platů 

veřejného ochránce a jeho 

zástupce) 
5.543,00 5.543,00 3.495,68 63,06 

Průměrný přepočtený evidenční 

počet zaměstnanců  
111 111 108 97,30 
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Průměrný plat uvedený v příloze č. 8 (tabulka č. 3) činil 30.664 Kč. Skutečný průměrný plat 

nepřekročil průměrný plat stanovený podílem objemu prostředků státního rozpočtu na platy 

zaměstnanců a limitu počtu zaměstnanců a odpovídá profesní struktuře zaměstnanců 

Kanceláře. 

V roce 2010 došlo k úspoře finančních prostředků určených na platy zaměstnanců a ostatní 

platby za provedenou práci ve výši 8 629 tis. Kč, z toho úspora na platy zaměstnanců činila 

6 581 tis. Kč. Po odečtení výdajů na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, 

které Kancelář vázala v souladu s usnesením Vlády ČR č. 54 z 18. ledna 2010 usnesením 

rozpočtového výboru PSP ČR č. 820 z 9. března 2010 ve výši 519 tis. Kč (z toho výdaje 

na platy zaměstnanců 463 tis. Kč), činila úspora prostředků určených na platy zaměstnanců 

a ostatní platby za provedenou práci 8 110 tis. Kč, z toho úspora na platy zaměstnanců 

6 118 tis. Kč. Hlavním důvodem úspory platů zaměstnanců bylo nenaplnění průměrného 

přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců o 3 a poměrně nízká věková struktura 

zaměstnanců (zařazení do nižších platových stupňů). K úspoře ostatních plateb za provedenou 

práci - platech představitelů státní moci - došlo v důsledku časové prodlevy (čtyři měsíce), 

která nastala od úmrtí JUDr. Otakara Motejla do doby zvolení nového veřejného ochránce 

práv.    

Ukazatel 

2006        
(tis. Kč) 

2007        
(tis. Kč) 

2008        
(tis. Kč) 

2009        
(tis. Kč) 

2010        
(tis. Kč) 

Index 

2010/2009 

(%)   

Rozpočet 

po změnách 
Rozpočet 

po změnách 
Rozpočet 

po změnách 
Rozpočet 

po změnách 
Rozpočet 

po změnách 
Rozpočet    

po změnách 

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 

Platy a ostatní platby 

za provedenou práci 

41.772,00 43.773,00 44.386,00 45.953,00 51.865,00 112,87 

34.995,97 37.573,96 37.876,97 40.381,31 43.236,22 107,07 

v tom  Platy zaměstnanců 
36.544,00 38.371,00 40.479,00 38.947,00 46.322,00 118,94 

30.964,60 33.349,55 35.678,63 33.773,97 39.740,54 117,67 

 
OPPP (včetně platů veřejného 

ochránce a jeho zástupce) 

   5.228,00    5.402,00    5.474,00 5.439,00 5.543,00 101,91 

4.031,37     4.224,41 4.702,68 4.103,00 3.495,68 85,20 

Průměrný přepočtený evidenční počet 

zaměstnanců 

        99 99 98 97 111 114,43 

        96 98 96 96 108 112,50 

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2010 jsou obsahem přílohy č. 8 

(tabulka č. 3). 
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12.  Výsledky vnějších a vnitřních kontrol 

V průběhu roku 2010 byla provedena jedna vnější kontrola, a to Městskou správou 

sociálního zabezpečení v Brně. Kontrola byla provedena ve dnech 20. – 21. 5. 2010, 

ve smyslu ustanovení § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění, o kontrole 

a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění, za období 1. 10. 2007 – 

30. 4. 2010, se zaměřením na kontrolu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, včetně kontroly hospodaření s prostředky nemocenského 

pojištění. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky a Kanceláři nebyla uložena žádná nápravná 

opatření. 

Vnitřní kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu probíhají v souladu se zákonem 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a s vnitřními předpisy 

Kanceláře veřejného ochránce práv.  

Schválený plán činnosti interního auditu na rok 2010 vycházel ze zpracovaného 

střednědobého plánu auditní činnosti pro léta 2008 – 2011 a v roce 2010 se zaměřil zejména 

na oblasti s ohledem na provedenou analýzu rizik organizace. 

Dle schváleného plánu měly být provedeny čtyři audity a jedno šetření. V průběhu roku 

2010 byla provedena změna plánu vyvolaná vnějšími okolnostmi v rámci činnosti Kanceláře. 
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Objem auditů byl po konzultaci s vedoucím Kanceláře redukován s ohledem na specifické 

oblasti a potřeby jejich prověření. V průběhu roku 2010 byl také auditem prováděn souhrnný 

monitoring realizace auditem vydaných doporučení za celé období činnosti auditu u 

Kanceláře. 

V rámci činnosti interního auditu v roce 2010 byly provedeny dva audity, a to: 

 audit veřejných zakázek Kanceláře, 

 audit autoprovozu Kanceláře. 

Z provedených auditů vyplynulo formulování devíti doporučení pro zkvalitnění vnitřního 

kontrolního systému a fungování Kanceláře. Veškerá auditní zjištění byla projednávána 

s vedoucími zaměstnanci auditovaných útvarů tak, aby byla zajištěna smysluplnost auditních 

doporučení, jejich implementace a následná zpětná vazba. Byla zavedena evidence těchto 

doporučení mající vazbu na nápravná opatření vydávaná vedoucím Kanceláře formou 

interního sdělení. 

Relativně vyšší počet doporučení vzhledem k počtu vykonaných auditů svědčí o správném 

směřování auditů do oblastí, které vyžadují pozornost z hlediska aplikace systémů řídící 

a následné kontroly. Následná realizace a aplikace doporučení formou nápravných opatření 

svědčí o dobré funkčnosti řídících a kontrolních systémů v rámci činnosti Kanceláře. V rámci 

zkvalitňování výkonu auditu a jeho souladu se Standardy byl během roku aplikován 

při výkonu auditu Systém zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu. 

Mimo auditní činnosti byla náplní práce interního auditora také průběžná konzultační 

a poradenská činnost v oblasti správy a hospodářského fungování Kanceláře, která je 

významným prvkem činnosti auditora, a dále spolupráce při tvorbě vnitřních předpisů. 

V rámci plánované činnosti i na žádost vedoucího Kanceláře byly provedeny také dvě 

konzultační zakázky, a to: 

 konzultační zakázka (šetření) zaměřená na přehodnocení analýzy rizik Kanceláře pro rok 

2010, 

 monitoring opatření vyplývajících z auditů provedených v letech 2007 – 2010. 
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Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 předložila Kancelář, v souladu 

s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů, Ministerstvu financí ČR prostřednictvím informačního systému FKVS.  

 

 

 

V Brně dne 9. března 2011 

  

 

 

 Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský:  

 

 

 Vedoucí KVOP Mgr. Filip Glotzmann: 
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II.  Číselné sestavy a tabulkové přílohy 

 Příloha č. 1 Sestava Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol (Fin 2-04 U) 

 Příloha č. 2 Příloha ke komentáři k FV Fin 2-04 U 

 Příloha č. 3 Sestava Rozvaha organizačních složek státu 

 Příloha č. 4 Sestava Výkaz zisku a ztráty 

 Příloha č. 5 Sestava Příloha účetní závěrky organizačních složek státu 

 Příloha č. 6 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém 

členění rozpočtové skladby 

 Příloha č. 7 Sestava Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu   

 Příloha č. 8 Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 

 Příloha č. 9 Tabulka č. 7 Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce 

majetku vedených v ISPROFIN 

 Příloha č. 10 Tabulka č. 8 Přehled o prostředcích rezervních fondů OSS za kapitolu 

celkem 

 Příloha č. 11 Přehled o stavech peněžních fondů organizačních složek státu 

 Příloha č. 12 Přehled rozpočtových opatření 

 Příloha č. 13 Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek 

(NAR 1-12 U) 

 Příloha č. 14 Organizační schéma KVOP k 31. 12. 2010 
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Příloha č. 3 
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Příloha č. 5 
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