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I. Roční zpráva za rok 2005 
Tuto roční zprávu za rok 2005 předkládá Kancelář veřejného ochránce práv (dále jen 
Kancelář) podle ustanovení § 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou ministerstva financí č. 323/2005 Sb. ze dne 
12. srpna 2005, kterou se stanoví obsah roční zprávy. 

1. Základní údaje o Kanceláři  

 Název: Kancelář veřejného ochránce práv 

 Adresa sídla: Údolní 39, 602 00 Brno 

 Identifika ční číslo: 70836981 

 Telefon: 542 542 111 

 Fax: 542 542 112 

 E-mail:  podatelna@ochrance.cz 

 Www stránky:  www.ochrance.cz 

 Úřední hodiny: 8.00 – 16.00 h 

2. Způsob zřízení Kanceláře 

Kancelář veřejného ochránce práv byla zřízena nařízením vlády č. 165/2000 Sb. na základě 
ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv k plnění úkolů 
spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti veřejného 
ochránce práv. Je organizační složkou státu podle § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 

3. Organizační struktura a přehled činností vykonávaných Kanceláří 

Kancelář plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti 
veřejného ochránce práv.  

Veřejný ochránce práv působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud 
je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, 
jakož i před jejich nečinností a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod. 

Veřejný ochránce práv je za výkon své funkce odpovědný Poslanecké sněmovně Parlamentu 
ČR. 

V roce 2005 tvořily organizační strukturu Kanceláře tyto organizační útvary: 

-  Vedoucí Kanceláře jako statutární orgán Kanceláře. Zastupuje Kancelář navenek 
a podepisuje veškeré písemnosti související s personálním, organizačním a technickým 
zabezpečením činnosti Kanceláře. 

-  Sekretariát veřejného ochránce práv a jeho zástupce vede osobní korespondenci 
ochránce a zástupce ochránce, připravuje osobní program ochránce a zástupce ochránce a 
jejich styk s ostatními ústavními, veřejnými a politickými činiteli a ostatními institucemi, 
připravuje koncepci mediální politiky VOP a zajišťuje styk s veřejnými sdělovacími 
prostředky a zpracovává mediální analýzy, navrhuje a připravuje zahraniční pracovní cesty 
a organizuje program zahraničních návštěv v Kanceláři, ve spolupráci s OVP připravuje 
podklady pro připomínkové řízení ve věcech vybraných právních předpisů, ve spolupráci s 
OVP zajišťuje agendu vztahů VOP k Ústavnímu soudu a spravuje knihovnu Kanceláře. Je 
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metodicky řízen veřejným ochráncem práv a  zástupcem veřejného ochránce práv. 
V ostatních pracovněprávních vztazích jsou jeho zaměstnanci podřízení vedoucímu 
Kanceláře. V čele sekretariátu je vedoucí sekretariátu. 

- Poradce veřejného ochránce práv shromažďuje v kooperaci s odborem věcné působnosti 
podklady a vypracovává konečné znění souhrnných a čtvrtletních zpráv (VOP) pro 
Poslaneckou sněmovnu a podklady pro informování veřejnosti o činnosti veřejného 
ochránce práv, v souladu s koncepcí mediální politiky spolupracuje na přípravě odborného 
obsahu mediálních výstupů VOP a odpovídá za podobu, aktuálnost a odbornou úroveň 
obsahu webových stránek, aktivně se zúčastňuje odborných a vědeckých seminářů a 
přednášek k prezentování činnosti VOP, sám je organizuje a zajišťuje edici sborníků z 
těchto akcí a zajišťuje styk s vědeckými pracovišti v ČR. Je metodicky řízen veřejným 
ochráncem práv. V ostatních pracovněprávních vztazích je podřízen vedoucímu Kanceláře. 

- Odbor věcné působnosti zajišťuje přípravu a zpracování odborných podkladů pro výkon 
věcné působnosti veřejného ochránce práv. V čele odboru je vedoucí odboru, který 
odpovídá za veškerou jeho činnost. Jeho zaměstnanci jsou metodicky řízeni veřejným 
ochráncem práv. V ostatních pracovněprávních vztazích jsou jeho zaměstnanci podřízení 
vedoucímu Kanceláře. Odbor je členěn na oddělení podle oblastí věcné působnosti. 

- Odbor administrativních a spisových služeb zajišťuje veškeré administrativní operace 
související s korespondencí Kanceláře a její archivaci. Při administrativním zpracováním 
dokumentů k vyřizování podnětů a jejich průběžném evidování úzce spolupracuje 
s odborem věcné působnosti. V čele odboru je vedoucí odboru, který odpovídá za veškerou 
jeho činnost, který tvoří podporu při zajištění úkolů spojených s odborným zabezpečením 
činnosti veřejného ochránce práv. Odbor je metodicky řízen veřejným ochráncem práv. 
V ostatních pracovněprávních vztazích je podřízen vedoucímu Kanceláře.. 

- Odbor vnit řní správy zajišťuje organizační a technické zabezpečení činnosti veřejného 
ochránce práv a zabezpečuje osobní a věcné potřeby Kanceláře a jejich zaměstnanců. Odbor 
je členěn na oddělení ekonomické, samostatný referát personální a ekonomiky práce, 
samostatný referát informatiky a informačních technologií, samostatný referát správy 
budovy a samostatný referát dopravy. Odpovídá vedoucímu Kanceláře za správu příslušné 
rozpočtové kapitoly a za dodržení závazných ukazatelů státního rozpočtu. V čele odboru je 
vedoucí odboru, který odpovídá za veškerou jeho činnost, řídí vedoucí oddělení 
a samostatných referátů odboru a je současně zástupcem vedoucího Kanceláře. 

- Sekretariát vedoucího Kanceláře zajišťuje administrativní podporu činnosti vedoucího 
Kanceláře a odboru vnitřní správy. Má z hlediska řízení postavení referátu a je přímo 
podřízen vedoucímu Kanceláře. 

- Útvar interního auditu j e zřízen za účelem nezávislého a objektivního přezkoumávání 
všech činností, pracovních postupů, řídících a kontrolních systémů Kanceláře. Vyhledává, 
identifikuje a hodnotí rizika spojená s činností Kanceláře jako organizační složky státu a 
účetní jednotky. Je přímo podřízen vedoucímu Kanceláře.  

Organizační schéma Kanceláře k 31. 12. 2005 je uvedeno v příloze č. 1. 

4. Základní personální údaje 

Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2005 činil 91. Průměrný přepočtený evidenční počet 
zaměstnanců za rok 2005 činil 86. Limit počtu zaměstnanců stanovený státním rozpočtem 
na rok 2005 činil 106 zaměstnanců. V rámci tohoto limitu se počítalo s novými zaměstnanci, 
kteří měli vykonávat činnosti vyplývající z novely zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném 
ochránci práv, rozšiřující působnost veřejného ochránce práv o systematický a preventivní 
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dohled nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě. 
Protože novela zákona nabyla účinnosti až od 1. 1. 2006, byl původně stanovený limit počtu 
zaměstnanců redukován na 86 a tento limit byl dodržen. 

Základní personální údaje Kanceláře veřejného ochránce práv jsou uvedeny v příloze č. 2. 

5. Údaje o majetku 

Kancelář hospodaří s majetkem státu, který potřebuje k plnění úkolů v rámci své působnosti. 
Je to především budova Kanceláře, ve které má svoje sídlo, zastavěné a přilehlé pozemky, 
vnitřní vybavení Kanceláře včetně výpočetní techniky a dopravní prostředky.  

Majetek byl využíván účelně a hospodárně, především k zabezpečení činnosti veřejného 
ochránce práv. Z důvodu hospodárného a účelného využití všech prostor budovy Kanceláře 
byly některé části objektu pronajímány jiným subjektům, a to především malý a velký jednací 
sál, kantýna a některé dočasně nevyužité prostory. Pronájem je zpravidla realizován ke 
kulturním a vzdělávacím účelům. 

Z důvodu ochrany majetku před jeho poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo 
zneužitím Kancelář se souhlasem ministerstva financí pojistila budovu svého sídla včetně 
vnitřního vybavení a dále sjednala havarijní pojištění motorových vozidel. 

Kancelář jako organizační složka státu neodepisuje majetek. 

6. Údaje o pohledávkách a závazcích 

Hodnota pohledávek Kanceláře k 31. 12. 2005 činila 168 tis. Kč. Jednalo se převážně 
o poskytnuté provozní zálohy, které nebyly, v souladu s § 49 odst. (2) zákona 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech, ke konci roku vyúčtovány. Jednalo se o zálohy za dodávku 
elektřiny, pohonné hmoty poskytované prostřednictvím platebních karet a předplatné novin a 
časopisů, a dále neuhrazené pohledávky za realizovaný pronájem jednacích sálů koncem roku 
2005. 

Hodnota závazků Kanceláře činila k 31. 12. 2005 3.526 tis. Kč.  V rámci této částky se 
jednalo o závazky z obchodního styku ve výši 98 tis. Kč a závazky vůči zaměstnancům 
v důsledku nevyplacených platů za měsíc prosinec, závazků ze sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění a daně z příjmu za měsíc prosinec v částce 3.428 tis. Kč.  

K 31. 12. 2005 neevidovala Kancelář žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti. 

7. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů 

V rámci zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 nebyly Kanceláři stanoveny 
žádné příjmy, přesto byly ve skutečnosti dosaženy příjmy ve výši 941 tis. Kč, které Kancelář 
na základě platné metodiky odvedla zpět do státního rozpočtu. V roce 2005 se jednalo 
o příjmy vztahující se k roku 2004 (odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů 
a přídělu do Fondu kulturních a sociálních potřeb za prosinec 2004, vratky plateb), náhrady 
od pojišťovny, náhrady zaměstnanců a fyzické osoby za škodu způsobenou na majetku 
Kanceláře, nájemné za pronájem ordinace praktickému lékaři, nájemné za pronájem sálů 
a kantýny, pronájem prostor Moravskému zemskému muzeu a úroky z prostředků na účtu 
u ČNB.  

Dle státního rozpočtu České republiky na rok 2005 schváleného Poslaneckou sněmovnou 
Parlamentu České republiky byla pro činnost Kanceláře stanovena částka 92.055 tis. Kč. 
Součástí rozpočtu byla i částka 11.232 tis. Kč, která měla pokrýt výdaje na rozšíření 
působnosti veřejného ochránce práv (návrh novely zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném 
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ochránci práv, rozšiřující působnost veřejného ochránce práv o systematický a preventivní 
dohled nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě). 
Vzhledem k tomu, že novela nabyla účinnosti až od 1. 1. 2006, nebyly tyto prostředky 
čerpány, tzn. že Kancelář ve skutečnosti hospodařila s rozpočtovými prostředky ve výši 
80.823 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 61.417 tis. Kč, tj. 76 %.  

Podstatnou část výdajů v roce 2005 tvořily osobní výdaje, tj. výdaje na platy zaměstnanců, 
ostatní osobní výdaje (včetně platů veřejného ochránce a jeho zástupce), povinné pojistné 
na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a převod do fondu kulturních a sociálních potřeb 
(69 % vyčerpaných výdajů). Další významnou část výdajů - 28 % tvořily věcné výdaje, tj. 
především výdaje na nákup materiálu, vody, paliv a energie, nákup služeb, výdaje na opravy 
a udržování, cestovné a jiné výdaje. Součástí těchto výdajů byly náhrady výdajů spojené 
s výkonem funkce veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně dle zákona č. 349/1999 Sb. 

Úspora při čerpání rozpočtu činila v roce 2005 19.406 tis. Kč. Vznikla uvážlivým 
vynakládáním především provozních prostředků a prostředků na platy zaměstnanců při 
zajišťování stávající činnosti. Nedočerpány zůstaly také výdaje na financování programu 
reprodukce majetku, především kapitálové výdaje (investice). S ohledem na předpokládané 
změny rozsahu činnosti Kanceláře související s rozšířením působnosti veřejného ochránce 
práv (návrh novely zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, rozšiřující působnost 
veřejného ochránce práv o systematický a preventivní dohled nad zařízeními, kde se nacházejí 
nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě – nabyla účinnosti od 1. 1. 2006) byly 
některé dřívější investiční záměry přehodnoceny a v roce 2005 byla vyčerpána jen část těchto 
prostředků. 

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Kanceláře veřejného ochránce práv a jejich plnění 
je uveden v příloze č. 3,  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních 
složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U) v příloze č. 4, Rozvaha – bilance v příloze č. 5 
a Příloha účetní závěrky v příloze č. 6. 

8. Zdůvodnění rozpočtových opatření u závazných ukazatelů 

V roce 2005 bylo provedeno jedno rozpočtové opatření u závazného ukazatele (tj. přesun 
peněžních prostředků mezi položkami rozpočtu Kanceláře), a to u ukazatele Platy 
funkcionářů. V roce 2005 došlo ke změně právních předpisů, kterými byla zvýšena platová 
základna pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb. a změněn 
platový koeficient pro výpočet platu z důvodu zrušení dalšího platu od roku 2005. Z tohoto 
důvodu bylo nutno zvýšit rozpočtovanou částku na položce Platy představitelů státní moci 
a některých orgánů o 345 tis. Kč a o tuto částku snížit položku ostatní osobní výdaje. 
Vzhledem k tomu, že Platy funkcionářů jsou závazným ukazatelem a výše změny přesáhla 
10 % celkového objemu závazného ukazatele, bylo rozpočtové opatření projednáno 
a schváleno usnesením č. 634 ze dne 4. září 2005 rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR a provedeno Ministerstvem financí. 

9. Podíl státního rozpočtu na financování činnosti Kanceláře 

Výše účasti státního rozpočtu na financování činnosti Kanceláře je stoprocentní a Kancelář 
veřejného ochránce práv nemá k dispozici jiné zdroje financování. 

10. Rozbor čerpání mzdových prostředků 

Ve schváleném rozpočtu Kanceláře v roce 2005 činil objem mzdových prostředků (výdaje 
na platy zaměstnanců, ostatní osobní výdaje, platy představitelů státní moci a výdaje 
na povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) 56.824 tis. Kč. Tato částka 
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zahrnovala i 9.490 tis. Kč, která měla pokrýt výdaje na zvýšený počet pracovních míst 
v souvislosti s rozšířením působnosti veřejného ochránce práv (návrh novely zákona 
č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, rozšiřující působnost veřejného ochránce práv 
o systematický a preventivní dohled nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet 
osoby omezené na svobodě). Vzhledem k tomu, že novela nabyla účinnosti až od 1. 1. 2006, 
nebyly tyto prostředky čerpány, tzn. že Kancelář ve skutečnosti hospodařila se mzdovými 
prostředky ve výši 47.334 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 41.994 tis. Kč, tj. 89 %, tj. 
úspora při čerpání mzdových prostředků činila v roce 2005 5.340 tis. Kč.  

Průměrný plat činil v roce 2005 26.248 Kč. Skutečný průměrný plat nepřekročil průměrný 
plat stanovený objemem prostředků státního rozpočtu na platy zaměstnanců a limitu počtu 
zaměstnanců. Výše průměrného platu odpovídá profesní struktuře zaměstnanců Kanceláře 
s velkým podílem zaměstnanců s vysokoškolským právním vzděláním a jejich platovým 
zařazením odpovídajícím výkonu práce s vysokými nároky na teoretické znalosti a aplikační 
schopnosti ve všech oblastech práva.  

11. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku 

Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku sleduje Kancelář 
v informačním systému programového financování (ISPROFIN) pod evidenčním číslem 
209010 jako program Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP. Pro tento 
program byla stanovena doba realizace na léta 2003 až 2007. Hlavním cílem programu je 
zabezpečení základních podmínek umožňujících Kanceláři veřejného ochránce práv plnění 
její funkce, která je dána zákonem č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv. Program 
zahrnuje náklady na pořízení a obnovu výpočetní a komunikační techniky a pořízení a obnovu 
zabezpečovacích systémů, náklady na provoz informačních a komunikačních technologií, 
náklady na obnovu vozového parku, nemovitého a movitého majetku Kanceláře.  

Pro rok 2005 byla na financování programu schválena částka ve výši 16.000 tis. Kč, z toho 
8.500 tis. Kč na kapitálové (investiční) výdaje a 7.500 tis. Kč na běžné výdaje. 

Kapitálové (investiční) prostředky byly použity na výdaje související s rozšířením 
působnosti veřejného ochránce práv: stavební práce - zvýšení počtu pracovišť, rozšíření 
telefonní ústředny - zvýšení počtu telefonních linek, zvýšení počtu licencí informačního 
systému spisová služba, a dále na nákup osobního automobilu, záznamového zařízení 
pro elektronické zabezpečovací systémy a informační technologie. 

Běžné prostředky byly vynaloženy na výdaje související s rozšířením působnosti veřejného 
ochránce práv: vybavení kanceláří nábytkem, administrativní a výpočetní technikou a jejím 
příslušenstvím a dále výdaje na pořízení informačních technologií, obnovu komunikační 
techniky a na provoz informačních a komunikačních technologií. 

V roce 2005 byl cíl programu stanovený v dokumentaci programu naplněn jen z části, a to 
především s ohledem na předpokládané změny rozsahu a obsahu činnosti Kanceláře 
v souvislosti s rozšířením působnosti veřejného ochránce práv. Z výše uvedeného důvodu 
bylo v roce 2005 na financování programu reprodukce majetku vyčerpáno pouze 7.238 tis. 
Kč, tj. 45 % z rozpočtované částky 16.000 tis. Kč. 

12. Spolupráce se zahraničím 

V průběhu roku 2005 rozvíjel veřejný ochránce práv již z minulosti navázané mezinárodní 
kontakty vyplývající z členství v mezinárodních organizacích, zabývajících se problematikou 
činnosti ombudsmanů v jednotlivých členských zemích, ale také kontakty v rámci 
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dvoustranné spolupráce jak s partnerskými ombudsmany, tak i s dalšími institucemi 
a osobnostmi. 

Veřejný ochránce práv je členem tří mezinárodních organizací ombudsmanů. Se souhlasem 
Vlády ČR (usnesení č. 163 z 12. února 2003 a usnesení č. 319 z 16. března 2005) Kancelář 
hradí těmto organizacím pravidelné roční členské příspěvky. Jedná se o tyto organizace: 

-  Asociace frankofonních ombudsmanů a mediátorů se sídlem v Paříži (roční členský 
příspěvek 400 EUR); 

- International Ombudsman Institute se sídlem v Edmontonu Kanada (roční členský 
příspěvek 750 USD); 

-  The European Ombudsman Institute se sídlem v Innsbrucku (roční členský příspěvek 
350 EUR). 

Účast ČR v těchto mezinárodních organizacích má za účel především získat informace, 
zkušenosti a poznatky z činnosti ombudsmanů v jednotlivých členských zemích, trendech 
vývoje postavení ombudsmanů ve světě a spolupráce na mezinárodní úrovni.  

13. Výdaje na účast na mezinárodních konferencích, zahraniční pracovní cesty 

V roce 2005 bylo uskutečněno 17 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy 
výdaje v celkovém objemu 350.842 Kč. Do této částky jsou zahrnuty i  náhrady výdajů 
zahraničních pracovních cest veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně. Z výše uvedeného 
počtu zahraničních cest bylo uskutečněno osm cest za účelem účasti na mezinárodních 
seminářích, šest cest z důvodu účasti na konferencích a kongresech a tři cesty za účelem 
účasti na pracovních setkáních a odborné stáži. 

Výše uvedené zahraniční pracovní cesty byly realizovány z důvodu získání poznatků 
z činnosti ombudsmanů především z členských zemí EU a dále získání zkušeností a informací 
o řešení některých problémů, jež spadají do působnosti ombudsmanů. 

14. Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu 

V roce 2005 nebyly do rezervního fondu převedeny žádné finanční prostředky. 

V roce 2004 byly do rezervního fondu převedeny nevyčerpané prostředky ve výši 
9.500.000 Kč, v tom 5.000.000 Kč běžné a 4.500.000 Kč kapitálové (investiční) prostředky. 
Jejich použití se předpokládalo v roce 2005 v souvislosti se shora uvedeným očekávaným 
rozšířením působnosti veřejného ochránce práv. Protože žádný z těchto připravovaných 
právních předpisů nenabyl účinnosti v průběhu roku 2005, nedošlo k čerpání prostředků z 
rezervního fondu. 

15. Hlavní skupiny příjemců služeb Kanceláře 

Veřejnoprávní službu poskytuje veřejný ochránce práv a Kancelář mu k tomu zajišťuje 
organizační, odborné a technické zabezpečení. 

Veřejný ochránce práv v rámci své působnosti jedná na základě podnětu fyzické nebo 
právnické osoby, na základě podnětu adresovaného poslanci nebo senátorovi, který jej 
ochránci postoupil, na základě podnětu adresovaného některé z komor Parlamentu, která jej 
ochránci postoupila nebo z vlastní iniciativy. 
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16. Odkazy na informace o Kanceláři 

Kancelář veřejného ochránce práv obdržela v roce 2005 celkem pět žádostí o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, z nichž tři byly 
doručeny elektronickou poštou. Ve všech případech byly požadovány informace týkající se 
hospodaření Kanceláře, především výše, struktury a čerpání ročního rozpočtu Kanceláře. 
Vyžádané informace byly podány v požadovaném rozsahu, úplně a ve lhůtě stanovené 
zákonem. Ze strany žadatelů nebylo podáno žádné odvolání. 

V souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, Kancelář každoročně předkládá Ministerstvu financí roční zprávu 
o výsledcích finančních kontrol provedených v Kanceláři. Informace jsou vkládány 
prostřednictvím internetu do Informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě, 
modulu ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol. 

Základní informace o Kanceláři veřejného ochránce práv rovněž obsahuje Portál veřejné 
správy ČR pod odkazem Oblasti veřejné správy – Právo a zákony – Ochrana lidských práv – 
Veřejný ochránce práv. 

Kancelář provozuje také www stránky veřejného ochránce práv, na nichž má umístěnu také 
elektronickou podatelnu. V průběhu prvního čtvrtletí roku 2005 přistoupil veřejný ochránce 
práv k vytvoření nové podoby těchto stránek (www.ochrance.cz) v souladu s Pravidly pro 
tvorbu přístupného webu Best practice a WCAG 1.0. Ke dni 30. září 2005 byly webové 
stránky zařazeny do katalogu stránek přístupných pro nevidomé s logem Blind Friendly Web. 
V roce 2005 zhlédlo webové stránky veřejného ochránce práv 176.548 zájemců. 

 

 

       JUDr. Jaroslav Kupka v. r. 

      Vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv 
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II. Číselné sestavy a tabulkové p řílohy 

Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
Název zpracovatele: Kancelá ř veřejného ochránce práv  

Základní personální údaje 
 

1. Členění zaměstnanc ů podle  věku a pohlaví  - stav  k 31. 12. 2005 

věk muži ženy celkem % 
do 20 let 

21 - 30 let 
31 - 40 let 
41 - 50 let 
51 - 60 let 
61 let a více 

- 
13 
6 
3 
9 
2 

- 
28 
10 
13 
6 
1 

- 
41 
16 
16 
15 
3 

- 
45,0 
17,6 
17,6 
16,5 
3,3 

celkem 33 58 91 100,0 
% 36,3 63,7 100,0 x 

2. Členění zaměstnanc ů podle  vzdělání  a pohlaví  - stav  k 31. 12. 2005 

vzdělání 
dosažené 

 
muži 

 
ženy 

 
celkem 

 
% 

základní 
vyučen 

střední odborné 
úplné střední 

úplné střední odborné 
vyšší odborné 
vysokoškolské 

- 
5 
3 
- 
3 
1 
21 

- 
4 
1 
3 
11 
5 
34 

- 
9 
4 
3 

14 
6 

55 

- 
9,9 
4,4 
3,3 
15,4 
6,6 
60,4 

celkem 33 58 91 100,0 
3. Celkový  údaj  o průměrných  platech  k 31. 12. 2005 

 celkem 
průměrný hrubý měsíční 
plat 

26.248 
 

4. Celkový  údaj  o vzniku  a skon čení pracovních  a služebních  poměrů zaměstnanc ů v roce 2005  

 Počet 
nástupy 9 
odchody - 

5. Trvání  pracovního  a služebního  poměru  zaměstnanc ů - stav  k 31. 12. 2005 

Doba trvání Počet % 
do 5 let 

do 10 let 
do 15 let 
do 20 let 
nad 20 let 

86 
5 
- 
- 
- 

94,5 
5,5 
- 
- 
- 

celkem 91 100,0 
6. Jazykové  znalosti  zaměstnanc ů 

Počty vybraných míst, pro které byl stanoven 
kvalifikační požadavek standardizované jazykové 

zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí 

 

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 

celkový počet 
stanovených 
požadavků na 
pracovní místa 

anglický jazyk 
německý jazyk 
francouzský jazyk 
další jazyky 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

celkem - - - - - 
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Příloha č. 3 
Název zpracovatele: Kancelá ř veřejného ochránce práv  

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů 

v tisících Kč 
Rozpočet  

Ukazatel schválený po změnách 
 
Skutečnost 

a 1 2 3 
Souhrnné ukazatele 
 
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté 
dotace celkem 
 
Výdaje celkem 
 
Dílčí ukazatele výdaj ů – jednotné díl čí 
ukazatele 
 
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou 
práci 
 
z toho platy zaměstnanců 
 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
 
Převod FKSP 
 
Výdaje na financování programů 
 
Dílčí ukazatele výdaj ů – specifické 
dílčí ukazatele 
 
Platy funkcionářů 
 
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. 
č. 349/1999 Sb.) 
 

 
 

 
- 
 

92.055,00 
 
 
 
 
 
 

42.092,00 
 

37.258,00 
 

14.732,00 
 

745,00 
 

16.000,00 
 
 
 
 
 

2.471,00 
 
 

1.580,00 
 
 

 
 

 
- 
 

92.055,00 
 
 
 
 
 
 

42.092,00 
 

37.258,00 
 

14.732,00 
 

745,00 
 

16.000,00 
 
 
 
 
 

2.816,00 
 
 

1.580,00 

 
 
 

940,98 
 

61.416,88 
 
 
 
 
 
 

31.206,44 
 

27.088,14 
 

10.787,71 
 

552,11 
 

7.237,50 
 
 
 
 
 

2.555,10 
 
 

471,49 

 
Poznámka: 
Údaje v přehledu musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce. 
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Příloha č. 4 
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Příloha č. 5 
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Příloha č. 6 
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3. DALŠÍ ÚDAJE 

Doplňující informace k údajům uvedeným v rozvaze: 

- Hodnota stálých aktiv se rovná hodnotě majetkových fondů. 

- Finanční prostředky v rezervním fondu – do rezervního fondu byly v roce 2004 převedeny 
nevyčerpané prostředky ve výši 9.500.000 Kč, z toho 5.000.000 Kč běžné a 4.500.000 Kč 
kapitálové prostředky. V roce 2005 nedošlo k čerpání těchto prostředků. 

Použité účetní metody: 

-   Účtování pořízení a úbytku materiálu se provádí způsobem B. O zásobách Kancelář 
neúčtuje. 

- Způsoby oceňování: 

• hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami, 

• peněžní prostředky a pohledávky jsou oceněny jejich jmenovitou hodnotou, 

• závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu kurzem devizového 
trhu vyhlášeným Českou národní bankou, a to k okamžiku ocenění, 

• v případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu je k okamžiku ocenění 
použit kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány. 

Rozdělení majetku podle pořizovací ceny a limity pro jeho evidenci: 

-  OEH Operativní evidence hmotného majetku 400,00 - 2 999,99 Kč 

-  DDHM Dlouhodobý drobný hmotný majetek 3 000,00 - 40 000,00 Kč 

-  DHM Dlouhodobý hmotný majetek 40 000,01 - a více 

-  OEN Operativní evidence nehmotného majetku 1 500,00 - 6 999,99 Kč 

-  DDNM Dlouhodobý drobný nehmotný majetek 7 000,00 - 60 000,00 Kč 

-  DNM Dlouhodobý nehmotný majetek 60 000,01 - a více 

Doba použitelnosti evidovaného majetku je delší než jeden rok.  

Výjimečně může být dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě nižší než 3.000,00 Kč 
(dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě nižší než 7.000,00 Kč) zařazen do DDHM 
(DDNM), a to s ohledem na charakter předmětu. O změně zařazení rozhoduje vedoucí odboru 
vnitřní správy. Podobně může být na základě písemného rozhodnutí vedoucího odboru vnitřní 
správy s ohledem na charakter předmětu zařazen hmotný majetek v hodnotě nižší než 
400,00 Kč (nehmotný majetek v hodnotě nižší než 1.500,00 Kč) do OEH (OEN). 

Podrozvahový účet 

Na podrozvahovém účtě eviduje Kancelář osobní auto Škoda SUPERB, který užívá 
na základě Smlouvy o dočasném užívání vozidla, uzavřené se ŠKODOU auto, a.s. Mladá 
Boleslav na dobu jednoho roku. Hodnota automobilu činí Kč 918.900,--, úhrada ročního 
pronájmu Kč 41.812,99.  


