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I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2006 

1. Úvod  

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. 

Kancelář veřejného ochránce práv v roce 2006 zabezpečovala svoji činnost, na rozdíl od roku 

2005, již s rozšířenou působností veřejného ochránce práv, vyplývající z novely zákona 

č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, a to s přiměřeným nárůstem personálního 

a materiálního vybavení a s tím spojeným nárůstem výdajů rozpočtu Kanceláře. Novela, která 

nabyla účinnosti 1. 1. 2006, umožnila veřejnému ochránci práv provádět systematický 

a preventivní dohled nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené 

na svobodě.  

Organizační schéma Kanceláře k 31. 12. 2006 je uvedeno v příloze č. 9. 

2. Hodnocení plnění rozpočtu 

Výsledky hospodaření Kanceláře v roce 2006 jsou porovnávány s údaji předchozího roku. 

K uvedenému čerpání výdajů celkem je třeba dodat, že rozpočet Kanceláře na rok 2005 

předpokládal, že částkou 11.232 tis. Kč budou pokryty výdaje na rozšíření 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 měl nabýt 

účinnosti již v roce 2005). Vzhledem k tomu, že uvedená novela nabyla účinnosti až  

od 1. 1. 2006, nebyly tyto prostředky v roce 2005 čerpány. Z tohoto pohledu nelze zcela 

objektivně porovnávat rozpočty na rok 2005 a 2006 z hlediska jeho stanovení a rovněž  

i čerpání, neboť rozpočet na rok 2005 zahrnoval předpokládané výdaje, které nebyly z výše 

uvedených důvodů realizovány a naopak v roce 2006 rozpočet jednorázové výdaje související 

s rozšířením působnosti nezahrnoval.  

Z těchto příčin hospodaření Kanceláře v roce 2006 v porovnání s rokem 2005 vykazuje nárůst 

čerpání finančních prostředků, a to především osobních výdajů v důsledku zvýšení počtu 

zaměstnanců o 10. Od ledna roku 2006 byla novelou zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném 
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ochránci práv, rozšířena působnost veřejného ochránce práv o systematický a preventivní 

dohled nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě. 

V této souvislosti bylo nutno provést stavební úpravy v objektu Kanceláře (zřízení nových 

pracovišť) a vybavit pracoviště nábytkem a jinou kancelářskou technikou. V neposlední řadě 

byl pro účely častých výjezdů pracovní skupiny zaměstnanců, zabezpečujících nové činnosti,  

zakoupen velkoprostorový automobil. Kromě výdajů souvisejících s rozšířením působnosti 

veřejného ochránce práv došlo ke zvýšení výdajů z důvodu růstu cen energií,  některého zboží 

a služeb.  

a) Příjmy 

Rozpočet 2006 (tis. Kč) Ukazatel 
schválený po změnách 

Skutečnost 2006 
(tis. Kč) % plnění 

Příjmy celkem 0 0 900,86 - 

Příjmy v roce 2006 tvořily příjmy vztahující se k roku 2005 (odvod zůstatku depozitního účtu 

po vyplacení platů a přídělu do FKSP za prosinec 2005, vratky plateb), náhrady                    

od pojišťovny, náhrady škody od zaměstnanců,  nájemné za pronájem ordinace praktickému 

lékaři, nájemné za pronájem sálů a kantýny, pronájem prostor Moravskému zemskému muzeu 

a úroky za vedení účtu u ČNB.  

b)  Výdaje  

Rozpočet 2006 (tis. Kč) Ukazatel 
schválený po změnách 

Skutečnost 
2006 (tis. Kč) % plnění 

Kapitálové výdaje celkem 9.000 9.000 3.029,18 33,66 
Běžné výdaje celkem 79.579 79.579 64.264,19 80,76 
v tom  osobní výdaje                   57.124 57.124 47.724,16 83,54 
 v tom platy  36.544 36.544 30.964,60 84,73 

  
OOV (včetně 
platů veřejného 
ochránce a jeho 
zástupce) 

5.228 5.228    4.031,37 77,11 

  
povinné pojistné 
placené 
zaměstnavatelem 

14.620 14.620 12.098,73 82,75 

  FKSP 732 732          629,46 85,99 

 věcné výdaje 22.390 22.385 16.472,97 73,59 

 ostatní běžné výdaje 65 70            67,06 95,80 

Výdaje celkem 88.579 88.579 67.293,37 75,97 
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Dle státního rozpočtu ČR na rok 2006, schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, 

byla pro činnost Kanceláře veřejného ochránce práv stanovena částka 88.579 tis. Kč. Z toho 

9.000 tis. Kč tvořily kapitálové prostředky a 79.579 tis. Kč běžné prostředky. Kapitálové 

prostředky a 8.000 tis. Kč z běžných prostředků byly určeny na financování programu 

„Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“.  

Ukazatel 
Rozpočet 

po změnách 
2004  

(tis. Kč) 

Skutečnost 
2004 bez 

převodu do 
rezervního 

fondu 
(tis. Kč) 

Rozpočet 
po změnách 

2005  
(tis. Kč) 

Skutečnost 
2005         

(tis. Kč) 

Rozpočet 
po změnách 

2006  
(tis. Kč) 

Skutečnost 
2006         

(tis. Kč) 

Skutečnost 
2006/2005 

(%) 

Kapitálové výdaje celkem 9.500 3.371,66 8.500 1.796,01 9.000 3.029,18 168,66 
Běžné výdaje celkem 80.888 56.344,25 83.555 59.620,87 79.579 64.264,19 107,79 
v tom  osobní výdaje                   53.083 40.511,98 57.569 42.546,26 57.124 47.724,16 112,17 
 v tom platy   34.003 26.286,56 37.258 27.088,14 36.544 30.964,60 114,31 

  

OOV (včetně 
platů veřejného 
ochránce a jeho 
zástupce) 

4.813 3.426,32        4.834    4.118,30        5.228    4.031,37 97,89 

  
povinné pojistné 
placené 
zaměstnavatelem 

13.586 10.263,40 
 

    14.732 
 

10.787,71 14.620 12.098,73 112,15 

  FKSP           681       535,70           745      552,11           732      629,46 114,01 

 věcné výdaje 27.730 15.813,38 25.911 17.022,85 22.385 16.472,97 96,77 

 ostatní běžné výdaje            75         18,89           75       51,76           70       67,06 129,56 

Výdaje celkem 90.388 59.715,91 92.055 61.416,88 88.579 67.293,37 109,57 
Průměrný přepočtený evidenční 
počet zaměstnanců          101          87         106         86         99         96 111,63 

Peněžní prostředky určené na činnost Kanceláře veřejného ochránce práv ze státního rozpočtu 

byly vyčerpány ze 75,97 %, tzn. celková úspora činila 21.286 tis. Kč. Běžné výdaje včetně 

programového financování byly vyčerpány z 80,76 %, z toho mzdové prostředky včetně 

pojistného a příspěvku FKSP (osobní výdaje) z 83,54 %. Kapitálové prostředky byly 

vyčerpány z 33,66 %. K nedočerpání prostředků došlo především úsporou osobních výdajů 

v částce 9.400 tis. Kč (v důsledku nenaplnění průměrného přepočteného evidenčního stavu 

zaměstnanců o 3 v souvislosti s postupným přijímáním zaměstnanců zajišťujících rozšířenou 

působnost ochránce a také úsporou na platech zaměstnanců zajišťujících stávající činnosti.  

Skutečnost - průměrný přepočtený evidenční počet za rok 2006 činil 96 zaměstnanců, limit  

na rok 2006 byl 99 zaměstnanců), dále úsporou kapitálových výdajů ve výši 5.971 tis. Kč 

(z důvodu omezení rozsahu či oddálení realizace některých akcí) a také úsporou věcných 
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výdajů ve výši 5.912 tis. Kč (vedenou snahou Kanceláře efektivně čerpat prostředky státního 

rozpočtu). 

Z celkových výdajů bylo 11,40 % čerpáno na financování programu „Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny KVOP“, z toho 4,50 % na kapitálové výdaje (nákup osobních 

automobilů, výpočetní techniky a digitálního kopírovacího stroje, stavební úpravy budovy 

Kanceláře, dodávka ohřívače vody a rozšíření EZS a EPS) a 6,90 % na neinvestiční výdaje 

(pořízení a obnova výpočetní techniky, obnova komunikační techniky a provoz informačních 

a komunikačních technologií a zabezpečovacích systémů). Výdaje na financování programu 

reprodukce majetku byly čerpány na 45,13 %, z toho kapitálové výdaje na 33,66 % 

a neinvestiční výdaje na 58,04 %. K nízkému čerpání prostředků programového financování 

došlo zejména z důvodu omezení rozsahu či oddálení realizace některých akcí nebo 

posunutím jejich realizace na další období. 

Běžné výdaje (včetně platů a výdajů ISPROFIN) tvořily 95,50 % z celkových výdajů a byly 

použity ze 70,92 % na osobní výdaje (platy a OOV a s nimi související pojistné na sociální 

a zdravotní pojištění a příspěvek FKSP), 24,48 % na věcné výdaje (nákup drobného 

hmotného dlouhodobého majetku, nákup kancelářského materiálu, výdaje na zajištění 

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

cestovné, nákup odborné literatury atd.) a 0,10 % na ostatní běžné výdaje (platby daní 

a poplatků, 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. Běžné výdaje byly vyčerpány z 80,76 %, mzdové prostředky včetně 

pojistného z 83,51 %.  

V rámci běžných výdajů byly finanční prostředky vynaloženy takto:   

Výdaj 
Rozpočet 

po změnách 
2004  

(tis. Kč) 

Skutečnost 
2004 bez 

převodu do 
rezervního 

fondu 
(tis. Kč) 

Rozpočet 
po změnách 

2005  
(tis. Kč) 

Skutečnost 
2005         

(tis. Kč) 

Rozpočet 
po změnách 

2006  
(tis. Kč) 

Skutečnost 
2006         

(tis. Kč) 

Skutečnost 
2006/2005 

(%) 

Běžné výdaje kapitoly 
(včetně platů a výdajů 
ISPROFIN) 

80.888   
(100,00 %) 

56.344,22  
(100,00 %) 

83.555   
(100,00 %) 

59.620,87  
(100,00 %) 

79.579    
(100,00 %) 

64.264,19     
(100,00 %) 107,79 

z toho:        
    výdaje na platy  a OPPP 38.816   

(47,99 %) 
29.712,88  
(52,73 %) 

42.092   
(50,38 %) 

31.206,44  
(52,34 %) 

41.772 
(52,49 %) 

34.995,97 
(54,46 %) 

112,14 

    povinné pojistné placené  
    zaměstnavatelem 

13.586    
(16,80 %) 

10.263,40  
(18,22 %) 

14.732   
(17,63 %) 

10.787,71  
(18,09 %) 

14.620 
(18,37 %) 

12.098,73 
(18,83 %) 112,15 

    nákup materiálu 8.462     
(10,46 %) 

3.147,02  
(5,58 %) 

5.200     
(6,22 %) 

3.081,91  
(5,17 %) 

4.912 
(6,17 %) 

3.119,42 
(4,85 %) 101,22 
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Výdaj 
Rozpočet 

po změnách 
2004  

(tis. Kč) 

Skutečnost 
2004 bez 

převodu do 
rezervního 

fondu 
(tis. Kč) 

Rozpočet 
po změnách 

2005  
(tis. Kč) 

Skutečnost 
2005         

(tis. Kč) 

Rozpočet 
po změnách 

2006  
(tis. Kč) 

Skutečnost 
2006         

(tis. Kč) 

Skutečnost 
2006/2005 

(%) 

    úroky  a ostatní finanční         
    výdaje 

80         
(0,10 %) 

23,40     
(0,04 %) 

80         
(0,10 %) 

32,46     
(0,05 %) 

60 
(0,08 %) 

19,88  
(0,03 %) 61,24 

    nákup vody , paliv a energie    3.300     
(4,08 %) 

2.022,30  
(3,59 %) 

3.400     
(4,07 %) 

2.387,32  
(4,00 %) 

3.080 
(3,87 %) 

2.953,33 
(4,60 %) 123,71 

    nákup služeb 7.394     
(9,14 %) 

4.926,32  
(8,74 %) 

7.775     
(9,30 %) 

5.363,07 
(9,00 %) 

6.890 
(8,66 %) 

5.493,42 
(8,55 %) 

102,43 

    ostatní nákupy  6.924     
(8,56 %) 

5.277,60  
(9,37 %) 

7.836 
(9,38 %) 

5.671,70 
(9,51 %) 

6.273 
(7,88 %) 

4.359,32 
(6,78 %) 76,86 

    výdaje souvisej ící s neinv. 
    nákupy , příspěvky  

1.570     
(1,94 %) 

416,71   
(0,74 %) 

1.620  
(1,94 %) 

486,39 
(0,82 %) 

1.170  
(1,47 %) 

527,60 
(0,82 %) 108,47 

    převody  vlastním fondům 681       
(0,84 %) 

535,70    
(0,95 %) 

745 
(0,89 %) 

552,11 
(0,93 %) 

732 
(0,92 %) 

629,46 
(0,98 %) 

114,01 

    ost. neinv. transfery  j iným  
    veřejným rozpočtům 

25         
(0,03 %) 

9,15      
(0,02 %) 

25 
(0,03 %) 

11,49 
(0,02 %) 

20 
(0,03 %) 

18,60 
(0,03 %) 161,88 

    neinv. transfery   
    mezinárodním organizacím 

50         
(0,06 %) 

9,74      
(0,02 %) 

50 
(0,06 %) 

40,27 
(0,07 %) 

50 
(0,06 %) 

48,46 
(0,07 %) 

120,34 

- Nákup materiálu: rozhodující objem finančních prostředků tohoto ukazatele byl 

vynaložen na dovybavení a obnovu drobného hmotného dlouhodobého majetku, na nákup  

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 2005 došlo ke zvýšení vynaložených prostředků v tomto ukazateli o cca 

1 %, což při zvýšení počtu zaměstnanců o 10 znamená v podstatě úsporu vynaložených 

výdajů.  

- Nákup vody, paliv a energie: v tomto ukazateli došlo ke zvýšení výdajů o cca 24 %, a to 

v důsledku vyšší spotřeby s ohledem na zvýšení počtu zaměstnanců (vyšší spotřeba 

pohonných hmot z důvodu vyššího počtu pracovních cest, vyšší spotřeba energií 

v důsledku nepříznivých klimatických vlivů v roce 2006 - dlouhá topná sezóna a vyšší 

odběr elektrické energie v souvislosti se zvýšenými nároky na činnost 

vzduchotechnických zařízení v letním období) a také vlivem zvýšení cen. 

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

na služby telekomunikací a radiokomunikací, na pojištění osobních automobilů a budovy, 

služby školení a vzdělávání, poštovné, konzultace a poradenství v souvislosti 

s vyřizováním podnětů podaných veřejnému ochránci práv a další služby zajišťované 

dodavatelsky. Z hlediska objemu výdajů v tomto ukazateli došlo k meziročnímu růstu 

čerpání o cca 2 %. Největší nárůst byl zaznamenán u služeb školení a vzdělávání (větší 

objem školení v důsledku  zvýšení počtu zaměstnanců vykonávajících nové kompetence 

a velkého počtu změn právních předpisů).  
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- Ostatní nákupy: převážná část výdajů v tomto ukazateli byla vynaložena na opravy 

a udržování majetku Kanceláře, cestovné zaměstnanců a na aktualizaci i doplnění 

software. Přestože se objem výdajů na cestovné meziročně zvýšil o cca 26 % (vyšší počet 

pracovních cest, především z důvodu rozšíření působnosti veřejného ochránce práv 

o systematický a preventivní dohled nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou 

nacházet osoby omezené na svobodě), v důsledku nižších výdajů na opravy a udržování 

a nákup nového software hodnota tohoto ukazatele poklesla o cca 23 % oproti roku 2005.  

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

práv a jeho zástupkyně dle zákona č. 349/1999 Sb. Tento ukazatel byl čerpán na 45 %. 

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 byly vysláni zástupci z řad zaměstnanců 

Kanceláře. Tím došlo k poměrně velké úspoře těchto výdajů.  

c)  Převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků do rezervního fondu 

V roce 2006 nebyly převáděny žádné finanční prostředky do rezervního fondu. 

3.  Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků 

Čtvrtletí Ukazatel RU             
(tis. Kč) 

Čerpání      
(tis. Kč) 

%   
(Q/čerpání) 

%                
(Q/RU) 

Kapitálové prostředky 9.000,00 3.029,18 100,00 33,66 

I.   1.379,72 45,55 15,33 

II.            515,67 17,02 5,73 

III.          18,65 0,62 0,21 

IV.         1.115,14 36,81 12,39 

Čtvrtletí Ukazatel RU              
(tis. Kč) 

Čerpání      
(tis. Kč) 

%   
(Q/čerpání) 

%                 
(Q/RU) 

Běžné prostředky 79.579,00 64.264,19 100,00 80,76 

I.   11.565,62 18,00 14,54 

II.   16.579,69 25,80 20,83 

III.   15.078,36 23,46 18,95 

IV.   21.040,52 32,74 26,44 

Celkem 88.579,00 67.293,37  100,00 75,97 



 - 9 - 

Běžné prostředky byly v roce 2006 čerpány vcelku rovnoměrně, u kapitálových prostředků 

došlo k nerovnoměrnému čerpání v I. a III. čtvrtletí. Během IV. čtvrtletí nedošlo k enormnímu 

nárůstu čerpání běžných prostředků, mírně vyšší čerpání bylo u kapitálových prostředků. 

Kapitálové prostředky: K nerovnoměrnému čerpání došlo v I. a III. čtvrtletí. Vyšší čerpání 

výdajů v I. čtvrtletí bylo ovlivněno pořízením velkoprostorového automobilu pro účely 

zabezpečení častých pracovních cest skupiny zaměstnanců vykonávajících nové činnosti,  

vyplývající z rozšíření působnosti veřejného ochránce práv od 1. ledna 2006, což je činnost  

která svým charakterem (preventivní a systematický dohled nad zařízeními, kde se nacházejí 

nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě) tyto časté pracovní cesty vyžaduje. 

Naopak ve III. čtvrtletí byl čerpán minimální objem kapitálových výdajů, a to z důvodu 

omezení rozsahu či oddálení realizace některých akcí nebo posunutím jejich realizace na dalš í 

období. Celkově došlo k úspoře 66,34 % rozpočtovaných prostředků. 

Běžné prostředky: Čerpání běžných prostředků probíhalo vcelku rovnoměrně. Celkově doš lo 

k úspoře 19,24 % rozpočtovaných prostředků. 

4.  Rozpočtová opatření 

V roce 2006 bylo provedeno 9 rozpočtových opatření v kompetenci organizace v celkovém 

objemu 1.759 tis. Kč, z toho 1.709 tis. Kč u položek běžných výdajů a 50 tis. Kč u položek 

kapitálových výdajů. 

Jednalo se o přesun částky potřebné k účtování pohybů v pokladně v průběhu roku (položka 

5182 – poskytované zálohy vlastní pokladně), dále o zvýšení na položce 5154 – elektrická 

energie, které bylo nutné provést v důsledku vyšší ceny za elektrickou energii, která nastala 

v průběhu roku 2006 a zvýšeného odběru elektrické energie v souvislosti se zvýšenými 

nároky na činnost vzduchotechnických zařízení v letním období. Další rozpočtové opatření se 

týkalo zvýšení na položce 5167 – služby školení a vzdělávání. Částku bylo nutno zvýšit 

vzhledem ke zvýšené potřebě školení zaměstnanců v důsledku velkého množství 

novelizovaných právních předpisů a také v souvislosti s rozšířením působnosti veřejného 

ochránce práv. V důsledku zkrácení platnosti dálničních známek pro rok 2006 o jeden měsíc 

bylo nutno nakoupit nové známky na rok 2007 již v roce 2006 a v této souvislosti zvýšit 

rozpočet na položce 5362 – platby daní a poplatků. Dále bylo nutno zvýšit objem prostředků 

na položce 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk. Vzhledem k nižšímu objemu provozních 

výdajů v roce 2006 oproti roku 2005 bylo na této položce rozpočtováno o 100 tis. Kč méně 
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než v předchozím roce. Tato částka se ukázala být nedostačující.  Z podobného důvodu jako 

u předchozí položky byl na položku 5163 – služby peněžních ústavů v roce 2006 rozpočtován 

stejný objem finančních prostředků jako v roce 2005. V druhé polovině roku 2005 však doš lo 

ke změně potřeb a úpravě rozpočtu na položce 5163. Vzhledem k tomu, že v této době již byl 

návrh rozpočtu na rok 2006 odevzdán, nebylo možno tuto změnu promítnout do schváleného 

rozpočtu na rok 2006. V důsledku nárůstu ceny za dodávku zemního plynu, který nastal 

v průběhu roku 2006 a zvýšeného odběru plynu z důvodu poměrně dlouhé topné sezóny 

v první polovině roku bylo potřeba zvýšit rozpočet na položce 5153 - plyn. Další rozpočtové 

opatření se týkalo položek programového financování. V důsledku změny některých potřeb 

v průběhu trvání programu ISPROFIN „Rozvoj a obnova materiálně technické základny 

KVOP“ a také v souvislosti se změnou právních předpisů, které měly přímý vliv na činnost  

Kanceláře (rozšíření působnosti veřejného ochránce práv) bylo nutno provést přesun mezi 

některými položkami v rámci programového financování.  

5.  Účelnost využití rozpočtových prostředků 

Prostředky státního rozpočtu určené pro Kancelář veřejného ochránce práv byly použity 

v souladu s jejich účelovým určením. Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku 2006 

vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností Kanceláře s ohledem 

na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.  

V roce 2006 bylo uskutečněno 14 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy 

výdaje v celkovém objemu 299 tis. Kč. Do této částky jsou zahrnuty i  náhrady výdajů 

zahraničních pracovních cest veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně.  

Struktura a zhodnocení přínosu zahraničních pracovních cest: 

-  Francie 15. - 17. 2. 2006  

Obsah: Zástupkyně veřejného ochránce práv se zúčastnila na pozvání Evropské komise 

proti rasismu a intoleranci ve Štrasburku odborného „Semináře s národními orgány 

zaměřenými na boj proti rasismu a rasové diskriminaci“. Důvodem účasti bylo to, že v této 

době probíhala na půdě Parlamentu ČR jednání o přijetí antidiskriminačního zákona, 

přičemž ochrana před diskriminací měla být svěřena buďto veřejnému ochránci práv nebo 

nově zřízenému samostatnému orgánu 

Přínos: Zvýšení citlivosti instituce vůči případům rasové diskriminace. Poskytnutí přehledu 

o tom, jak v jednotlivých zemích Evropské Unie dochází k naplňování příslušných směrnic 
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EU o boji proti rasové diskriminaci a jakým způsobem pracují a jsou zřízeny jednotlivé 

národní antidiskriminační orgány. 

-  Německo 2. - 5. 4. 2006  

Obsah: Konference ombudsmanů evropských zemí, v nichž je užíván německý jazyk. Akci 

pořádal v Berlíně Petiční výbor německého Parlamentu. 

Přínos: Výměna zkušeností se sousedními zeměmi, především v otázkách zavádění 

elektronické podatelny a přijímání elektronických podání. V diskuzi se probíralo dále 

nakládání s podáními anonymními a vulgárními a další otázky vyřizování podnětů a výkonu 

ombudsmanské působnosti. 

-  Srbsko a Černá Hora 3. - 5. 4. 2006  

Obsah: Mise veřejného ochránce práv v zemích uvažujících o zavedení institutu 

ombudsmana. Český veřejný ochránce práv byl požádán pořádající nevládní organizací - 

Radou pro mezinárodní vztahy - o poskytnutí expertního hlasu v jednáních se srbskými 

a černohorskými politickými a státními představiteli.  

Přínos: Zvýšení prestiže instituce, budování povědomí o ní v zahraničí.  Srbská 

a černohorská strana se zajímala především o postavení a roli veřejného ochránce práv 

ve společnosti, způsob práce ochránce a organizační strukturu a ekonomické zajištění jeho 

Kanceláře. 

-  Slovensko 6. 4. 2006  

Obsah: Setkání se slovenským veřejným ochráncem práv a vedoucí jeho Kanceláře s cílem 

dohodnout podrobnosti budoucí spolupráce. Především šlo o plánovanou společnou 

konferenci na téma „Ochrana práv osob, jejichž svoboda byla omezena“, která se následně 

konala v červnu 2006. 

Přínos: Seznámení se s organizací a způsobem fungování Kanceláře slovenského veřejného 

ochránce práv, organizační zajištění plánované konference, rozdělení úkolů, vysvětlení 

nejasností. 

-  Německo 7. - 9. 5. 2006  

Obsah: Konference na téma aplikace antidiskriminačních směrnic Evropské Unie pořádaná 

Evropskou právní akademií (ERA). V rámci příprav na možné rozšíření působnosti 

ochránce o nové povinnosti na poli ochrany proti diskriminaci vyslala Kancelář jednoho 

ze stávajících zaměstnanců na tuto odbornou konferenci. V té době procházel Poslaneckou 
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sněmovnou návrh antidiskriminačního zákona, podle kterého měl být veřejný ochránce práv 

ustanoven tzv. antidiskriminačním orgánem. 

Přínos: Ačkoliv návrh antidiskriminačního zákona nakonec nebyl přijat, poznatky 

z konference je možné aplikovat již v rámci stávající působnosti ochránce – i nyní je totiž 

povinen hájit osoby před diskriminací ze strany úřadů a dalších institucí spadajících do jeho 

působnosti. Navíc lze předpokládat, že antidiskriminační zákon bude nakonec v upravené 

podobě přijat, protože k transpozici a aktivní aplikaci antidiskrimininačních směrnic 

Evropské Unie zavazuje ČR její členství v EU. 

-  Rakousko 11. - 14. 6. 2006  

Obsah: Veřejný ochránce práv společně se svou zástupkyní a vedoucím svého sekretariátu 

se zúčastnil generálního shromáždění Evropské sekce Mezinárodního ombudsmanského 

institutu (IOI) ve Vídni. Jedná se o jedinou aktuálně dobře fungující mezinárodní organizaci 

sdružující ombudsmany zemí Evropy. Ochránce je členem IOI a jeho Kancelář pravidelně 

platí členské příspěvky, přičemž toto rozhodnutí bylo schváleno Vládou ČR. 

Přínos: Ochránce prostřednictvím vedoucího sekretariátu vykonal svá členská práva (volba 

představitelů Evropské sekce IOI, změna stanov). Kromě toho vedl osobní jednání 

s představiteli dalších ombudsmanských isntitucí, především z Rakouska, Polska, 

Maďarska, Slovenska a Nizozemí. 

-  Francie 16. - 21. 6. 2006  

Obsah: Setkání sítě kontaktních pracovníků evropských ombudsmanských isntitucí. Setkání 

svolává do Štrasburku jedenkrát za dva roky Evropský ombudsman, který je hlavním 

hostitelem a hradí většinu nákladů účastníků. 

Přínos: Vybudování osobních vazeb s pracovníky ostatních ombudsmanských istitucí 

v Evropě, kteří jsou zodpovědní za zahraniční vztahy své instituce. Těchto osobních vazeb 

je možné využít pro operativní zjišťování podrobností zahraničních právních úprav 

a při spolupráci na „přeshraničních“ případech, jakými jsou například stížnosti 

na pochybení ústředních úřadů při povolování staveb dálnic a podobně. 

-  Slovensko 22. 6. 2006  

Obsah: Organizační příprava konference „Ochrana práv osob, jejichž svoboda byla 

omezena“, dohodnutí podrobností. 

Přínos: Cesta byla nezbytná z organizačních důvodů. 
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-  Slovensko 28. - 30. 6. 2006  

Obsah: Ochránce a jeho zástupkyně se na pozvání Veřejného ochránce práv SR spolu 

s delegací právníků své Kanceláře zúčastnili v Trenčianských Teplicích pracovního setkání 

na téma „Ochrana práv osob, jejichž svoboda byla omezena“. Setkání mělo formu řady 

referátů obou stran na jednotlivá podtémata a následné pracovní diskuze. 

Přínos: Zaměstnanci i představitelé obou institucí, které jsou si jazykově i zákonným 

vymezením své působnosti velmi blízké, si vyměnili zkušenosti z oblasti kontroly vězeňství, 

policie a léčeben a ústavů, kde se vykonává ochranná léčba a ochranná výchova. Navzájem 

referovali o strategii a použitých postupech v jednotlivých kauzách a také při výkonu 

systematických kontrol detenčních zařízení, které od počátku roku 2006 začala nově 

vykonávat Kancelář českého veřejného ochránce práv. 

-  Nizozemí 13. - 15. 9. 2006  

Obsah: Pokračování projektu česko-nizozemské spolupráce z minulých let. Jde 

o pravidelnou výměnu zkušeností v jednotlivých oblastech působnosti ombudsmana. 

Přínos: Tato část projektu byla zaměřena na otázky rozšiřování působnosti obou institucí. 

Český veřejný ochránce práv je od počátku roku 2006 nově odpovědný za výkon 

systematických návštěv míst, kde nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené 

na svobodě. Nizozemský ombudsman proto dvěma zaměstnancům Kanceláře zajistil setkání 

s představiteli i zaměstnanci institucí, které v Nizozemí za tuto oblast zodpovídají 

(Ministerstvo spravedlnosti a Komise pro trestní právo a mladistvé). Na oplátku dva 

zaměstnanci Kanceláře provedli školení zaměstnanců Kanceláře nizozemského 

ombudsmana v otázkách státní správy soudů, zvláště pak řešení stížností na nevhodné 

chování soudních osob. To by mělo být na základě novely zákona procházející 

nizozemským parlamentem nově zařazeno do působnosti nizozemského ombudsmana. 

-  Řecko 28. 9. - 1. 10. 2006  

Obsah: Zástupkyně veřejného ochránce práv se zúčastnila v Athénách spolu se svou 

asistentkou konference s názvem „Práce ombudsmanů pro děti“. Konference proběhla 

za široké účasti představitelů institucí sdružených v organizaci ENOC a dalších institucí 

ombudsmanského typu z evropských zemí zabývajících se právy dětí, představitelů Rady 

Evropy a OSN a mezivládních organizací. 

Přínos: Prezentace instituce českého veřejného ochránce práv a jeho dosavadního přínosu 

na poli ochrany práv dětí. Zástupkyně veřejného ochránce práv vystoupila na konferenci 
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proti rozšířenému názoru, že jediným způsobem, jak zajistit kvalifikovanou kontrolu 

nad dodržováním práv dětí ze strany státu, je zřízení samostatné instituce. Doložila 

konkrétními případy, že tuto působnost může efektivně vykonávat i obecný, nikoliv pouze 

specializovaný ombudsman. 

-  Polsko 3. - 5. 10. 2006  

Obsah: Účast na dvou paralelně probíhajících akcích ve Varšavě, resp. v okolí Varšavy. 

První byla konference o pracovních podmínkách osob pracujících v zahraničí, kterou 

za účasti zástupců ombudsmanských institucí ze zemí Evropské Unie pořádal polský 

Komisař pro lidská práva. Druhou pak bylo neformální setkání zástupců Asociace 

pro zabránění mučení (APT), kde probíhala výměna zkušeností s aplikací Opčního 

protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení 

nebo trestání. 

Přínos: Účast na konferenci polského ombudsmana byla nezbytná z hlediska udržení 

kontaktu s aktuálním děním v Evropě, protože polský ombudsman na ní představil velký 

projekt, do kterého hodlá zapojit postupně staré i nové země EU a který směřuje k řešení 

podmínek osob pracujících v jiné zemi, než je země původu. Účast zaměstnanců Kanceláře 

na setkání zástupců APT pak přispěla k rozšíření povědomí o tom, že ČR již naplňuje Opční 

protokol k Úmluvě proti mučení a také o tom, jakým způsobem byla tato povinnost 

inkorporována do stávající struktury Kanceláře. 

-  Maďarsko 24. - 25. 11. 2006  

Obsah: Účast na mezinárodní konferenci inspektorátů pro duševní zdraví a institucí sociální 

péče v Budapešti. Vysláni byli zaměstnanci poveření výkonem nových povinností v oblasti 

ochrany práv osob omezených na svobodě. 

Přínos: Léčebny pro duševně nemocné spadají do působnosti ochránce zčásti již podle 

dřívějšího znění zákona o veřejném ochránci práv (je tedy možné v nich provádět šetření 

konkrétních podnětů, pokud se tyto podněty týkají otázek ochranného léčení). Podle 

novelizovaného znění zákona účinného od počátku roku 2006 je navíc možné vykonávat 

v psychiatrických léčebnách tzv. systematické návštěvy. V obou těchto oblastech tedy bude 

možné využít zkušenosti z této odborné konference, která se týkala především práv duševně 

chorých pacientů a způsobů jejich zajištění. 
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-  Slovensko 21. a 24. 11. 2006  

Obsah: Řidič vezl pro zástupkyni veřejného ochránce práv, pobývající v  té době 

na odborném právním semináři na Slovensku, urgentní spisy k podpisu (21. 11.) a následně 

ji odvážel zpátky do ČR, kde byla její přítomnost z pracovních důvodů potřebná (24. 11.). 

Přínos: Cesta byla nezbytná z organizačních důvodů. 

 

V roce 2006 došlo k bezúplatnému převodu majetku – osobního automobilu Audi A6 

na Finanční ředitelství Brno z důvodu jeho nepotřebnosti danou již nevyhovujícími 

požadavky z hlediska bezpečnosti i ekonomiky provozu související s počtem ujetých 

kilometrů a nákladů na opravy. Dále bylo bezúplatně převedeno na Zemědělskou 

vodohospodářskou správu Brno 12 počítačů a 7 monitorů. Důvodem nepotřebnosti ještě 

funkčních stolních počítačů byla skutečnost, že uvedené PC již svou konfigurací 

nevyhovovaly požadavkům provozovaných aplikací a informačních systémů v rámci 

Kanceláře.  

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. 2006 cca 196 tis. Kč.  

Jednalo se o zálohy na dodávku elektřiny, pohonné hmoty poskytované prostřednictvím 

platebních karet a předplatné novin a časopisů.   

6.  Plnění závazných ukazatelů 

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2006 je uvedeno 

v příloze č. 5 (tabulka č. 2).  

Objemy finančních prostředků připadající ve státním rozpočtu na souhrnné ukazatele, 

průřezové ukazatele a specifické ukazatele - výdaje nebyly překročeny. 

7.  Přehled programů zařazených v ISPROFIN 

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN 

obsahuje příloha č. 7 (tabulka č. 7).  
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Rozpočet 2006 (tis. Kč) Ukazatel 
schválený po změnách 

Skutečnost 
2006 (tis. Kč) % plnění 

Kapitálové výdaje  9.000,00 9.000,00 3.029,18 33,66 
Běžné výdaje  8.000,00 8.000,00 4.643,38 58,04 
Rozvoj a obnova 
materiálně technické 
základny KVOP celkem 

17.000,00 17.000,00 7.672,56 45,13 

Kapitola Kancelář veřejného ochránce práv sleduje v informačním systému programového 

financování (ISPROFIN) pod evidenčním číslem 209010 program Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny KVOP, který bude realizován v letech 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. 

V roce 2006 byl cíl programu stanovený v dokumentaci programu naplněn jen z části, a to 

především s ohledem na změnu některých potřeb Kanceláře a také v souvislosti se změnou 

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

veřejného ochránce práv). Vzhledem ke skutečnosti, že u některých parametrů, stanovených 

v dokumentaci programu, nebyl do konce trvání programu předpoklad jejich naplnění nebo 

došlo ke změně jejich obsahu, předložila Kancelář v říjnu 2006 Ministerstvu financí 

aktualizovanou dokumentaci programu. Ministerstvo financí na základě jejího posouzení 

stanovila Kanceláři v prosinci 2006 nové závazné technicko-ekonomické parametry 

programu, které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programu.  

Ukazatel 
Rozpočet 

po změnách 
2004  

(tis. Kč) 

Skutečnost 
2004 bez 

převodu do 
rezervního 

fondu 
(tis. Kč) 

Rozpočet 
po změnách 

2005  
(tis. Kč) 

Skutečnost 
2005         

(tis. Kč) 

Rozpočet 
po změnách 

2006  
(tis. Kč) 

Skutečnost 
2006         

(tis. Kč) 

Skutečnost 
2006/2005 

(%) 

Kapitálové výdaje 9.500 3.371,66      8.500 1.796,01 9.000,00 3.029,18 168,66 
Běžné výdaje 10.200    4.973,11      7.500 5.441,49 8.000,00    4.643,38 85,33 
Rozvoj a obnova 
materiálně technické 
základny KVOP celkem 

19.700    8.344,77    16.000 7.237,50 17.000,00    7.672,56 
 

106,01 
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V porovnání let 2005 a 2006 došlo k nárůstu čerpání finančních prostředků vynaložených 

na financování programů o 6 %. Přesto bylo vyčerpáno jen 45,13 % výdajů rozpočtovaných 

na rok 2006. K nízkému čerpání prostředků programového financování došlo buď z důvodu 

omezení rozsahu či oddálení realizace některých akcí nebo posunutím jejich realizace na dalš í 

období.  

Kapitálové prostředky byly použity jednak na výdaje související s rozšířením působnosti 

veřejného ochránce práv od 1. ledna 2006 (stavební úpravy - zvýšení počtu pracovišť, nákup 

velkoprostorového automobilu pro účely častých výjezdů pracovní skupiny zaměstnanců 

zabezpečujících nové činnosti), jednak na doplnění systému EZS a EPS, obnovu vozového 

parku automobilem Škoda Superb, obnovu výpočetní techniky, dodávku ohřívače vody 

a nákup digitálního kopírovacího stroje. 

Běžné prostředky byly vynaloženy na výdaje související s rozšířením působnosti veřejného 

ochránce práv od 1. ledna 2006 (doplnění výpočetní techniky a jejího příslušenství včetně 

software) a dále na obnovu výpočetní a komunikační techniky a na provoz informačních 

a komunikačních technologií a zabezpečovacích systémů. 

8.  Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2006 jsou obsahem přílohy č. 6 

(tabulka č. 3).  

Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2006 stanoven ve výši 99. Tento limit již zohledňoval 

výkon rozšířené působnosti veřejného ochránce práv, tj. systematický a preventivní dohled 

nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě.  

Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců za rok 2006 činil 96, tzn., že limit počtu 

zaměstnanců nebyl naplněn. Důvodem nenaplnění limitu počtu zaměstnanců byla skutečnost 

postupného obsazování pracovních míst zaměstnanců zajišťujících novou působnost 

v průběhu první poloviny roku 2006. 

Průměrný plat uvedený v tabulce č. 3 (příloha č. 6) činil 26.879 Kč. Při jeho výpočtu se 

vycházelo z údajů v účetnictví, které podle metodiky ministerstva financí zahrnují i rezervu 

převedenou na výplatu mezd za období prosince 2006 na depozitní účet a neodráží tedy výši 

skutečně vyplacených platů. Skutečný průměrný plat nepřekročil průměrný plat stanovený 

objemem prostředků státního rozpočtu na platy zaměstnanců a limitu počtu zaměstnanců 

a odpovídá profesní struktuře zaměstnanců Kanceláře. 
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Nákladovost na jednoho zaměstnance byla stanovena podílem běžných výdajů 

a průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců a čin ila 179 tis. Kč na jednoho 

zaměstnance. V porovnání let 2005 a 2006 došlo ke snížení nákladovosti na jednoho 

zaměstnance o 26 tis. Kč, a to v důsledku úspory běžných výdajů o 2,6 %, především však 

vlivem nárůstu průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců o 10. Efektivnost 

činnosti Kanceláře, s ohledem na různorodost a složitost jednotlivých podnětů a s tím 

spojenou různou časovou náročnost při jejich vyřizování, nelze objektivně vyhodnotit. 

9.  Výsledky vnitřních a vnějších kontrol 

V průběhu roku 2006 bylo provedeno pět vnějších kontrol: 

a) Nejvyšší kontrolní úřad 

V období 4. 5.  – 21. 9. 2006 byla provedena kontrola „Hospodaření Kanceláře veřejného 

ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu“. Cílem kontroly bylo 

prověřit hospodaření Kanceláře s majetkem státu a rozpočtovými prostředky přidělenými 

v letech 2001 – 2005. Příslušný kontrolní závěr schválilo Kolegium NKÚ dne 

27. listopadu 2006 usnesením č. 8/XXI/2006. V závěrečném vyhodnocení kontrolního 

závěru je uvedeno, že:  

- Kontrolou finančních a účetních výkazů předkládaných jako podklad pro státní 

závěrečný účet za období roku 2005 byla zjištěna celková nesprávnost v absolutní 

hodnotě 4.439.121,50 Kč, přičemž na nesprávnosti ve výkazu Rozvaha se podílely 

především nesprávnosti, ke kterým došlo při zahájení činnosti Kanceláře. Výše 

zjištěné nesprávnosti byla výrazně ovlivněna nesprávným oceněním bezúplatně 

získané budovy v roce 2000, která měla být podle předpisů o účetnictví zaúčtována 

v pořizovací, nikoli zůstatkové ceně, přičemž rozdíl činil 3.459.737 Kč. 

- Interní audit nepůsobil jako ujišťovací a konzultační útvar, který má napomáhat  

ke zdokonalování procesů v účetní jednotce. Interní audit neověřoval, zda údaje 

ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho 

financování a hospodaření s ním 

- Kontrolou hospodaření s majetkem státu bylo zejména zjištěno, že v roce 2001 byly 

poskytnuty k podpoře neziskové činnosti dary ve výši celkem 487.000 Kč, přestože to 

zákon o rozpočtových pravidlech neumožňoval. Uvedeným postupem došlo 

k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech.  
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S výše uvedenými nejzávažnějšími nedostatky i s ostatními zjištěními NKÚ byli podrobně 

seznámeni všichni odpovědní zaměstnanci Kanceláře a byla přijata nápravná opatření, 

vedoucí k odstranění vytýkaných nedostatků a zejména k jejich prevenci. Především byly 

odstraněny nedostatky v inventarizaci a evidenci majetku a závazků a v průkaznosti 

účetních dokladů. Byly rovněž provedeny změny a doplnění ve vnitřních předpisech 

Kanceláře (směrnice o oběhu účetních dokladů a směrnice o správě majetku) a další 

technicko-účetní opatření, směřující k prevenci zjištěných nedostatků.  

Zvláštní pozornost byla věnována negativním zjištěním NKÚ, pokud jde o interní audit.  

Bezprostředně po skončení kontrolní činnosti NKÚ bylo rozhodnuto o personální změně 

na místě interního auditora a o vypracování nového ročního a střednědobého plánu auditní 

činnosti v Kanceláři, vedoucí k prevenci nedostatků, zjištěných NKÚ. 

Pokud jde o porušení rozpočtové kázně poskytnutím darů v roce 2001, lze z dostupných 

písemných podkladů dovozovat, že návrh rozpočtových výdajů na rok 2001, sestavovaný 

ještě před oficiálním vznikem Kanceláře, počítal s položkou 5909 Ostatní neinvestiční 

výdaje ve výši 500 tis. Kč. V komentáři je tato částka označena jako „dispoziční fond“. 

Odpovědní zaměstnanci Kanceláře si nebyli v době čerpání z této položky vědomi 

nesprávnosti jejího použití na dary, věnované veřejným ochráncem práv především 

občanským sdružením, pečujícím o zrakově postižené děti, o azylové domy 

a o bezdomovce. V dalších letech již tato položka rozpočtována nebyla. NKÚ postoupil 

svoje zjištění místně příslušnému finančnímu úřadu, který však dosud nezahájil svoje 

šetření. 

b)  Městská správa sociálního zabezpečení v Brně 

Dne 16. 1. 2006 byla provedena kontrola pojistného na sociální zabezpečení, nemocenské 

pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění ve smyslu ustanovení § 6 odst. 4 písm. o) 

zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném 

znění, za období 1. 12. 2003 – 30. 11. 2005. Nebyly zjištěny nedostatky ani nebyla 

uložena žádná nápravná opatření. 

c) Všeobecná zdravotní pojišťovna v Brně 

Byla provedena periodická kontrola za období 1. 7. 2000 – 31. 12. 2005. Kontrola byla 

provedena dne 9. 2. 2006 bez zjištění nedostatků. 
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d)  Krajská hygienická stanice v Brně  

- Dne 30. 5. 2006 byla provedena kontrola státního zdravotního dozoru podle § 82 

a § 84 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění a v souladu se zákonem 552/1991 Sb., o státní 

kontrole, v platném znění. Nebyly zjištěny nedostatky. 

- Dne 21. 9. 2006 byla provedena kontrola výdejny jídel Kanceláře veřejného ochránce 

práv podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 882/2004 ze dne 29. dubna 

2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů 

o krmivech a potravinách, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Bylo zjištěno, že 

v provozu výdejny jídel není zaveden systém kontroly kritických bodů (HACCP), 

čímž došlo k porušení Nařízení ES č. 852/2004, kap. II. čl.  5 bodu 1 a § 24 odst. 1 

písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění. Kontrolním orgánem bylo Kanceláři 

uloženo vypracovat a zavést do konce roku 2006 systém kontroly kritických bodů 

(HACCP). Tento úkol byl splněn. 

Vnitřní kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu, s výhradou interního auditu, 

probíhaly v roce 2006 v souladu s vnitřními předpisy Kanceláře veřejného ochránce práv 

a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tento závěr 

není v rozporu s kontrolními zjištěními NKÚ, jehož pozornost byla zaměřena k předchozím 

letem a rozhodující nedostatky byly zjištěny pouze v prvních letech činnosti Kanceláře. 

Jedinou výjimkou byla činnost interního auditu, kterou NKÚ ze své pozice kritizoval a která 

se ještě v závěru roku (říjen, listopad, prosinec) výrazně změnila s personální změnou v osobě 

auditora. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 bude, v souladu 

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

předložena Ministerstvu financí ČR nejpozději do 6. 3. 2007. 

 
 
V Brně dne 8. března 2007 
  
 
 
 Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl:  
 
 
 Vedoucí KVOP JUDr. Jaroslav Kupka: 
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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 Sestava Rozvaha organizačních složek státu  

 Příloha č. 3 Sestava Příloha účetní závěrky organizačních složek státu 

 Příloha č. 4 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém 

členění rozpočtové skladby 

 Příloha č. 5 Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu   

 Příloha č. 6 Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 

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

majetku vedených v ISPROFIN 

 Příloha č. 8 Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu 
a jejich použití  

 Příloha č. 9 Organizační schéma KVOP k 31. 12. 2006 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 
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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 ani v roce 2006 nedošlo k čerpání těchto prostředků. 

Použité účetní metody: 
-   Účtování pořízení a úbytku materiálu se provádí způsobem B. O zásobách KVOP 

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). 

Doplňující informace k opravám účetních případů z předchozích let: 

Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení účetní závěrky byly v roce 2006 provedeny opravy 
na některých účtech, týkající se účetních případů z předchozích let. Jednalo se o tyto případy: 

1. Majetkové účty a fond dlouhodobého majetku 

 účet 013 a 901 20 
- zvýšení ceny SW Služba spisová o 7.140,-- Kč (fa 990/2002) – do pořizovací ceny 

nebyly zahrnuty výdaje na instalaci a ověření funkčnosti www formuláře 
pro elektronickou podatelnu; 

- zvýšení ceny SW Služba spisová o 411.573,-- Kč (fa 814/2002, 1068/2002, 
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1069/2002, 268/2005, 266/2005) – při pořízení byly ekonomické moduly systému 
GINIS zařazeny samostatně jako DDNM, přestože byly využívány jako provázaný 
celek se SW Služba spisová; 

- zvýšení ceny SW Služba spisová o 177.450,-- Kč (fa 897/2001) – při pořízení bylo 
10 ks licencí k databázi Oracle zařazeno samostatně jako DDNM, přestože se jednalo 
o rozšíření užívacích práv SW Služba spisová. 

 účet 018 a 901 40 
- snížení ceny Programu PAM, PER, KNI/VEMA o 43.197,-- Kč (6.783,-- Kč 

fa 7/2005, 36.414,-- Kč fa 1087/2005) – pořizovací cena programu byla zvýšena, 
přestože nebyla splněna podmínka hranice pro technické zhodnocení; 

- snížení ceny programu EMA o 5.586,-- Kč (fa 397/2001) a programu UCR o 11.340,--
Kč (fa 177/2001) – pořizovací cena programů byla zvýšena, přestože nebyla splněna 
podmínka hranice pro technické zhodnocení; 

- vyřazení SW Domino OEM jako samostatné položky v ceně 49.262,-- (fa 906/2001) – 
při pořízení byl SW OEM zařazen samostatně jako DDNM, přestože měl být součástí 
serveru; 

- vyřazení ekonomických modulů jako samostatné položky v částce 411.573,-- Kč 
(fa 814/2002, 1068/2002, 1069/2002, 268/2005, 266/2005) – při pořízení byly 
ekonomické moduly systému GINIS zařazeny samostatně jako DDNM, přestože byly 
využívány jako provázaný celek se SW Služba spisová; 

- snížení ceny Programu KNI o 79.016,-- Kč (fa 725/2004) – pořizovací cena programu 
evidovaného jako DDNM byla zvýšena, přestože byla splněna podmínka hranice 
pro technické zhodnocení (DNM); 

- vyřazení 10 ks licencí k databázi Oracle jako samostatné položky v částce 177.450,--
Kč (fa 897/2001) – při pořízení byly licence zařazeny samostatně jako DDNM, 
přestože se jednalo o rozšíření užívacích práv SW Služba spisová. 

 účet 019 a 901 19 
Technické zhodnocení k Programu KNI v hodnotě 79.016,-- Kč (fa 725/2004) – 
o hodnotu technického zhodnocení byla původně zvýšena cena Programu KNI 
(DDNM), přestože byla splněna podmínka hranice pro technické zhodnocení (DNM). 

 účet 021 a 901 10 
- snížení ceny bytů o 132.368,-- Kč (kupní smlouvy z 20. 12. 2000) – při pořízení byla 

do hodnoty bytů zařazena i hodnota pozemků; 

- zvýšení ceny budovy o 3.459.737,-- Kč (smlouva o převodu práva hospodaření ze dne 
31. 8. 2000) – při pořízení byla hodnota budovy zařazena v zůstatkové ceně 
(25.840.263,-- Kč), nikoli v pořizovací ceně (29.300.000,-- Kč); 

- snížení ceny budovy o 14.700,-- Kč (fa 480/2001) a 58.844,-- Kč (fa 664/2003) – 
hodnota budovy byla zvýšena o běžné výdaje – práce na úpravě okolí sídla Kanceláře 
a práce ve venkovním areálu Kanceláře; 

- snížení ceny budovy o 19.950,-- Kč (fa 138/2001) – hodnota budovy byla zvýšena 
o výdaje na inženýrskou činnost při výstavbě garáží. 
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 účet 022 a 901 10 

- snížení ceny automobilů o 17.073,-- Kč (fa 51/2004, 337/2003, 1018/2003, 50/2004) -  
pořizovací cena automobilů byla zvýšena, přestože nebyla splněna podmínka hranice 
pro technické zhodnocení;  

- přeúčtování serveru z DDHM a DDNM na DHM v hodnotě 89.217,-- Kč 
(fa 906/2001) – při pořízení bylo provedeno nesprávné zatřídění majetku, a to 
hardware – server v hodnotě 39.955,-- Kč jako DDHM, SW Domino OEM v hodnotě 
49.262,-- Kč jako DDNM; 

- snížení ceny serveru o 26.632,60 Kč (fa 1206/2002) a počítače o 4.172,40 Kč 
(fa 1134/2002) – o hodnotu majetku pořízeného a zaúčtovaného původně jako DDHM 
na účtu 028 byl zvýšena hodnota majetku na účtu 022. 

 účet 028 a 901 30 
- snížení ceny počítačů o 8.253,-- Kč (fa 254/2005, 371/2005, 500/2005, 733/2002) - 

pořizovací cena počítačů byla zvýšena, přestože nebyla splněna podmínka hranice 
pro technické zhodnocení;  

- přeúčtování serveru z DDHM na DHM v hodnotě 39.955,-- Kč (fa 906/2001)  – 
při pořízení bylo provedeno nesprávné zatřídění majetku, a to hardware – server 
v hodnotě 39.955,-- Kč jako DDHM, SW Domino OEM v hodnotě 49.262,-- Kč jako 
DDNM; 

- zvýšení ceny nábytku o 468.481,28 Kč (fa 547/2001, 465/2001) – při pořízení nebyly 
do pořizovací ceny zahrnuty výdaje na montáž a dopravu. 

 účet 031 a 901 10 

- snížení ceny pozemku o 3.780,-- Kč (směnná smlouva se Statutárním městem Brno) – 
v souvislosti se směnou pozemku byla 5. 10. 2004 snížena cena v nesprávné výši 
17.820,-- Kč (oceněno jednotkovou cenou MMB ze dne 22. 7. 2004) místo 21.600,-- 
Kč (podíl z původní pořizovací ceny); 

- zvýšení hodnoty pozemků o 132.368,-- Kč (kupní smlouvy ze dne 20. 12. 2000) – 
zařazení pozemků jako samostatné položky – při pořízení byly nesprávně zařazeny 
jako součást bytů. 

2. Manka a škody a saldo výdajů a nákladů  

 účet 460 a 964 

Doúčtování k nerealizované výstavbě podzemních garáží ve výši 289.800,-- Kč 
(fa 79/2000, 115/2000, 50/2001, 138/2001) – v roce 2002 a 2006 byla odúčtována 
celková částka 289.800 Kč z majetku – nebylo účtováno o výdajích na něj 
vynaložených na účtu 460. 

 

Podrozvahový účet: 

Na podrozvahovém účtě eviduje KVOP 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 956.000,--, úhrada ročního pronájmu 
Kč 45.404,--.   
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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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Příloha č. 7 
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Příloha č. 8 
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Příloha č. 9 

 

 


