
Veřejný ochránce práv

Organizační schéma Kanceláře veřejného ochránce práv

Celkový limit zaměstnanců Kanceláře veřejného ochránce práv: 156 Účinnost od 1. 7. 2018

Zástupce veřejného ochránce práv

Sekretariát vedoucího KVOP

č. org. útvaru 030          limit zam. 1

Sekretariát VOP a ZVOP

č. org. útvaru 040       limit zam. 8

Vedoucí Kanceláře VOP

č. org. útvaru 010          limit zam. 1

Interní audit

č. org. útvaru 050    limit zam. 0,5

Dětská skupina - samostatný referát

č. org. útvaru 060    limit zam. 2

Úsek výzkumu
č. org. útvaru 101          limit zam. 1,5

Sekce právní

č. org. útvaru 100          limit zam. 100,5

Odbor administrativních a 
spisových služeb

č. org. útvaru 200          limit zam. 17

Odbor vnitřní správy

č. org. útvaru 300          limit zam. 24

Oddělení spisových služeb

č. org. útvaru 210          limit zam. 7

Oddělení administrativních 
služeb

č. org. útvaru 220          limit zam. 9

Oddělení ekonomické

č. org. útvaru 320  limit zam. 5

Samostatný referát personální a EP

č. org. útvaru 301 limit zam. 3

Samostatný referát informatiky a IT

č. org. útvaru 302 limit zam. 3

Samostatný referát dopravy

č. org. útvaru 303 limit zam. 4

Referát správy budovy

č. org. útvaru 304 limit zam. 7

Odbor péče o zaměstnance

č. org. útvaru 400          limit zam. 2

Odbor stavebního řádu a životního prostředí
č. org. útvaru 110          limit zam. 12

Sekretariát sekce právní
č. org. útvaru 120          limit zam. 2

Odbor veřejného pořádku a místní správy
č. org. útvaru 140          limit zam. 8

Odbor sociálního zabezpečení
č. org. útvaru 160          limit zam. 12

Odbor rovného zacházení
č. org. útvaru 170          limit zam. 18

Odbor dohledu nad omezováním svobody
č. org. útvaru 150          limit zam. 12

Odbor justice, migrace a financí
č. org. útvaru 180          limit zam. 10

Odbor rodiny, zdravotnictví a práce
č. org. útvaru 190          limit zam. 11

Odbor metodiky a analýz
č. org. útvaru 130          limit zam. 4

Odbor ochrany práv osob se zdravotním 
postižením

č. org. útvaru 102          limit zam. 9

Projekt AMIF
č. org. útvaru 151          limit zam. 2
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