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Sdělení o poskytnutí informace 
 

Vážený pane senátore, 
   
svým podáním ze dne 27. 2. 2013 jste se obrátil na Kancelář veřejného ochránce 
práv dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, se žádostí o poskytnutí následujících informací: 
 

 Žádám tímto o poskytnutí informací vztahujících se k výkazu zisku a ztráty 
Kanceláře veřejného ochránce práv, a to k syntetickým účtům 518 (ostatní 
služby), 521 (mzdové náklady) a 549 (ostatní náklady z činnosti). Informace 
prosím poskytněte za roky 2010 až 2012 v milionech korun, a to do přiložené 
tabulky viz příloha 2. (viz níže uvedená tabulka). 

 

  2010 2011 2012 

Náklady z činnosti celkem       

Z toho mzdové náklady (521)       

              ostatní náklady z 

činnosti (549) 

      

              ostatní služby (518)       

              Z toho právní služby       

                            konzultační 

služby 

      

                            IT služby       

                            reklamní 

služby 

      

                            jiné služby       



 

 Závěrem žádám o informace, jaký byl celkový počet zaměstnanců Kanceláře 
veřejného ochránce práv ke konci roku 2012 a jaká byla k tomuto datu celková 
výše vlastního kapitálu. 

 
Na základě Vaší žádosti si Vám dovoluji poskytnout tyto informace: 
 
Vámi požadované údaje jsou uvedeny v níže vyplněné tabulce (příloha č. 2 žádosti). 
 

  2010 2011 2012 

Náklady z činnosti celkem  76,48  77,64  83,31 

Z toho mzdové náklady (521)  43,13  44,26  47,46 

              ostatní náklady z činnosti 

(549) 

 0,77  1,27  0,85 

              ostatní služby (518)  8,08  6,31  6,21 

              Z toho právní služby  0  0  0 

                            konzultační služby 0,11   0,14  0,11 

                            IT služby  2,25  2,20  2,00 

                            reklamní služby  0  0  0 

                            jiné služby  6,48  4,66  4,80 
Hodnoty v tabulce jsou uvedeny v mil. Kč. 

 
Dále Vám sdělujeme, že průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31. 
12. 2012 činil 110,12 a celková výše vlastního kapitálu ke stejnému datu byla 
v celkové výši 170,46 mil. Kč. 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
Ing. Josef Svoboda 
vedoucí Odboru vnitřní správy 
Kanceláře veřejného ochránce práv 

 

 


