
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pan 

V. K. 

 

     

 

V Brně dne 11. února 2013 

                                             Č. j.: PDCJ 331/2013 

 

Vážený pane K.,   

 

svým podáním ze dne 4. 2. 2013 jste se na mě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obrátil s žádostí o poskytnutí následujících 

informací: 

 

a) Kdo je zřizovatelem vašeho subjektu? 

b) Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam v případě, že je 

více domén)? 

c) Jakých subjektů je váš subjekt zřizovatelem/majitelem (kompletní seznam)? 

d) Rozpočet vašeho subjektu, a to: 

- zdroje ze státního rozpočtu (vlastní i ostatní kapitoly) 

- zdroje z grantů, dotací, rozvojových programů, fondů EHP/Norsko apod., a to i když jdou mimo 

vlastní rozpočet vašeho subjektu 

- vlastní zdroje  

- výše rezervního fondu, je-li zřízen 

- nároky nespotřebovaných výdajů 

e) Pracovníci: 

- počet celkem 

- počet plných úvazků dohromady (včetně sečtení i případných částečných úvazků, DPP a DPČ 

f) Mzdy: 

- celkový objem mzdových prostředků  

- odvody na sociální pojištění 
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- odvody na zdravotní pojištění 

- DPZČ 

- čisté vyplacené mzdové prostředky 

g) Jaké byly investiční a neinvestiční výdaje vašeho subjektu v roce 2012 

 

Na základě Vaší žádosti si Vám dovoluji poskytnout tyto informace: 

 

a) Kdo je zřizovatelem vašeho subjektu? 

    Kancelář veřejného ochránce práv je zřízena zákonem č. 349/1999 Sb., o veřejném    

    ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

b) Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam v případě, že je  

    více domén)? 

www.ochrance.cz  

 

c) Jakých subjektů je váš subjekt zřizovatelem/majitelem (kompletní seznam)? 

    Kancelář veřejného ochránce práv není zřizovatelem žádných dalších subjektů. 

 

d) Rozpočet vašeho subjektu, a to: 

     - zdroje ze státního rozpočtu (vlastní i ostatní kapitoly) 

Celkový rozpočet kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv na rok 2012 –  

93.900 tis. Kč. 

     - zdroje z grantů, dotací, rozvojových programů, fondů EHP/Norsko apod., a to i když jdou   

     mimo vlastní rozpočet vašeho subjektu 

Kancelář veřejného ochránce práv nevyužívá k financování žádné zdroje z grantů, 

dotací, rozvojových programů, fondů EHP/Norsko, apod. 

     - vlastní zdroje 

Kancelář veřejného ochránce práv nevyužívá k financování vlastní zdroje.  

     - výše rezervního fondu, je-li zřízen 

Kancelář veřejného ochránce práv nevyužívá rezervní fond. 

     - nároky nespotřebovaných výdajů 

Nároky nespotřebovaných výdajů Kanceláře veřejného ochránce práv včetně roku 2012 

činí 63.030,36 Kč. 

 

e) Pracovníci: 

     - počet celkem 

Limit zaměstnanců – 113. 

     - počet plných úvazků dohromady (včetně sečtení i případných částečných úvazků, DPP a  

     DPČ) 

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v pracovním poměru za rok 2012 – 

110,11. 

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců pracujících na DPP nebo DPČ za 

rok 2012 – 8,89. 

 

f) Mzdy: 

    - celkový objem mzdových prostředků 



Celkový objem prostředků na platy zaměstnanců, ostatních osobních výdajů, pojistného 

na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem a pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění placené zaměstnavatelem za rok 2012 byl ve výši 61.022 tis. Kč. 

     - odvody na sociální pojištění 

Odvody na sociální pojištění placené zaměstnavatelem za rok 2012 činily 11.913 tis. Kč.  

     - odvody na zdravotní pojištění 

Odvody na zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za rok 2012 činily 4.289 tis. Kč. 

     - DPZČ 

Odvedené zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti včetně daně zvláštní sazbou za rok 

2012 činily 6.015 tis. Kč. 

     - čisté vyplacené mzdové prostředky 

Čistý plat zaměstnanců včetně odměn z DPP a DPČ v roce 2012 činil 34.709,56 tis. Kč. 

 

g) Jaké byly investiční a neinvestiční výdaje vašeho subjektu v roce 2012 

Neinvestiční výdaje Kanceláře VOP za rok 2012 80.367 tis. Kč 

Investiční výdaje Kanceláře VOP za rok 2012    5.038 tis. Kč 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

JUDr. Pavel Pořízek 

vedoucí Kanceláře  

veřejného ochránce práv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


