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I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2008 

1. Úvod  
Kancelář veřejného ochránce práv byla zřízena nařízením vlády č. 165/2000 Sb. na základě 
ustanovení § 25 odst. 1 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 2008 zabezpečovala svoji standardní činnost, tj. 
odbornou, organizační a technickou podporu ochránce při vyřizování podnětů podaných 
veřejnému ochránci práv. Od roku 2006 zabezpečuje Kancelář veřejného ochránce práv 
podporu i pro další působnost ochránce, tj. provádění systematického a preventivního 
dohledu nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na 
svobodě.  

Organizační schéma Kanceláře k 31. 12. 2008 je uvedeno v příloze č. 12. 

2. Hodnocení plnění rozpočtu 
Výsledky hospodaření Kanceláře v roce 2008 jsou porovnávány s údaji předchozího roku. 
Hospodaření Kanceláře v roce 2008 v porovnání s rokem 2007 vykazuje pokles čerpání 
výdajů celkem o 3,23 %, přičemž kapitálové výdaje vzrostly o 34,61 % a běžné výdaje byly 
nižší o 5,88 %. Nejvýznamnější vliv na zvýšení kapitálových výdajů měly výdaje vynaložené 
na stavební úpravy budovy Kanceláře – rozšíření počtu pracovišť. Naopak na snížení 
běžných výdajů měl významný vliv pokles věcných a ostatních běžných výdajů. 

a) Příjmy 
Rozpočet 2008 (tis. Kč) 

Ukazatel 
schválený po změnách 

Skutečnost 
2008 (tis. Kč) % plnění 

Příjmy celkem 0 0 2.059,44 - 

V roce 2008 bylo dosaženo příjmů v celkové výši Kč 2.059,44 tis. Příjmy tvořily: 

- Příjmy z pronájmu pozemků (položka 2131) Kč 7,56 tis. Kč - nájemné za pronájem 
pozemku pod trafostanicí firmě E.ON; 

-  Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (položka 2132) Kč 803,97 tis. Kč - 
nájemné za pronájem ordinace praktickému lékaři, nájemné za pronájem jednacích sálů 
a kantýny; 

-  Příjmy z pronájmu movitých věcí (položka 2133) Kč 42,59 tis. – příjmy související 
s pronájmem ostatních nemovitostí; 

-  Příjmy z úroků (položka 2141) Kč 4,48 tis. – úroky z účtu cizích prostředků (depozitní účet) 
a z účtu FKSP; 

-  Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 
(položka 2222) Kč 974 tis. Kč - vrácení prominutého odvodu a penále za porušení 
rozpočtové kázně Finančním úřadem Brno I, který byl Kanceláři vyměřen a uhrazen v roce 
2007;  

-  Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (položka 2310) 
Kč 7,77 tis. – příjmy z prodeje nepotřebného majetku Kanceláře; 
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-  Přijaté pojistné náhrady (položka 2322) Kč 46,39 tis. - náhrady škody od pojišťovny; 
-  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (položka 2324) – Kč 75,67 tis. - příjmy vztahující 

se k roku 2007 (vratky plateb, náhrada škody od fyzické osoby, náhrady škody 
od zaměstnanců, vyúčtování služeb – přeplatek za byty a garáže); 

-  Převody z ostatních vlastních fondů (položka 4132) Kč 97,01 tis. - odvod zůstatku 
depozitního účtu po vyplacení platů a přídělu do FKSP za prosinec 2007. 

 

2004             
(tis. Kč) 

2005              
(tis. Kč) 

2006             
(tis. Kč) 

2007             
(tis. Kč) 

2008              
(tis. Kč) 

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Ukazatel 

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 

0 0 0 0 0 
Příjmy celkem 

999,88 940,98 900,86 775,24 2.059,44 

 
b) Výdaje  

Rozpočet 2008 (tis. Kč) 
Ukazatel 

schválený po změnách 
Skutečnost 

2008 (tis. Kč) % plnění 

Kapitálové výdaje celkem 6.931 6.931 6.727,11 97,06 
Běžné výdaje celkem 88.446 88.446 67.242,67 76,03 

v tom  osobní výdaje                  60.700 60.700 51.260,99 84,45 

 v tom platy  38.947 38.947 33.773,97 86,72 

  
OPPP (včetně 
platů veřejného 
ochránce a jeho 
zástupce) 

5.439 5.439    4.103,00 75,44 

  

povinné 
pojistné 
placené 
zaměstnavatele
m 

15.535 15.535 12.697,27 81,73 

  FKSP 779 779          686,75 88,16 

 věcné výdaje 27.691 27.691 15.960,77 57,64 

 ostatní běžné výdaje 55   55     20,91 38,02 

Výdaje celkem 95.377 95.377 73.969,78 77,56 

 

Dle státního rozpočtu ČR na rok 2008 schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 
České republiky byla pro činnost Kanceláře veřejného ochránce práv stanovena částka 
95.377 tis. Kč. Z toho 6.931 tis. Kč tvořily kapitálové prostředky a 88.446 tis. Kč běžné 
prostředky. Kapitálové prostředky a 9.149 tis. Kč z běžných prostředků byly určeny 
na financování programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“. 
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Peněžní prostředky určené na činnost Kanceláře veřejného ochránce práv ze státního 
rozpočtu byly vyčerpány z 77,56 %, tzn. celková úspora činila 21.407 tis. Kč. Z této částky 
činila: 

 9,35 mil. Kč úspora mzdových prostředků (platy, OOV vč. povinných odvodů na sociální 
a zdravotní pojištění) - v důsledku nenaplnění průměrného přepočteného evidenčního stavu 
zaměstnanců o 2 a také úsporou na platech zaměstnanců zajišťujících stávající činnosti; 

 7,49 mil. Kč úspora provozních prostředků (mimo mzdové prostředky a ISPROFIN) - 
vedené snahou Kanceláře efektivně čerpat prostředky státního rozpočtu; 

 4,57 mil. Kč úspora výdajů na financování programu reprodukce majetku (v tom 4,37 mil. 
Kč běžné výdaje, 0,20 mil. Kč kapitálové výdaje).  Hlavním důvodem úspory především 
běžných prostředků je snaha Kanceláře hospodárně využívat prostředky státního rozpočtu, 
a to kladením důrazu na péči a obnovu stávajících strojů a zařízení vč. dopravních 
prostředků. 

Částku uspořených prostředků ve výši 21.407 tis. Kč uplatňuje Kancelář, v souladu s § 47 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako nárok z nespotřebovaných výdajů roku 2008, 
z toho profilující výdaje ve výši 4.571 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 16.836 tis. Kč. 
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2004        
(tis. Kč) 

2005        
(tis. Kč) 

2006        
(tis. Kč) 

2007        
(tis. Kč) 

2008        
(tis. Kč) 

Index 
2008/2007 

(%)   

Rozpočet 
po změnách 

Rozpočet 
po změnách 

Rozpočet 
po změnách 

Rozpočet 
po změnách 

Rozpočet 
po změnách 

Rozpočet    
po změnách Ukazatel 

Skutečnost 
(bez 

převodu do 
RF) 

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 

9.500,00 8.500,00 9.000,00 9.500,00 6.931,00 72,96 
Kapitálové výdaje celkem 

3.371,66 1.796,01 3.029,18 4.997,50 6.727,11 134,61 

80.888,00 83.555,00 79.579,00 84.863,00 88.446,00 104,22 
Běžné výdaje celkem 

56.344,25 59.620,87 64.264,19 71.441,02 67.242,67 94,12 

53.083,00 57.569,00 57.124,00 59.861,00 60.700,00 101,40 
v tom  osobní výdaje                   

40.511,98 42.546,26 47.724,16 51.249,57 51.260,99 100,02 

34.003,00 37.258,00 36.544,00 38.371,00 38.947,00 101,50 
 v tom platy  

26.286,56 27.088,14 30.964,60 33.349,55 33.773,97 101,27 

  4.813,00 4.834,00    
5.228,00 

   
5.402,00   5.439,00 100,68 

  

OPPP (včetně platů 
veřejného ochránce 
a jeho zástupce) 

3.426,32    
4.118,30 4.031,37    

4.224,41 4.103,00 97,13 

  13.586,00 14.732,00 14.620,00 15.321,00 15.535,00 101,40 

  

povinné pojistné 
placené 
zaměstnavatelem 10.263,40 10.787,71 12.098,73 12.998,23 12.697,27 97,68 

  681,00       
745,00 

      
732,00 767,00        

779,00   101,56 

  

FKSP 

535,70      552,11      629,46 677,38 686,75 101,38 

 27.730,00 25.911,00 22.385,00 23.973,00 27.691,00 115,51 

 
věcné výdaje 

15.813,38 17.022,85 16.472,97 19.179,63 15.960,77 83,22 

 75,00         
75,00 

        
70,00 

   
1.029,00 55,00 5,34 

 

ostatní běžné výdaje 

18,89       51,76       67,06 1.011,82 20,91 2,07 

90.388,00 92.055,00 88.579,00 94.363,00 95.377,00 101,07 
Výdaje celkem 

59.715,91 61.416,88 67.293,37 76.438,52 73.969,78 96,77 

101 106         99 99 98        98,99 Průměrný přepočtený evidenční 
počet zaměstnanců 

87 86         96 98 96 97,96 

Běžné výdaje včetně programového financování byly vyčerpány ze 76,03 %, z toho mzdové 
prostředky včetně pojistného a příspěvku FKSP (osobní výdaje) z 84,45 %. Kapitálové 
prostředky byly vyčerpány z 97,06 %.  

Z celkových výdajů bylo 15,56 % čerpáno na financování programu „Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny KVOP“, z toho 9,09 % na kapitálové výdaje (stavební úpravy 
budovy Kanceláře, obměna serverů a ostatní výpočetní techniky vč. příslušného software, 
obnova systému měření a regulace v objektu Kanceláře, nákup multifunkčního kopírovacího 
stroje) a 6,47 % na neinvestiční výdaje (pořízení a obnova výpočetní techniky, obnova 
komunikační techniky, provoz informačních a komunikačních technologií a zabezpečovacích 
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systémů). V rámci programového financování byly kapitálové výdaje čerpány na 97,06 % 
a neinvestiční výdaje na 52,27 %.  

Běžné výdaje (včetně platů a výdajů ISPROFIN) tvořily 90,91 % z celkových výdajů a byly 
použity ze 69,30 % na osobní výdaje (platy a OOV a s nimi související pojistné na sociální 
a zdravotní pojištění a příspěvek FKSP), 21,58 % 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 0,03 % na ostatní běžné výdaje (platby daní 
a poplatků a příspěvek mezinárodní organizaci).  

Součástí běžných výdajů byly náhrady výdajů spojené s výkonem funkce veřejného 
ochránce práv a jeho zástupkyně dle zákona č. 349/1999 Sb. (paušální náhrady výdajů a 
výdaje na pracovní cesty). Výdaje na tuto položku byly rozpočtovány ve výši 1.211 tis. Kč a 
byly čerpány z 45,42 %, tj. ve výši cca 550 tis. Kč.  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 byli vysláni zástupci z řad zaměstnanců Kanceláře.     
Běžné výdaje byly vyčerpány ze 76,03 %, mzdové prostředky včetně pojistného z 84,40 %.  

 



 - 8 - 
 

V rámci běžných výdajů byly finanční prostředky vynaloženy takto:   

2004        
(tis. Kč) 

2005        
(tis. Kč) 

2006        
(tis. Kč) 

2007        
(tis. Kč) 

2008        
(tis. Kč) 

Index 
2008/2007 

(%)   

Rozpočet 
po změnách 

Rozpočet 
po změnách 

Rozpočet 
po změnách 

Rozpočet 
po změnách 

Rozpočet 
po změnách 

Rozpočet    
po změnách Výdaj 

Skutečnost 
(bez 

převodu do 
RF) 

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 

80.888,00 83.555,00  79.579,00    84.863,00    88.446,00 104,22 Běžné výdaje kapitoly 
(včetně platů a výdajů 
ISPROFIN) 56.344,22 59.620,87 64.264,19     71.441,02     67.242,67 94,12 

z toho:       

38.816,00 42.092,00 41.772,00 43.773,00 44.386,00 101,40 
    výdaje na platy a OPPP 

29.712,88 31.206,44 34.995,97 37.573,96 37.876,97 100,81 

13.586,00 14.732,00 14.620,00 15.321,00 15.535,00 101,40     povinné pojistné placené  

    zaměstnavatelem 10.263,40 10.787,71 12.098,73 12.998,23 12.697,27 97,68 

8.462,00 5.200,00 4.912,00 4.925,00 4.672,00 94,86 
    nákup materiálu 

3.147,02 3.081,91 3.119,42 3.803,73 2.876,96 75,64 

80,00 80,00 60,00 50,00 50,00 100,00 
    úroky a ostatní f inanční výdaje 

23,40 32,46 19,88  17,46 22,92 131,27 

3.300,00 3.400,00 3.080,00 4.350,00 4.650,00 106,90 
    nákup vody, paliv a energie    

2.022,30 2.387,32 2.953,33 4.007,55 3.041,15 75,89 

7.394,00 7.775,00 6.890,00 10.721,00 11.547,00 107,70 
    nákup služeb 

4.926,32 5.363,07 5.493,42 8.611,64 7.491,87 87,00 

6.924,00 7.836,00 6.273,00 3.087,00 5.521,00 178,85 
    ostatní nákupy 

5.277,60 5.671,70 4.359,32 2.132,00 1.941,93 91,08  

1.570,00 1.620,00 1.170,00 840,00 1.251,00 148,93     výdaje související s neinv. 
nákupy,         příspěvky 

416,71 486,39 527,60 607,25 585,94 96,49 

681,00 745,00 732,00 767,00 779,00 101,56 
    převody vlastním fondům 

535,70 552,11 629,46 677,38 686,75 101,38 

25,00 25,00 20,00 989,00 15,00 1,52     ost. neinv. transfery jiným  

    veřejným rozpočtům 9,15 11,49 18,60 985,00 9,05 0,92 

50,00 50,00 50,00 40,00 40,00 100,00     neinv. transfery mezinárodním 
organizacím 

9,74 40,27 48,46 26,82 11,86 44,22 

- 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 2007 došlo ke snížení vynaložených prostředků v tomto 
ukazateli cca o 24 %, a to v důsledku nižších výdajů na pořízení a obnovu drobného 
hmotného dlouhodobého majetku a výdajů na kancelářské potřeby (v roce 2007 byly 
realizovány jednorázové nákupy kancelářského materiálu, který bude využíván v delším 
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časovém období - např. materiál pro kroužkovou a laminovací vazbu, nákup sloh pro 
umístění a předání informačních materiálů o činnosti a stanoviscích veřejného ochránce 
práv, apod.).   

- Nákup vody, paliv a energie: v tomto ukazateli došlo ke snížení výdajů cca o 24 % , a 
to především v důsledku nižších výdajů na elektrickou energii oproti předchozímu roku. 
V roce 2007 byla Kancelář převedena z tarifu odběratele elektrické energie na straně VN 
na tarif odběratele elektrické energie na straně NN, přičemž tento tarif je vyšší. Důvodem 
přechodu byla skutečnost, že Kancelář požádala o zvýšení instalovaného příkonu 
v souvislosti s překračováním čtvrthodinových maxim odběru elektrické energie. Při této 
příležitosti firma E.ON ČR, a. s. napravila situaci, kdy trafostanice byla posuzována jako 
majetek Kanceláře na skutečnou situaci, kdy je trafostanice v majetku firmy E.ON. 
Naopak u výdajů na plyn došlo k meziročnímu nárůstu cca o 35 % v důsledku zvýšení 
ceny při zachování výše spotřeby. Vlivem vyšších cen pohonných hmot v I. – III. čtvrtletí 
roku 2008 se meziročně zvýšily výdaje na tuto položku cca o 10 %.  

- Nákup služeb: rozhodující objem finančních prostředků v tomto ukazateli byl vynaložen 
na služby telekomunikací a radiokomunikací, aktualizaci software, 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 (např. vydávání stanovisek veřejného ochránce práv, realizace 
komunikačního školení apod.). Z hlediska objemu výdajů v tomto ukazateli došlo 
k meziročnímu poklesu čerpání o 13 %, a to v důsledku nižších výdajů na aktualizaci 
software (některé licence mají platnost delší období než jeden rok) a nižších výdajů 
na služby peněžních ústavů (snížení výše pojistného u osobních automobilů a budovy 
Kanceláře). Naopak vyšší byly výdaje na služby telekomunikací a radiokomunikací 
(+ 17 %)  a školení zaměstnanců (+ 11 %). 

- Ostatní nákupy: převážná část výdajů v tomto ukazateli byla vynaložena na opravy 
a udržování majetku Kanceláře, cestovné zaměstnanců, doplnění software a účastnické 
poplatky na konference. Objem výdajů v tomto podseskupení položek činil cca 91 % 
výdajů předchozího roku. K poklesu došlo především u položky opravy a udržování 
(osobních automobilů, budovy Kanceláře a výpočetní techniky). Objem výdajů 
na cestovné byl o cca 20 % vyšší než v roce 2007, především vlivem vyšších výdajů 
na zahraniční cesty (větší počet uskutečněných pracovních cest a odlišná struktura 
navštívených zemí).  

c)  Finanční prostředky v rezervním fondu 
V roce 2008 nebyly převáděny žádné finanční prostředky do rezervního fondu. V souvislosti 
s ukončením programu reprodukce majetku k 31. 12. 2007 (program vedený v ISPROFIN 
pod reg. č. 209010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP) a v souladu 
s vyhláškou MF č. 551/2004 Sb. bylo v únoru 2008 6.500 tis. Kč převedeno na vypořádací 
účet MF č. 772-1459001/0710. 

Zůstatek finančních prostředků v rezervním fondu činil k 31. 12. 2008 Kč 3.000 tis. V souladu 
s Usnesením Vlády ČR č. 122 ze dne 26. ledna 2009 byl zůstatek rezervního fondu k 4. 
únoru 2009 převeden do příjmů státního rozpočtu ČR roku 2009, kapitoly 398 - Všeobecná 
pokladní správa na účet č. 772-5921001/0710 na snížení schodku státního rozpočtu. 
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3.  Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků 

Čtvrtletí Ukazatel 
Rozpočet      

po změnách 
(tis. Kč) 

Skutečnost     
(tis. Kč) 

%   
(Q/skutečnost)

%                
(Q/RU) 

Kapitálové prostředky 6.931,00 6.727,11 100,00 97,06 

I.   0 0 0 

II.     1.706,68  25,37 24,62 

III.   1.310,53 19,48 18,91 

IV.         3.709,90 55,15 53,53 

Běžné prostředky 88.446,00 67.242,67 100,00 76,03 

I.   11.566,61 17,20 13,08 

II.   17.446,86 25,95 19,73 

III.   15.441,44 22,96 17,46 

IV.   22.787,76 33,89 25,76 

Celkem 95.377,00 73.969,78  100,00 77,56 

Běžné prostředky byly v roce 2008 čerpány vcelku rovnoměrně, u kapitálových prostředků 
došlo k nerovnoměrnému čerpání ve I. a IV. čtvrtletí. Během IV. čtvrtletí došlo k vyššímu 
čerpání kapitálových prostředků. 
Kapitálové prostředky: K nerovnoměrnému čerpání došlo ve I. a IV. čtvrtletí. Vyšší čerpání 
výdajů ve IV. čtvrtletí souviselo s provedením stavebních úprav v objektu Kanceláře. Naopak 
v I. čtvrtletí nebyly čerpány žádné kapitálové výdaje, a to z důvodu přehodnocení původního 
záměru a přípravy na další investiční akce. Celkově došlo k úspoře 2,94 % rozpočtovaných 
prostředků. 
Běžné prostředky: Čerpání běžných prostředků probíhalo vcelku rovnoměrně. Celkově 
došlo k úspoře 23,97 % rozpočtovaných prostředků. 



 - 11 - 
 

 

4.  Rozpočtová opatření 
V roce 2008 bylo provedeno pět rozpočtových opatření v kompetenci organizace v celkovém 
objemu 2.717 tis. Kč, z toho 104 tis. Kč v rámci běžných výdajů a 2.613 tis. Kč u kapitálových 
výdajů. Jednalo se o: 

- Přesun v rámci položek programového financování – z položek 6111 (programové 
vybavení), 6123 (dopravní prostředky) a 6125 (výpočetní technika) na položku 6121 
(budovy, haly a stavby). Rozpočtové opatření bylo provedeno v souvislosti se zahájením 
prací na rekonstrukci části budovy Kanceláře.  

- Přesun z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5363 (úhrady sankcí jiným 
rozpočtům). Úhrada penále nebyla v rozpočtu předpokládána. Vzhledem k tomu, že 
Finanční úřad Brno I předepsal penále za prodlení úhrady daně z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti, bylo nutno provést toto rozpočtové opatření. Uložené penále bylo 
řešeno jako škoda OSS a předepsáno k úhradě odpovědným zaměstnancům.  

- Přesun z položky 6123 (dopravní prostředky) na položku 6121 (budovy, haly a stavby). 
Rozpočtové opatření bylo provedeno v souvislosti s dokončením prací na rekonstrukci 
části budovy Kanceláře. Dále bylo nutno pořídit switch s vyšší kapacitou z důvodu 
nedostatečné kapacity průchodnosti datové sítě a nahradit nevyhovující řídící systém 
měření a regulace v objektu Kanceláře. 

- Přesun z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5136 (knihy, učební pomůcky 
a tisk). Na rok 2008 byla na položce 5136 rozpočtována stejná částka jako v předchozím 
roce. Vzhledem k růstu cen a vyšším požadavkům na nákup odborné literatury se tato 
částka ukázala jako nedostačující. 

- Přesun z položky 5363 (úhrady sankcí jiným rozpočtům) na položku 5171 (opravy 
a udržování). V měsíci říjnu bylo uhrazeno penále za prodlení úhrady daně z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti, které předepsal Kanceláři Finanční úřad Brno I. 
Uložené penále bylo řešeno jako škoda OSS. Na základě rozhodnutí vedoucího 
Kanceláře byla škoda v plné výši předepsána k úhradě zaměstnanci a bývalému 
zaměstnanci Kanceláře, kteří způsobenou škodu nahradili. Z tohoto důvodu byly vrácené 
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finanční prostředky převedeny rozpočtovým opatřením zpět na položku 5171, odkud byly 
v měsíci říjnu převedeny. 

Přehled rozpočtových opatření je uveden v příloze č. 11. 

5.  Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání 
výdajů kapitoly 
Prostředky státního rozpočtu určené pro Kancelář veřejného ochránce práv byly použity 
v souladu s jejich účelovým určením. Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku 2008 
vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností Kanceláře s ohledem 
na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. 
 

Ukazatel 2004            2005        2006        2007        2008        
Index 

2008/2007 
(%)   

Výdaje celkem (tis. Kč) 59.715,91 61.416,88 67.293,37 76.438,52 73.969,78 96,77 

z toho běžné výdaje (tis. Kč) 56.344,25 59.620,87 64.264,19 71.441,02 67.242,67 94,12 

Průměrný přepočtený 
evidenční počet 
zaměstnanců 

87 86         96 98 96 97,96 

Výdaje celkem 
na 1 zaměstnance (Kč) 686.390 714.150 700.973 779.985 770.519 98,79 

Běžné výdaje  
na 1 zaměstnance (Kč) 

647.635 693.266     
669.419 

   728.990    700.444 96,08 

 

Nákladovost na jednoho zaměstnance byla stanovena podílem výdajů celkem a běžných 
výdajů a průměrného přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců. Podíl výdajů celkem 
na jednoho zaměstnance činil 770,52 tis. Kč a běžných výdajů na jednoho zaměstnance 
700,44 tis. Kč. V porovnání let 2007 a 2008 došlo ke snížení nákladovosti u výdajů celkem 
na jednoho zaměstnance o 9,47 tis. Kč a u běžných výdajů o 28,55 tis. Kč, a to především 
zavedením úsporných opatření při vynakládání některých provozních výdajů (viz 
část 2. Hodnocení plnění rozpočtu). Efektivnost činnosti Kanceláře, s ohledem na 
různorodost a složitost jednotlivých podnětů a s tím spojenou různou časovou náročnost při 
jejich vyřizování, nelze objektivně vyhodnotit. 
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6.  Zahraniční pracovní cesty 
V roce 2008 bylo uskutečněno 21 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy 
výdaje v celkovém objemu 388 tis. Kč. Proti roku 2007 došlo ke zvýšení jak počtu 
zahraničních cest (o 4), tak výdajů na tyto cesty (o 127 tis. Kč). Důvodem vyšších výdajů je 
kromě většího počtu cest i odlišná struktura navštívených zemí. Do částky výdajů 
na zahraniční cesty jsou zahrnuty také  náhrady výdajů zahraničních pracovních cest 
veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně.  

Kancelář nehradí výdaje související se zahraničními pracovními cestami prostřednictvím 
platebních karet. 
Struktura a zhodnocení přínosu zahraničních pracovních cest (číslo v závorce udává částku 
výdajů související s pracovní cestou): 

-  Francie 17. – 19. 1. 2008 (28 tis. Kč) 
Obsah: Konferenci na téma „Privation de liberté et droits de l´homme“ (Deprivation 
of liberty and human rights) zorganizoval francouzský ombudsman při příležitosti získání 
nové působnosti a pravomocí – návštěv a kontroly míst, kde se nacházejí osoby zbavené 
svobody. Tato působnost se přitom opírá o ratifikaci opčního protokolu k Úmluvě 
proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (dále 
jen „OPCAT“).  

Přínos: Během konference bylo možné se seznámit s různými koncepty, jak je v národním 
měřítku uplatňován režim OPCAT. Z mezinárodního srovnání přitom vyplývá nebývale silné 
postavení českého veřejného ochránce práv, které se opírá zejména o aktuální znění 
zákona o veřejném ochránci práv, ve znění novely č. 381/2005 Sb. 

-  Španělsko 27. – 29. 1. 2008 (16 tis. Kč) 
Obsah: Jednalo se o třetí, závěrečnou část konference týkající se imigrační politiky 
v Evropě, tentokrát na téma The Added Value of Diversity for Regions and Municipalities – 
current challenges of immigration policy. Hlavním tématem konference byly současné 
trendy v imigrační a integrační politice, hovořilo se také o sezónní imigraci a programech 
na podporu legálních sezónních i dlouhodobých pracovníků ze zahraničí. Každý 
z příspěvků byl zakončen krátkou diskuzí na dané téma.  

Přínos: Za přínos lze považovat navázání několika kontaktů  - s vedoucím mezinárodní 
divize pro migraci při OECD a týmovým manažerem z Islington Refugee Integration 
Service (IRIS). 

-  Dánsko 20. – 22. 2. 2008 (53 tis. Kč) 
Obsah: Jednalo se o návštěvu úřadu dánského ombudsmana v souvislosti s probíhajícími 
systematickými návštěvami příjmových oddělení vybraných psychiatrických léčeben, které 
v roce 2008 vykonalo oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody a ochrany práv 
dětí Kanceláře veřejného ochránce práv. Smyslem návštěvy proto bylo seznámit se s  
právní úpravou poskytování psychiatrické péče v Dánsku, s metodou šetření pracovníků 
kanceláře dánského ombudsmana, kteří rovněž navštěvují zařízení, v nichž jsou umístěny 
osoby omezené na svobodě a uskutečnit návštěvu jedné z místních psychiatrických 
léčeben. 

Přínos: Poznatky z cesty se týkaly nejen způsobu poskytování psychiatrické péče v 
Dánsku, ale i metody práce dánského ombudsmana při návštěvách detenčních zařízení. 
Získané informace o systému psychiatrické péče v Dánsku byly využity zejména při 
vypracování souhrnné zprávy z návštěv psychiatrických léčeben a pro debatu o reformě 
psychiatrické péče v ČR.  
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-  Lucembursko 27. – 29. 2. 2008 (35 tis. Kč) 
Obsah: European Institut of Public Administration – European Centre for the Regions 
uspořádal jednání na téma evropanizace vězeňství, a to s přihlédnutím k lidským právům 
osob omezených na svobodě ve vězeňských zařízeních. Přednášející byli zástupci 
vzdělávacích zařízení, ředitelé věznic a zástupci vládních organizací, zabývajících se 
vězeňstvím. 

Přínos: V praktické rovině byla největším přínosem návštěva Věznice Luxemburg, typově 
na úrovni české ostrahy/zvýšené ostrahy. Návštěva zahrnovala prohlídku ubytovacích částí 
věznice, pracovních prostor a prostor volnočasových aktivit. Ředitel věznice byl zahrnut 
dotazy téměř 80 lidí, na které poměrně otevřeně odpovídal. 

-  Rakousko 6. – 7. 3. 2008 (6 tis. Kč)  
Obsah: Správní rada Agentury Evropské unie pro základní práva (Management Board of 
the European Union Agency for Fundamental Rights). 

Přínos: Šlo o třetí pravidelné zasedání správní rady, která měla na programu: výběr 
ředitele Agentury (představení kandidátů, volba), diskuzi o strategii a realizaci 
střednědobého plánu činnosti Agentury, návrh programu činnosti a rozpočtu, strukturu a 
obsah výroční zprávy, diskuzi nad vývojem v oblasti lidských práv. 

-  Itálie 8. – 10. 4. 2008 (10 tis. Kč)  
Obsah: první pracovní seminář z 12-ti dílného cyklu seminářů pořádaných ve spolupráci 
s Evropskou Unií na téma „Práva osob omezených na osobní svobodě: úkol pověřených 
orgánů států, které ratifikovaly OPCAT“. Cílem semináře bylo poukázat na nutnost 
dvoustupňové kontroly dodržování lidských práv a prevence proti mučení a špatnému 
zacházení u osob omezených na svobodě, a to jak v rovině mezinárodní (CPT), tak 
v rovině vnitrostátní (ombudsman či jakkoliv se nazývající orgán pověřený realizací 
OPCATu, avšak ne orgán moci soudní).   

Přínos: Získání podrobného přehledu o shodách i rozdílech evropských institucí 
zabývajících se detenční agendou. 

-  Ukrajina 12. – 15. 4. 2008 (31 tis. Kč)  
Obsah: Mezinárodní konference při příležitosti 60. výročí Deklarace lidských práv 
a 10. výročí existence ombudsmana na Ukrajině. Konference byla nazvána „Moderní výzvy 
v oblasti lidských práv a svobod“. 

 Přínos: diskuse o posilování role ombudsmanů při ochraně lidských práv. 

-  Belgie 16. – 18. 4. 2008 (20 tis. Kč)   
 Obsah: Jednání Evropské sítě institucí pro rovné zacházení – EQUINET.  

Přínos: Veškeré poznatky z jednání se staly součástí „Koncepce oddělení pro rovné 
zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv“. Získání řady kontaktů na jednotlivé 
národní instituce prosazující rovné zacházení (zejména v Portugalsku, Irsku, Holandsku a 
Belgii) a také kontaktů na vedení EQIUNETU včetně informací o jeho nejbližších aktivitách, 
podmínkách členství a o činnosti jeho jednotlivých pracovních skupin. 

-  Polsko 14. – 16. 5. 2008 (21 tis. Kč)  
Obsah: Mezinárodní konference při příležitosti 20. výročí existence úřadu ombudsmana 
v Polsku.  

Přínos: Diskuse o způsobu práce a působnosti ombudsmanů, srovnání působnosti 
v minulosti a v současnosti a také o směrech a možnostech dalšího rozvoje činnosti 
ombudsmanů v budoucnosti.  
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-  Rusko 19. – 22. 5. 2008 (25 tis. Kč) 
Obsah: Akce byla pojata jako workshop na téma „Nakládání se stížnostmi směřujícími 
proti policejním složkám ze strany struktur zabývajících se lidskými právy“. Hlavním 
tématem byla otázka, zda je třeba zřízení určitého nezávislého orgánu stojícího mimo 
policejní struktury, který by se zabýval vyřizováním stížností směřujících proti policii a zda 
by takovýto orgán měl být v podstatě jakýmsi speciálním ombudsmanem. 

Přínos: Získání poznatků o praxi v různých zemích Evropy (např. Španělsko, Irsko, Finsko, 
Srbsko (Vojvodina), Gruzie, Kosovo, Rusko). 

-  Německo 24. – 28. 5. 2008 (5 tis. Kč)  
Obsah: Seminář „The EU Anti-discrimination Directives: 2000/43 and 2000/78 in Practice: 
An In-depth Analysis” pro odbornou veřejnost, zejména právníky státní správy 
a odborových organizací zaměřený na aplikaci směrnic Rady č. 2000/43/ES a 2000/78/ES, 
které se týkají diskriminační problematiky. 

Přínos: Získány poznatky využitelné při činnosti připravovaného „oddělení pro rovné 
zacházení“,  a to zejména díky hojným odkazům přednášejících na judikaturu Evropského 
soudního dvora ve Štrasburku a nastolení relevantních a aktuálních otázek ohledně 
diskriminace. 

-  Francie 31. 5. – 3. 6. 2008 (16 tis. Kč)  
Obsah: Evropským ombudsmanem uspořádané setkání sítě kontaktních pracovníků 
jednotlivých národních ombudsmanů k projednání aktuálních témat, výměně zkušeností 
a diskuzi nad možnostmi dalšího zefektivnění činnosti. 

Přínos: Projednána témata: přístup k informacím, komunikace, vyřizování podnětů, 
zveřejňování informací.  

-  Rakousko 2. – 4. 6. 2008 (9 tis. Kč) 
Obsah: Správní rada Agentury Evropské unie pro základní práva (Management Board of 
the European Union Agency for Fundamental Rights).  

Přínos: Šlo o čtvrté pravidelné zasedání správní rady, která měla na programu zejména 
tato témata: zprávu o činnosti za uplynulé období, přehled plánovaných akcí, seznam 
publikací, výroční zprávu za rok 2008, výroční zprávu o činnosti za rok 2007, diskuzi o 
realizaci střednědobého plánu činnosti Agentury, návrh programu na rok 2009. 

-  Německo 9. – 10. 6. 2008 (4 tis. Kč)  
Obsah: Seminář „The EC anti-discrimination directives 2000/43 and 2000/78: exchange 
of good practices and recent developments“.  

Přínos: Seznámení se s jednotlivými přednáškami a případovými studiemi řešených 
diskriminačních kauz (prezentováno Polsko, Řecko a Malta). Diskuse nad sekundárním 
evropským právem de lege lata i de lege ferenda. 

-  Slovensko 16. – 18. 9. 2008 (6 tis. Kč)   
 Obsah: Pravidelné setkání ombudsmanů zemí Višegrádské čtyřky. 

Přínos: Diskuse o způsobu práce a působnosti ombudsmanů. Proběhlo rovněž setkání 
s prezidentem Slovenské republiky a přijetí u předsedy Slovenské národní rady. 
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-  Rakousko 23. – 24. 10. 2008 (7 tis. Kč) 
Obsah: Správní rada Agentury Evropské unie pro základní práva (Management Board of 
the European Union Agency for Fundamental Rights). 

Přínos: Šlo o páté pravidelné zasedání správní rady, která měla na programu: prezentaci 
strategického plánování, zprávu o situaci v oblasti lidských práv, diskuzi o programu 
a rozpočtu na rok 2009, představení nové internetové stránky Agentury. 

-  Nizozemí 13. – 16. 11. 2008 (30 tis. Kč)  
Obsah: Mezinárodní konference „Oslava 40. výročí volného pohybu pracovních sil: staré 
problémy a nové úkoly“ se zabývala svobodou pohybu, nikoliv však pouze svobodou 
pohybu zaměstnanců, ale i jejich rodinných příslušníků.  

Přínos: Seznámení se s aktuálními tématy týkajícími se uvedené problematiky, diskuze 
nad tématy s dalšími účastníky konference, navázání kontaktů. Materiál z konference - 
publikace European report on the Free Movement od Workers in  Europe in 2006.  

-  Slovensko 15. – 22. 11. 2008 (14 tis. Kč)  
Obsah: Účast na projektu „Jesenná škola práva“, tentokrát na téma „Právní subjektivita 
v Evropě“. Vyslechnuty přednášky vedené předními českými a slovenskými právními 
akademiky i praktiky.   

Přínos: Diskuse praktických problémů souvisejících s vyhlášeným tématem i dalšími 
právními otázkami. Byly získány poznatky a navázány kontakty, které budou využitelné 
v rámci činnosti Kanceláři veřejného ochránce práv.  

-  Bulharsko 16. – 18. 11. 2008 (32 tis. Kč)  
Obsah: Mezinárodní konference pořádaná bulharským a nizozemským ombudsmanem 
s názvem „Human rights – The promised land of law, but also fairness“. Konference byla 
především zaměřena na problematiku lidských práv, jejich uchopení v jednotlivých zemích 
a hlavně možného zásahu jednotlivých ombudsmanů v té které zemi, resp. institucí 
ombudsmanského typu. 

Přínos: Vyslechnutí množství zajímavých příspěvků, zejména evropského veřejného 
ochránce práv s názvem: „Taking Fairness Seriously: Good administration, Fundamental 
Rights and the Law“. Získání přehledu o srovnání (komparaci) národních úprav postavení 
ombudsmanů.  

-  Polsko 3. – 5. 12. 2008 (9 tis. Kč) 
Obsah: Mezinárodní setkání k 60. výročí Všeobecné deklarace práv a oslava Dne lidských 
práv, konané pod záštitou prezidenta Polské republiky a předsedy Evropské komise. 

Přínos: Možnost osobního jednání s ombudsmany z Evropy, ze zemí bývalého Sovětského 
svazu i s bývalým předsedou Nejvyššího soudu Izraele, prof. Aaronem Barakem. 

-  Francie 7. – 9. 12. 2008 (11 tis. Kč)  
Obsah: Konference „Svoboda slova, základní kámen demokracie“ (Freedom of expression, 
cornerstone of democracy - Listening and communicating in a diverse Europe), pořádaná 
Agenturou Evropské unie pro základní práva a Ministerstvem spravedlnosti Francie 
v Paříži. 

Přínos: Šlo o první konferenci o základních právech pořádanou uvedenou Agenturou.                   
Na programu bylo: úvodní proslovy francouzské ministryně spravedlnosti, viceprezidenta 
a komisaře pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost Evropské komise, komisaře pro lidská 
práva Evropské komise, zástupce vysokého komisaře pro lidská práva OSN a dalších, 
diskuze v pracovních skupinách k problematice svobody slova v demokratické společnosti, 
rozvoj nových médií, různorodost médií, urážky na cti.  
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7.  Zálohové platby 
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. 2008 cca 965 tis. Kč. 
Jednalo se o zálohy na pohonné hmoty poskytované prostřednictvím platebních karet, 
dodávku elektřiny a předplatné novin a časopisů. V roce 2008 nebyly poskytnuty žádné 
zálohy na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru. 

 

Účet Název Částka v Kč 

314 Poskytnuté provozní zálohy  965 297,77 

314 10 Jistina na CCS 70 000,00 

314 11 CCS 46 736,77 

314 40 Zálohy na elektřinu  826 560,00 

314 50 Záloha - předplatné novin, časopisů 22 001,00 

8.  Bezúplatný převod majetku 
V roce 2008 došlo k bezúplatnému převodu majetku – osobních automobilů Škoda Octavia 
a Škoda Superb na Finanční ředitelství v Brně z důvodu jejich nepotřebnosti dané již 
nevyhovujícími požadavky z hlediska bezpečnosti i ekonomiky provozu související 
s opotřebením vozidel, a to zejména počtem ujetých kilometrů a nákladů na opravy. Dále 
bylo bezúplatně převedeno na Policii ČR Správu Jihomoravského kraje 3 ks adaptérů k 
mobilnímu telefonu. Důvodem nepotřebnosti ještě funkčních adaptérů byla skutečnost, že 
uvedené adaptéry byly určeny pro jeden typ mobilního telefonu, který se již v Kanceláři 
nepoužívá.  

9.  Plnění závazných ukazatelů 
Celkové výdaje Kanceláře tvoří obsah specifického ukazatele Výdaje na zabezpečení plnění 
úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv. Zákonem o státním rozpočtu na rok 2008 byla 
pro Kancelář schválena částka 95.377 tis. Kč. V průběhu roku bylo provedeno několik 
rozpočtových opatření v kompetenci Kanceláře (viz část 4. Rozpočtová opatření), přičemž 
celková výše výdajů zůstala nezměněna. Z celkových výdajů bylo vyčerpáno 73.969,78 tis. 
Kč, tj. 77,56 %.   

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2008 je 
uvedeno v příloze č. 6 (tabulka č. 2).  

Objemy finančních prostředků připadající ve státním rozpočtu na souhrnné ukazatele, 
specifické ukazatele - výdaje a průřezové ukazatele nebyly překročeny. 
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10.  Přehled programů zařazených v ISPROFIN 
V informačním systému programového financování (ISPROFIN) sleduje kapitola Kancelář 
veřejného ochránce práv pod evidenčním číslem 109010 program Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny KVOP. Na realizaci programu v letech 2008 až 2012 byla 
ministerstvem financí stanovena částka 81.890 tis. Kč (systémově určené výdaje). Program 
je členěn na dva podprogramy: 

-  109011 Pořízení, obnova a provozování ICT KVOP, 

-  109012 Pořízení a obnova majetku ve správě KVOP. 

Cílem programu je zabezpečit standardní výkon působnosti veřejného ochránce práv 
v souladu se zákonem č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších 
předpisů a vytvořit optimální podmínky pro efektivní vyřizování podaných podnětů 
a zajišťování systematického dohledu nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou 
nacházet osoby omezené na svobodě, případně pro další činnosti v rámci předpokládaného 
rozšíření působnosti veřejného ochránce práv a současně i Kanceláře. Za tímto účelem 
stanovila Kancelář hlavní cíle programu 109010: 

- obnova a rozšíření provozních souborů ICT (obnova morálně i technicky zastaralých 
serverů, rekonstrukce datové sítě); 

- modernizace, obnova a rozšíření výpočetní techniky a příslušenství (včetně aktualizace 
software); 

- rozšíření komunikačních možností Kanceláře (rozšíření počtu sekretářských 
a pobočkových telefonních přístrojů a možností telefonní ústředny o využití hlasových 
schránek aj.); 

- obnova a zdokonalení EZS a EPS (rozšíření počtu čidel EZS a EPS v dosud nechráněných 
vnitřních i venkovních prostorách objektu, obnova a doplnění kamer EZS a rozšíření 
funkčních a kapacitních možností ústředny EZS); 

- rozšíření a rekonstrukce stavebních objektů (nezbytné úpravy vnitřních prostor pro 
zlepšení a zkvalitnění pracovního prostředí a zefektivnění činnosti zaměstnanců 
Kanceláře, rozšíření závlahového systému na další části pozemku kolem budovy 
a vybudování teplovzdušné stěny v prostoru garáží); 

- obnova vozového parku (postupná obnova pro zvýšení bezpečnosti řidičů 
i přepravovaných osob a vyšší rentabilnost provozu stávajícího vozového parku); 

- obnova movitého majetku (obnova a dovybavení interiéru budovy kancelářskou 
a administrativní technikou, nábytkem, kopírovacími a jinými stroji). 

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN 
obsahuje příloha č. 8 (tabulka č. 7).  

 

Rozpočet 2008 (tis. Kč) 
Ukazatel 

schválený po změnách 
Skutečnost 

2008 (tis. Kč) % plnění 

Kapitálové výdaje  6.931,00 6.931,00 6.727,11 97,06 

Běžné výdaje  9.149,00 9.149,00 4.782,14 52,27 

Rozvoj a obnova 
materiálně technické 
základny KVOP celkem 

16.080,00 16.080,00 11.509,25 71,57 
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V roce 2008 byl korigován původní záměr pořízení dvou osobních automobilů (realizace 
odložena do dalšího období). Místo této investice byla realizována rekonstrukce části budovy 
s cílem vytvořit další pracoviště pro stávající zaměstnance, případně pro část zaměstnanců, 
o které by se mohla Kancelář rozšířit v případě, že by veřejný ochránce práv byl pověřen 
výkonem další působnosti. V souvislosti se změnou investičního záměru Kancelář předložila 
v prosinci 2008  ministerstvu financí ke schválení upravenou dokumentaci programu. 

V porovnání let 2007 a 2008 došlo k nárůstu čerpání finančních prostředků vynaložených 
na financování programů cca o 9 %. Přesto bylo vyčerpáno jen 71,57 % výdajů 
rozpočtovaných na rok 2008. Hlavním důvodem úspory především běžných prostředků 
byla snaha Kanceláře hospodárně využívat prostředky státního rozpočtu, a to kladením 
důrazu na péči a obnovu stávajících strojů a zařízení vč. dopravních prostředků.  

 

2004        
(tis. Kč) 

2005        
(tis. Kč) 

2006        
(tis. Kč) 

2007        
(tis. Kč) 

2008        
(tis. Kč) 

Index 
2008/2007 

(%)   

Rozpočet 
po změnách 

Rozpočet 
po změnách 

Rozpočet 
po změnách 

Rozpočet 
po změnách 

Rozpočet 
po změnách 

Rozpočet    
po změnách Ukazatel 

Skutečnost 
(bez 

převodu do 
RF) 

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 

9.500,00 8.500,00 9.000,00 9.500,00 6.931,00 72,96 
Kapitálové výdaje 

3.371,66 1.796,01 3.029,18 4.997,50 6.727,11 134,61 

10.200,00 7.500,00 8.000,00 8.500,00 9.149,00 107,64 
Běžné výdaje 

4.973,11 5.441,49 4.643,38 5.588,78 4.782,14 85,57 

19.700,00 16.000,00 17.000,00 18.000,00 16.080,00 89,33 Rozvoj a obnova 
materiálně technické 
základny KVOP celkem 8.344,77 7.237,50 7.672,56 10.586,28 11.509,25 108,72 

 
Kapitálové prostředky byly vynaloženy především na stavební úpravy budovy Kanceláře, 
obměnu serverů a ostatní výpočetní techniky vč. příslušného software, obnovu systému 
měření a regulace v objektu Kanceláře a nákup multifunkčního kopírovacího stroje. 
Běžné prostředky byly vynaloženy na pořízení a obnovu výpočetní techniky, obnovu 
komunikační techniky, provoz informačních a komunikačních technologií a zabezpečovacích 
systémů. 
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Přehled výdajů ISPROFIN v letech 2004 - 2008
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11.  Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 
Pro rok 2008 byl Kanceláři stanoven závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby 
za provedenou práci ve výši 44.386 tis. Kč. Z této částky činil závazný ukazatel prostředků 
na  platy 38.947 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci 5.439 tis. Kč. Limit počtu 
zaměstnanců byl pro rok 2008 stanoven ve výši 98.  
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců za rok 2008 činil 96, tzn., že limit počtu 
zaměstnanců nebyl naplněn. Důvodem nenaplnění limitu počtu zaměstnanců byla částečná 
časová prodleva při příjímání nových zaměstnanců nahrazujících zaměstnance, kteří ukončili 
pracovní poměr či nastoupili mateřskou dovolenou. Dalším důvodem nenaplnění limitu byla 
příprava na snížení počtu zaměstnanců v roce 2009 o jednoho, tj. na limit 97, v souladu 
s usnesením vlády č. 436 ze dne 25. 4. 2007 k návrhu na snižování počtu funkčních míst 
ve státní správě do roku 2010. 

 

Rozpočet 2008 (tis. Kč) 
Ukazatel 

schválený po změnách 
Skutečnost 

2008 (tis. Kč) % plnění 

Platy a ostatní platby 
za provedenou práci 44.386,00 44.386,00 37.876,97 85,34 

v tom  platy zaměstnanců 38.947,00 38.947,00 33.773,97 86,72 

 
OPPP (včetně platů 
veřejného ochránce a 
jeho zástupce) 

5.439,00 5.439,00 4.103,00 75,44 

Průměrný přepočtený 
evidenční počet zaměstnanců  98 98 96 97,96 

Průměrný plat uvedený v tabulce č. 3 (příloha č. 7) činil 29.318 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 2008 na depozitní účet a neodráží tedy výši 
skutečně vyplacených platů. Skutečný průměrný plat nepřekročil průměrný plat stanovený 
podílem objemu prostředků státního rozpočtu na platy zaměstnanců a limitu počtu 
zaměstnanců a odpovídá profesní struktuře zaměstnanců Kanceláře. 
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2004        
(tis. Kč) 

2005        
(tis. Kč) 

2006        
(tis. Kč) 

2007        
(tis. Kč) 

2008        
(tis. Kč) 

Index 
2008/2007 

(%)   

Rozpočet 
po změnách 

Rozpočet 
po změnách 

Rozpočet 
po změnách 

Rozpočet 
po změnách 

Rozpočet 
po změnách 

Rozpočet    
po změnách Ukazatel 

Skutečnost 
(bez 

převodu do 
RF) 

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 

38.816,00 42.092,00 41.772,00 43.773,00 44.386,00 101,40 Platy a ostatní platby 
za provedenou práci 29.712,88 31.206,44 34.995,97 37.573,96 37.876,97 100,81 

34.003,00 37.258,00 36.544,00 38.371,00 38.947,00 101,50 
v tom  Platy zaměstnanců 

26.286,56 27.088,14 30.964,60 33.349,55 33.773,97 101,27 

4.813,00 4.834,00    
5.228,00 

   
5.402,00   5.439,00 100,68 

 
OPPP (včetně platů 
veřejného ochránce a jeho 
zástupce) 

3.426,32    
4.118,30 4.031,37     

4.224,41 4.103,00 97,13 

101 106         99 99 98 98,99 Průměrný přepočtený evidenční 
počet zaměstnanců 

87 86         96 98 96 97,96 

 
V roce 2008 došlo k úspoře finančních prostředků určených na platy zaměstnanců a ostatní 
platby za provedenou práci ve výši 6,5 mil. Kč, z toho úspora na platy zaměstnanců činila 
5,2 mil. Kč. Hlavním důvodem bylo nenaplnění průměrného přepočteného evidenčního stavu 
zaměstnanců o 2 a také úspora na platech zaměstnanců zajišťujících stávající činnosti. 

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008 jsou obsahem přílohy č. 
7 (tabulka č. 3). 
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12.  Výsledky vnitřních a vnějších kontrol 
V průběhu roku 2008 byla provedena jedna vnější kontrola, a to Úřadem práce Brno-
město s předmětem kontroly „Dodržování právních předpisů o zaměstnanosti – zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, se zaměřením na plnění povinného 
podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele“. 
Kontrolovaným obdobím bylo období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007. Kontrolou bylo 
prokázáno, že Kancelář neporušila platné právní předpisy v rozsahu zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, v platném znění a nebyla uložena žádná nápravná opatření.  
Vnitřní kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu probíhají v souladu se 
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a s vnitřními 
předpisy Kanceláře veřejného ochránce práv. V roce 2008 byly v souladu s plánem práce 
útvaru interního auditu provedeny celkem tři interní audity, a to: 

 audit nakládání s majetkem KVOP, 

 audit spisové a archivní služby KVOP, 

 audit nakládání s prostředky FKSP. 

V průběhu období roku 2008 byla vyvolána nutnost změny plánu, a to okolnostmi vzniklými 
v průběhu činnosti interního auditora, zejména zvýšeným požadavkem na konzultační 
činnost auditora, a také specifickým postavením a výkonem interního auditu v rámci 
Kanceláře.  

Neprovedený audit byl plánován jako následný audit plnění opatření z provedených auditů 
a jako takový bude proveden v prvních měsících roku 2009. Jeho přesun byl proveden také 
proto, že je vhodné, aby se zabýval delším časovým obdobím s ohledem na charakter 
jednotlivých vydaných nápravných opatření a ověření jejich plnění. V průběhu roku 2008 byl 
auditem prováděn v této oblasti monitoring realizace doporučení vydaných auditem. 

Z provedených auditů vyplynulo formulování devíti doporučení pro zkvalitnění vnitřního 
kontrolního systému a fungování Kanceláře. Veškerá auditní zjištění byla projednávána 
s vedoucími zaměstnanci auditovaných útvarů tak, aby byla zajištěna smysluplnost auditních 
doporučení, jejich implementace a následná zpětná vazba. 

Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2008 předložila Kancelář v souladu 
s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, Ministerstvu financí ČR prostřednictvím informačního systému FKVS.  
V Brně dne 9. března 2009 

  Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl 

   Vedoucí KVOP Mgr. Filip Glotzmann 
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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 Příloha ke komentáři k FV Fin 2-04 U 
 Příloha č. 3 Sestava Rozvaha organizačních složek státu  

 Příloha č. 4 Sestava Příloha účetní závěrky organizačních složek státu 
 Příloha č. 5 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém 

členění rozpočtové skladby 
 Příloha č. 6 Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu 
  
 Příloha č. 7 Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 
 Příloha č. 8 Tabulka č. 7 Výdaje účelově určené na financování programů 

reprodukce majetku vedených v ISPROFIN 
 Příloha č. 9 Tabulka č. 8 Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu 

do rezervního fondu a jejich použití 
 Příloha č. 10 Přehled o stavech peněžních fondů organizačních složek státu 
 Příloha č. 11 Přehled rozpočtových opatření  
 Příloha č. 12 Organizační schéma KVOP k 31. 12. 2008 
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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 9,5 mil. Kč, z toho 5 mil. Kč běžné a 
4,5 mil. Kč kapitálové prostředky. Z toho 2.000 tis. Kč z běžných a 4.500 tis. Kč 
kapitálových prostředků bylo převedeno z programu reprodukce majetku 
vedeného v ISPROFIN pod reg. č. 209010 Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny KVOP. Tyto prostředky nebyly čerpány. V souvislosti s ukončením 
programu k 31. 12. 2007 a v souladu s vyhláškou MF č. 551/2004 Sb. bylo v 
prosinci roku 2007 převedeno 6.500 tis. Kč z rezervního fondu na depozitní účet 
Kanceláře a v rámci finančního vypořádání prostředků rezervního fondu určených 
na financování programu bylo v únoru 2008 odvedeno na vypořádací účet MF č. 
772-14529001/0710. Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2008 činí 3.000 tis. Kč 

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, v případech 
bezúplatného nabytí reprodukčními 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 
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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 účtu eviduje Kancelář: 
- Osobní auto Škoda SUPERB, které 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,--. 

- Nápojový automat vč. mincovního zařízení. Na základě dodatku č. 2 Smlouvy o 
nájmu nebytových prostor kantýny a movitých věcí z jejího zařízení pronajímá 
Kancelář firmě Attacktrade plochu, na které je umístěn nápojový automat a firma 
Attacktrade hradí Kanceláři formou nájmu pronájem plochy a úhradu médií, 
služeb a energií na umístění a provoz automatu – kávovaru. Hodnota automatu 
činí Kč 190.400,--. 

Přehled podrozvahových účtů 
 

Číslo 
podrozvahového 

účtu 
Název podrozvahového účtu Stav k 31. 12. 

2008    (v Kč) 

971 10 Zapůjčený majetek - auto 956.000 

971 11 Zapůjčený majetek – nápojový 
automat 

190.400 
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