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I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2007 

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 2007 zabezpečovala svoji standardní činnost, tj. 

odbornou, organizační a technickou podporu ochránce při vyřizování podnětů podaných 

veřejnému ochránci práv, a to již druhý rok s působností veřejného ochránce práv rozšířenou 

o provádění systematického a preventivního dohledu nad zařízeními, kde se nacházejí nebo 

mohou nacházet osoby omezené na svobodě. Při výkonu rozšířené působnosti ochránce bylo 

v druhém roce výkonu této činnosti dosaženo stabilizace postupů a metod provádění 

systematického a preventivního dohledu. 

Organizační schéma Kanceláře k 31. 12. 2007 je uvedeno v příloze č. 11. 

2. Hodnocení plnění rozpočtu 

Výsledky hospodaření Kanceláře v roce 2007 jsou porovnávány s údaji předchozího roku. 

Hospodaření Kanceláře v roce 2007 v porovnání s rokem 2006 vykazuje nárůst čerpání 

finančních prostředků, a to především věcných výdajů (v důsledku růstu cen energií,  

některého zboží a služeb) a osobních výdajů (meziroční zvýšení průměrného přepočteného 

stavu zaměstnanců o 2 při nezměněném limitu počtu zaměstnanců 99 a současně zvýšení 

tarifních platů zaměstnanců o 4,5 % v souladu s právními předpisy). Ke zvýšení došlo také 

u ostatních běžných výdajů. Výdaje v tomto ukazateli byly významně ovlivněny povinností 

Kanceláře uhradit Finančnímu úřadu Brno I odvod za porušení rozpočtové kázně včetně 

penále v souhrnné výši 974.000,-- Kč (viz část 9. Výsledky vnitřních a vnějších kontrol). 

a) Příjmy 

Rozpočet 2007 (tis. Kč) Ukazatel 
schválený po změnách 

Skutečnost 2007 
(tis. Kč) % plnění 

Příjmy celkem 0 0 775,24 - 
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Příjmy v roce 2007 byly tvořeny příjmy vztahujícími se k roku 2006 (odvod zůstatku 

depozitního účtu po vyplacení platů a přídělu do FKSP za prosinec 2006, vratky plateb, 

vyúčtování služeb - přeplatek za byty a garáže), náhrady od pojišťovny, náhrady škody 

od zaměstnanců, nájemné za pronájem ordinace praktickému lékaři, nájemné za pronájem 

jednacích sálů a kantýny, pronájem nepotřebných prostor Moravskému zemskému muzeu, 

příjmy z prodeje nepotřebného majetku Kanceláře, nájemné za pronájem pozemku 

pod trafostanicí firmě E.ON a úroky za vedení účtu u ČNB. 

b)  Výdaje  

Rozpočet 2007 (tis. Kč) Ukazatel 
schválený po změnách 

Skutečnost 
2007 (tis. Kč) % plnění 

Kapitálové výdaje celkem 9.500 9.500 4.997,50 52,61 
Běžné výdaje celkem 84.863 84.863 71.441,02 84,18 
v tom  osobní výdaje                   59.861 59.861 51.249,57 85,61 
 v tom platy  38.371 38.371 33.349,55 86,91 

  
OOV (včetně 
platů veřejného 
ochránce a jeho 
zástupce) 

5.402 5.402    4.224,41 78,20 

  
povinné pojistné 
placené 
zaměstnavatelem 

15.321 15.321 12.998,23 84,84 

  FKSP 767 767          677,38 88,32 

 věcné výdaje 24.947 23.973 19.179,61 80,01 

 ostatní běžné výdaje 55 1.029     1.011,82 98,33 

Výdaje celkem 94.363 94.363 76.438,52 81,00 

Dle státního rozpočtu ČR na rok 2007 schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 

České republiky byla pro činnost Kanceláře veřejného ochránce práv stanovena částka 

94.363 tis. Kč. Z toho 9.500 tis. Kč tvořily kapitálové prostředky a 84.863 tis. Kč běžné 

prostředky. Kapitálové prostředky a 8.500 tis. Kč z běžných prostředků byly určeny 

na financování programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“. 

 



 - 5 - 

Ukazatel 
Rozpočet 

po změnách 
2005  

(tis. Kč) 

Skutečnost 
2005         

(tis. Kč) 

Rozpočet 
po změnách 

2006  
(tis. Kč) 

Skutečnost 
2006         

(tis. Kč) 

Rozpočet 
po změnách 

2007  
(tis. Kč) 

Skutečnost 
2007         

(tis. Kč) 

Skutečnost 
2007/2006 

(%) 

Kapitálové výdaje celkem 8.500 1.796,01 9.000 3.029,18 9.500 4.997,50 164,98 
Běžné výdaje celkem 83.555 59.620,87 79.579 64.264,19 84.863 71.441,02 111,17 
v tom  osobní výdaje                   57.569 42.546,26 57.124 47.724,16 59.861 51.249,57 107,39 
 v tom platy   37.258 27.088,14 36.544 30.964,60 38.371 33.349,55 107,70 

  

OOV (včetně 
platů veřejného 
ochránce a jeho 
zástupce) 

       4.834    4.118,30        5.228    4.031,37        5.402    4.224,41 104,79 

  
povinné pojistné 
placené 
zaměstnavatelem 

 
    14.732 

 
10.787,71 14.620 12.098,73 15.321 12.998,23 107,43 

  FKSP           745      552,11           732      629,46           767 677,38 107,61 

 věcné výdaje 25.911 17.022,85 22.385 16.472,97 23.973 19.179,63 116,43 

 ostatní běžné výdaje           75       51,76           70       67,06         1.029 1.011,82 1.508,78 

Výdaje celkem 92.055 61.416,88 88.579 67.293,37 94.363 76.438,52 113,59 
Průměrný přepočtený evidenční 
počet zaměstnanců         106         86         99         96         99         98 99,00 

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

byly vyčerpány z 81 %, tzn. celková úspora činila 17.925 tis. Kč. Běžné výdaje včetně 

programového financování byly vyčerpány z 84,18 %, z toho mzdové prostředky včetně 

pojistného a příspěvku FKSP (osobní výdaje) z 85,61 %. Kapitálové prostředky byly 

vyčerpány z 52,61 %. K nedočerpání výdajů celkem došlo především úsporou osobních 

výdajů v částce 8.600 tis. Kč (v důsledku nenaplnění průměrného přepočteného evidenčního 

stavu zaměstnanců o 1 a také úsporou na platech zaměstnanců zajišťujících stávající činnosti.  

Skutečnost - průměrný přepočtený evidenční počet za rok 2007 činil 98 zaměstnanců, limit  

na rok 2007 byl stanoven na 99 zaměstnanců), dále úsporou kapitálových výdajů ve výši 

4.502 tis. Kč (z důvodu nerealizace či omezení rozsahu či oddálení realizace některých akcí)  

a také úsporou věcných výdajů ve výši 4.793 tis. Kč (v důsledky snahy Kanceláře efektivně 

čerpat prostředky státního rozpočtu). 

Z celkových výdajů bylo 13,85 % čerpáno na financování programu „Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny KVOP“, z toho 6,54 % na kapitálové výdaje (stavební úpravy 

budovy Kanceláře včetně výměny garážových vrat a rozšíření systému EPS, rekonstrukce 

vodovodní přípojky, obnova vozového parku, pořízení výpočetní techniky, multifunkčního 
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kopírovacího stroje a skartovacích strojů,) a 7,31 % na neinvestiční výdaje (pořízení a obnova 

výpočetní techniky, obnova komunikační techniky, provoz informačních a komunikačních 

technologií a zabezpečovacích systémů). Výdaje na financování programu reprodukce 

majetku byly čerpány na 58,81 %, z toho kapitálové výdaje na 52,61 % a neinvestiční výdaje 

na 65,75 %. K nízkému čerpání prostředků programového financování došlo zejména 

z důvodu omezení rozsahu či oddálení realizace některých akcí nebo přesunem jejich 

realizace na další období. 

Běžné výdaje (včetně platů a výdajů ISPROFIN) tvořily 93,10 % z celkových výdajů a byly 

použity ze 66,79 % na osobní výdaje (platy a OOV a s nimi související pojistné na sociální 

a zdravotní pojištění a příspěvek FKSP), 24,99 % 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 1,32 % na ostatní běžné výdaje (platby daní 

a poplatků, úhrada odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně, 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 84,18 %, mzdové prostředky včetně pojistného z 85,58 %.  

V rámci běžných výdajů byly finanční prostředky vynaloženy takto:   

Výdaj 
Rozpočet 

po změnách 
2005  

(tis. Kč) 

Skutečnost 
2005         

(tis. Kč) 

Rozpočet 
po změnách 

2006  
(tis. Kč) 

Skutečnost 
2006         

(tis. Kč) 

Rozpočet 
po změnách 

2007  
(tis. Kč) 

Skutečnost 
2007         

(tis. Kč) 

Skutečnost 
2007/2006 

(%) 

Běžné výdaje kapitoly 
(včetně platů a výdajů 
ISPROFIN) 

83.555   
(100,00 %) 

59.620,87  
(100,00 %) 

79.579    
(100,00 %) 

64.264,19     
(100,00 %) 

84.863    
(100,00 %) 

71.441,02     
(100,00 %) 111,17 

z toho:        
    výdaje na platy  a OPPP 42.092   

(50,38 %) 
31.206,44  
(52,34 %) 

41.772 
(52,49 %) 

34.995,97 
(54,46 %) 

43.773 
(51,58 %) 

37.573,96 
(52,60 %) 107,37 

    povinné pojistné placené  
    zaměstnavatelem 

14.732   
(17,63 %) 

10.787,71  
(18,09 %) 

14.620 
(18,37 %) 

12.098,73 
(18,83 %) 

15.321 
(18,05 %) 

12.998,23 
(18,20 %) 

107,43 

    nákup materiálu 5.200     
(6,22 %) 

3.081,91  
(5,17 %) 

4.912 
(6,17 %) 

3.119,42 
(4,85 %) 

4.925 
(5,80 %) 

3.803,73 
(5,32 %) 

121,94 

    úroky  a ostatní finanční         
    výdaje 

80         
(0,10 %) 

32,46     
(0,05 %) 

60 
(0,08 %) 

19,88  
(0,03 %) 

50 
(0,06 %) 

17,46  
(0,02 %) 87,83 

    nákup vody , paliv a energie    3.400     
(4,07 %) 

2.387,32  
(4,00 %) 

3.080 
(3,87 %) 

2.953,33 
(4,60 %) 

4.350 
(5,13 %) 

4.007,55 
(5,61 %) 

135,70 

    nákup služeb 7.775     
(9,30 %) 

5.363,07 
(9,00 %) 

6.890 
(8,66 %) 

5.493,42 
(8,55 %) 

10.721 
(12,63 %) 

8.611,64 
(12,05 %) 

156,76 

    ostatní nákupy  7.836 
(9,38 %) 

5.671,70 
(9,51 %) 

6.273 
(7,88 %) 

4.359,32 
(6,78 %) 

3.087 
(3,64 %) 

2.132,00 
(2,98 %) 48,91 

    výdaje souvisej ící s neinv. 
    nákupy , příspěvky  

1.620  
(1,94 %) 

486,39 
(0,82 %) 

1.170  
(1,47 %) 

527,60 
(0,82 %) 

840      
(0,99 %) 

607,25 
(0,85 %) 

115,10 
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Výdaj 
Rozpočet 

po změnách 
2005  

(tis. Kč) 

Skutečnost 
2005         

(tis. Kč) 

Rozpočet 
po změnách 

2006  
(tis. Kč) 

Skutečnost 
2006         

(tis. Kč) 

Rozpočet 
po změnách 

2007  
(tis. Kč) 

Skutečnost 
2007         

(tis. Kč) 

Skutečnost 
2007/2006 

(%) 

    převody  vlastním fondům 745 
(0,89 %) 

552,11 
(0,93 %) 

732 
(0,92 %) 

629,46 
(0,98 %) 

767 
(0,90 %) 

677,38 
(0,95 %) 

107,61 

    ost. neinv. transfery  j iným  
    veřejným rozpočtům 

25 
(0,03 %) 

11,49 
(0,02 %) 

20 
(0,03 %) 

18,60 
(0,03 %) 

989 
(1,17 %) 

985,00 
(1,38 %) 5.295,70 

    neinv. transfery   
    mezinárodním organizacím 

50 
(0,06 %) 

40,27 
(0,07 %) 

50 
(0,06 %) 

48,46 
(0,07 %) 

40 
(0,05 %) 

26,82 
(0,04 %) 55,34 

- 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 2006 došlo ke zvýšení vynaložených prostředků v tomto ukazateli o cca 

22 %, a to především v důsledku nárůstu výdajů na kancelářské potřeby. Byly realizovány 

jednorázové nákupy kancelářského materiálu, který bude využíván v delším 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 zvýšení výdajů o cca 36 % , a to 

především v důsledku vyšších výdajů na elektrickou energii. Kancelář byla 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. Dalším důvodem byl 

nárůst výdajů za studenou vodu, a to vlivem růstu cen a také z důvodu poruchy 

na vodovodní přípojce vedoucí do objektu Kanceláře. Naopak u výdajů na plyn došlo 

k meziročnímu poklesu o cca 30 %. Projevila se tak efektivnost investice z předchozího 

roku, kdy Kancelář pořídila ohřívač vody s menším příkonem odpovídajícím potřebám 

Kanceláře v letním období pro ohřev TUV, namísto kotle s velkým příkonem, sloužícímu 

i k vytápění budovy.  

- 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 
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v souvislosti s vyřizováním podnětů podaných veřejnému ochránci práv a další služby 

zajišťované dodavatelsky (např. vydávání stanovisek veřejného ochránce práv, služby 

personálních agentur, realizace komunikačního školení, apod.). Z hlediska objemu výdajů 

v tomto ukazateli došlo k meziročnímu růstu čerpání o cca 57 %. Vzhledem 

ke skutečnosti, že od 1. 1. 2007 došlo v rámci rozpočtové skladby k překlasifikaci obsahu 

u některých položek (především u položky 5169 Nákup ostatních služeb a položky 5171 

Opravy a udržování), nelze tento údaj považovat za srovnatelný s předchozím obdobím.  

- Ostatní nákupy: převážná část výdajů v tomto ukazateli byla vynaložena na opravy 

a udržování majetku Kanceláře, cestovné zaměstnanců a na doplnění software. Objem 

výdajů v tomto podseskupení položek činil jen cca 49 % výdajů předchozího roku. 

Podobně jako u výdajů na nákup služeb není tento údaj srovnatelný s předchozím rokem, 

neboť od 1. 1. 2007 došlo v rámci rozpočtové skladby ke změně při zatřiďování výdajů 

na některé položky (především u položky 5169 Nákup ostatních služeb a položky 5171 

Opravy a udržování). Objem výdajů na cestovné se pohyboval přibližně na úrovni roku 

2006. U položky výdajů na účastnické poplatky na konference došlo k nárůstu o cca 

124 %, především z důvodu úhrady konferenčního poplatku za konferenci Víceúrovňová 

kontrola imigrační politiky v Evropě, kterou pořádal v Barceloně Evropský institut 

pro veřejnou správu – evropské centrum pro regiony. Konference se skládala ze tří 

samostatných částí realizovaných v roce 2007 a začátkem roku 2008.  

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 cca 70 %, tj.  

bylo vyčerpáno cca 520 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 byly vysláni 

zástupci z řad zaměstnanců Kanceláře.  

c)  Převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků do rezervního fondu 

V roce 2007 nebyly do rezervního fondu převáděny žádné finanční prostředky a rovněž 

z něho nebyly v roce 2007 žádné finanční prostředky čerpány. Přesto došlo ke snížení 

zůstatku rezervního fondu o 6.500 tis. Kč, a to 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). Z tohoto důvodu bylo v souladu s vyhláškou 

MF č. 551/2004 Sb. v prosinci 2007 převedeno 6.500 tis. Kč na depozitní účet Kanceláře 
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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. 

3.  Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků 

Čtvrtletí Ukazatel RU             
(tis. Kč) 

Čerpání      
(tis. Kč) 

%   
(Q/čerpání) 

%                
(Q/RU) 

Kapitálové prostředky 9.500,00 4.997,50 100,00 52,61 

I.   1.652,32 33,06 17,39 

II.     2.138,29  42,79 22,51 

III.          4,62 0,09 0,05 

IV.         1.202,27 24,06 12,66 

Běžné prostředky 84.863,00 71.441,02 100,00 84,18 

I.   12.917,38 18,08 15,22 

II.   17.956,53 25,14 21,16 

III.   16.276,67 22,78 19,18 

IV.   24.290,44 34,00 28,62 

Celkem 94.363,00 76.438,52  100,00 81,00 

Běžné prostředky byly v roce 2007 čerpány vcelku rovnoměrně, u kapitálových prostředků 

došlo k nerovnoměrnému čerpání ve II. a III. čtvrtletí. Během IV. čtvrtletí nedošlo 

k enormnímu nárůstu čerpání běžných ani kapitálových prostředků. 

Kapitálové prostředky: K nerovnoměrnému čerpání došlo ve II. a III. čtvrtletí. Vyšší čerpání 

výdajů ve II. čtvrtletí souviselo s provedením stavebních úprav v objektu Kanceláře. 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 další období.  

Celkově došlo k úspoře 47,39 % rozpočtovaných prostředků. 

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

k úspoře 15,82 % rozpočtovaných prostředků. 
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4.  Rozpočtová opatření 

V roce 2007 bylo provedeno 12 rozpočtových opatření v kompetenci Kanceláře. Jednalo se o: 

- Přesun z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5142 (realizované kurzové 

ztráty). Položka 5142 nebyla ve schváleném rozpočtu rozpočtována, protože v návrhu 

novely vyhlášky o rozpočtové skladbě pro rok 2007, který byl v té době k dispozici, byla 

tato položka zrušena. 

- Přesun v rámci položek programového financování - z položky 5171 (opravy a udržování) 

na položku 5169 (nákup ostatních služeb). Jednalo se o přesun z důvodu překlasifikace 

obsahu položky 5169. S účinností od 1. 1. 2007 tvoří obsah této položky i výdaje 

na aktualizace software. V době sestavování návrhu rozpočtu na rok 2007 nebyla účinná 

novela vyhlášky 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

- V souvislosti s ukončením výkonu funkce zástupkyně veřejného ochránce práv byl 

proveden přesun z položky 5021 (ostatní osobní výdaje) na položku 5026 (odchodné). 

- Přesun z položky 5196 (náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 

a funkce soudce) na položku 5192 (poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady). Částka 

byla v průběhu roku čerpána na náhradu výdajů zástupkyni veřejného ochránce práv 

ve výši peněžité hodnoty užívání služebního vozidla bez řidiče dle § 6 odst. 1 písm. a) a b) 

zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

- Přesun z položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) na položku 5176 

(účastnické poplatky na konference). V souvislosti s potřebou uhradit konferenční 

poplatek do zahraničí za účast zaměstnance Kanceláře na konferenci Víceúrovňová 

kontrola imigrační politiky v Evropě bylo nutno zvýšit částku na položce 5176. 

- Přesun z položky 6125 (výpočetní technika) na položku 6111 (programové vybavení).  

Tuto částku bylo nutno přesunout z důvodu nutnosti pořídit nový software Stravovací 

systém. Stávající stravovací systém, pořízený počátkem roku 2002, již funkčně 

nevyhovoval potřebám Kanceláře a dodávající firma přestala tento program podporovat. 

- V důsledku vrácení neoprávněně vyplacené částky odchodného v souvislosti s ukončením 

výkonu funkce zástupkyně veřejného ochránce práv byl proveden přesun z položky 5026 

(odchodné) na položku 5021 (ostatní osobní výdaje). 
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- Přesun z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5363 (úhrady sankcí jiným 

rozpočtům) na úhradu odvodu a penále vyměřeného Finančním úřadem Brno I za porušení 

rozpočtové kázně v roce 2001. 

-  Zvýšení částky na položce 5154 (elektrická energie) o 1.100.000 Kč, a to přesunem 

z položek 5153 (plyn) – 300.000 Kč, 5161 (služby pošt) – 100.000 Kč, 5166 (konzultační, 

poradenské a právní služby) – 100.000 Kč, 5171 (opravy a udržování) – 400.000 Kč, 5192 

(poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady) – 140.000 Kč  a 5196 (náhrady a příspěvky 

související s výkonem ústavní funkce) – 60.000 Kč. Rozpočtové opatření bylo nutné 

provést v souvislosti se zvýšením objemu výdajů za elektrickou energii. Kancelář 

veřejného ochránce práv byla převedena z tarifu odběratelů elektrické energie na straně 

VN na tarif odběratelů 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. 

-  Přesun částky 200.000 Kč z položky 5153 (plyn), 200.000 Kč z položky 5163 (služby 

peněžních ústavů) a 200.000 Kč z položky 5171 (opravy a udržování), tj. celkem 

600.000 Kč na položku 5169 (nákup ostatních služeb). Jednalo se o přesun z důvodu 

překlasifikace obsahu položky 5169 – nákup ostatních služeb od 1. 1. 2007. V době 

sestavování návrhu rozpočtu na rok 2007 nebyla účinná novela vyhlášky 323/2002 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. Dalším důvodem byla nutnost uhradit výdaje, které nebylo 

možné v době sestavování rozpočtu předvídat.  

-  Přesun částky 150.000 Kč z položky 5156 (pohonné hmoty a maziva), 150.000 Kč 

z položky 5167 (služby školení a vzdělávání) a 200.000 Kč z položky 5196 (náhrady 

a příspěvky související s výkonem ústavní funkce), tj.  celkem 500.000 Kč na položku 

5169 (nákup ostatních služeb). Jednalo se o přesun z důvodu překlasifikace obsahu 

položky 5169 – nákup ostatních služeb od 1. 1. 2007. V době sestavování návrhu rozpočtu 

na rok 2007 nebyla účinná novela vyhlášky 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Dalším důvodem byla nutnost uhradit výdaje, které nebylo možné v době sestavování 

rozpočtu předvídat.  
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-  Přesun částky 30.000 Kč z položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) 

na položku 5194 (věcné dary). V souvis losti s jednorázovou objednávkou darů bylo nutno 

zvýšit rozpočet na položce darů. Tyto dary jsou určeny pro významné návštěvy a delegace 

(především zahraniční) i s výhledem na následující období. 

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 2007 

vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností Kanceláře s ohledem 

na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.  

V roce 2007 bylo uskutečněno 17 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy 

výdaje v celkovém objemu 261 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: 

-  Německo 10. - 12. 1. 2007 

Obsah: Pracovní schůzka evropských ombudsmanů s Komisařem pro lidská práva Rady  

Evropy. Cílem bylo vyjasnit si na menším fóru některé otázky, které by měly být 

předmětem širšího jednání na generálním shromáždění Evropské sekce IOI v dubnu 

v Athénách. Šlo především o návrh skupiny expertů, aby Komisař pro lidská práva RE 

ve spolupráci se sítí evropských ombudsmanů usiloval různými formami o odtížení 

Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. 

   Přínos: Možnost vytvoření společného letáku o působnosti a především reálných 

možnostech a průměrné délce řízení u ESLP spolu s informací o obvyklé výši přiznávaného 

odškodnění (tento vzorový leták by pak mohl být přeložen do národních jazyků 

a distribuován jednotlivými ombudsmany). 

-  Německo 17. - 18. 1. 2007   

   Obsah: Účast na odborném sympoziu „Zlepšení bezpečnosti a informovanosti pacientů“, 

s účastí odborníků z Německa, Velké Británie, Maďarska a dalších zemí. Tématem byly 

otázky přeshraniční spolupráce při naplňování práv pacientů v rámci Evropy. 

   Přínos: Možnost porovnání české právní úpravy práva pacientů na informace a jejího 

výkladu s řešením obdobných problémů v zahraničí. To je možno využít mimo jiné 
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i v rámci šetření otázky přístupu pozůstalých ke zdravotní dokumentaci zemřelého, jehož  

vyústěním byl návrh ochránce na změnu zákona o péči o zdraví lidu, která však dosud 

nebyla realizována. 

-  Německo 29. - 31. 1. 2007    

   Obsah: Účast zástupkyně VOP na zahájení „Evropského roku pro rovné příležitosti 

pro všechny“ spojeném s vrcholovou konferencí o rovnosti za účasti evropského komisaře 

EU za ČR Vladimíra Špidly a dalších osobností. 

Přínos: Reprezentace instituce českého veřejného ochránce práv v souvislosti s myšlenkou  

rovných příležitostí v panelových diskuzích na jednotlivá témata. 

-  Belgie 12. - 13. 2. 2007 

Obsah: Seminář k transpozici směrnic 2000/43/ES a 2000/78/ES (antidiskriminace). Kromě 

opakovaného zdůrazňování nutnosti řádné transpozice směrnic 2000/43/ES a 2000/78/ES 

a upozornění na možné sankce (v tomto směru je ČR dlužníkem) zazněla na straně druhé 

reakce představitelky Německa objasňující důvody zdržení úplné (nenapadnutelné) 

transpozice. K diskusi pak bylo předloženo množství dotazů k jednotlivým případům možné 

diskriminace.  

  Přínos: Za poměrně přínosné lze považovat přivezené materiály Human European 

Consultancy (dostupné také na http://www.humanconsultancy.com/publications.htm) 

podávající množství zajímavých informací o způsobu transformace směrnic v jednotlivých 

zemích a existenci (fungování) jejich antidiskriminačních center. 

-  Slovensko 21. 2. 2007  

Obsah: Konference „Praktické zkušenosti s bojem proti diskriminaci“, pořádaná Střediskem 

proti diskriminaci.   

  Přínos: Přínosným byl zejména příspěvek týkající se přístupu a judikatury slovenských 

a také českých soudů v antidiskriminačních sporech a dále diskuse s pracovníky 

Slovenského strediska pro ľudská práva, které je antidiskriminačním místem na Slovensku. 

-  Španělsko 28. 2. - 3. 3. 2007  

   Obsah: Mezinárodní konference věnovaná problematice imigrační politiky EU 

a jednotlivých členských států se zaměřením zejména na roli místních a regionálních úřadů 

při integraci cizinců (první ze tří plánovaných konferencí v roce 2007). 



 - 14 - 

   Přínos: Získání přehledu o aktuální i budoucí politice EU v oblasti imigrace a integrace 

cizinců (omezování přílivu nových migrantů do EU, integrace těch, co jsou už v Evropě; 

zaměření na zvýšení atraktivity EU pro vysoce kvalifikované odborníky z třetích zemí; 

příprava dvou směrnic právě ve vztahu k vysoce kvalifikovaným a sezónním pracovníkům; 

prohlubování spolupráce se třetími zeměmi při navracení nelegálních migrantů, financování 

rozvojových projektů v třetích zemích jako prevence nelegální migrace). 

-  Řecko 11. – 14. 4. 2007  

   Obsah: Setkání sítě evropských ombudsmanů s Komisařem pro lidská práva Rady Evropy 

a zároveň generální shromáždění Evropské sekce Mezinárodního ombudsmanského 

institutu (IOI). Komisař pro lidská práva RE má v budoucnu ve spolupráci se sítí 

evropských ombudsmanů usilovat různými formami o odtížení Evropského soudu 

pro lidská práva ve Štrasburku. 

   Přínos: Zastoupení na mezinárodním ombudsmanském fóru. Vyslechnuty připomínky 

a výhrady některých ombudsmanských institucí k některým navrženým formám budoucí 

spolupráce. Zejména příspěvky jednotlivých účastníků z hlediska aplikace pozitivních 

opatření v praxi a posouzení jejich souladu s národním právem.  

-  Itálie 23. – 24. 4. 2007  

   Obsah: Konference – role pozitivních opatření v boji proti diskriminaci. Hlavním bodem 

první části konference bylo vysvětlení pojmu pozitivní opatření, diskuze nad tím, zda 

jednotlivá pozitivní opatření jsou v souladu s právem jednotlivých států či nikoli.  

   Přínos: zejména příspěvky jednotlivých účastníků z hlediska aplikace pozitivních opatření 

v praxi a posouzení jejich souladu s národním právem. Za užitečné lze považovat písemné 

materiály, zejména brožuru Puting equality in praxis, kterou lze nalézt také na adrese: 

http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/broch. 

-  Německo 18. – 19. 6. 2007  

   Obsah: Mezinárodní konference Boj proti diskriminaci v praxi.   

   Přínos: Poznatky z konference včetně obsahu doplňkových písemných materiálů jsou 

důležité pro výklad norem sekundárního práva, především směrnice 2000/78/EC a směrnice 

2000/43/EC, které jsou promítnuty v návrhu antidiskriminačního zákona. 
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-  Španělsko 28. - 29. 6. 2007 

   Obsah: Účast na již druhém modulu mezinárodní konference věnované otázkám imigrace 

do zemí EU a sjednocování imigračních politik zemí Evropské unie. Smyslem tohoto 

setkání, nazvaného „Governance of the immigration policy in EU member states. 

Comparative approach“, bylo porovnání a zhodnocení zkušeností členských států 

s imigrační politikou s ohledem na skutečnost, že přijetím  Amsterodamské smlouvy byla 

imigrační politika přesunuta z I. do III. pilíře.  

   Přínos: Seznámení se zkušenostmi s imigrací do některých zemí západní Evropy (především 

Španělsko, Francie, Holandsko, Německo a Finsko), porovnání rozdílných přístupů 

k problematice, získání přehledu o současných  trendech v řízení imigrace v Evropě.  

-  Arménie 3. – 7. 10. 2007 

   Obsah: Mezinárodní konference o lidských právech na téma „Zkušenosti spolupráce 

ústavních soudů a ombudsmanů v oblasti zajišťování ochrany lidských práv“. 

   Přínos: Cílem setkání v Jerevanu byla konzultace a výměna zkušeností  vzájemných vztahů 

a spolupráce mezi ústavními soudy a ochránci práv v jednotlivých zemích. Předmětem 

jednání byla oblast právní úpravy a kompetencí vzájemných vazeb, která je soustředěna 

zejména na princip oprávnění veřejných ochránců práv podávat žaloby protiústavnosti. 

Debata o vzájemném působení a významu doplňujících se kompetencí obou institucí, která 

reálnými příklady a zkušenostmi v průběhu jednání potvrdila prospěšnost existence obou 

institucí v působení k ochraně demokratických práv osob, byla námětem pro účastníky 

ze zemí, ve kterých zatím institut ochránce práv nebyl ustanoven.    

-  Francie 14. - 16. 10. 2007 

   Obsah: Účast na šestém pracovním setkání evropských ombudsmanů věnovaném otázkám 

činnosti ombudsmana z pohledu zákonnosti a principů dobré správy, možnostem 

a nástrojům řešení podnětů.  

   Přínos: Smyslem tohoto setkání, nazvaného „Úvahy nad dobrou správou v Evropské unii“ 

(Penser la bonne administration dans l´Union européenne), bylo porovnání a zhodnocení 

zkušeností z činnosti ombudsmanů členských států Evropské unie i států kandidujících 

na přijetí do Evropské unie. 

-  Rakousko 22. – 23. 10. 2007 

   Obsah: Správní rada Agentury Evropské unie pro základní práva (Management Board of the 

European Union Agency for Fundamental Rights) 
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   Přínos: Šlo o druhé pravidelné zasedání správní rady, která měla na programu:  

- Obecný úvod do Nařízení ES č. 168/2007, kterým se zakládá Agentura EU pro základní 

práva, role Správní rady a Výkonné rady. 

- Příprava a diskuse nad střednědobým plánem činnosti Agentury, dohody s Evropskou 

komisí, výběr ředitele Agentury. 

- Finanční otázky 2007: Schvalování rozpočtu 2007 (pozměněná verze), Zpráva auditora, 

Zpráva pracovní komise pro finanční otázky. 

- Návrh pracovního programu a rozpočtu Agentury na rok 2008. 

- Schválení výroční zprávy o situaci na poli základních práv. 

- Tvorba provizorních pravidel pro činnost Vědeckého výboru Agentury . 

- Schválení finančních pravidel pro činnost Agentury. 

- Schválení kodexu řádné správní praxe Agentury a přístupu veřejnosti k jejím 

dokumentům.  

-  Francie 6. - 7. 11. 2007 

   Obsah: Účast na prvním setkání kontaktních pracovníků (Focal Points) ombudsmanů 

a národních orgánů na ochranu lidských práv.  

   Přínos: Smyslem setkání bylo především porovnat činnost jednotlivých institucí, seznámit 

se s činností komisaře pro lidská práva a jeho plánovanými aktivitami, které by měly přispět 

k pružnějšímu řešení stížností na porušení lidských práv jak na národní úrovni, tak 

především v souvislosti s činností Evropského soudu pro lidská práva.  

-  Slovensko 29. 11. 2007  

   Obsah: Aktivní účast na mezinárodní konferenci „Deti a protispolečenská činnost“. 

Konferenci pořádal Doc. Pavel Kandráč, CSc., verejný ochranca práv, který byl hostitelem 

a hradil náklady účastníků. Konference se konala pod záštitou prezidenta Slovenské 

republiky Ivana Gašparoviče. 

Přínos: Navázání na předchozí spolupráci se slovenským veřejným ochráncem práv a jeho 

spolupracovníky. Výměna vzájemných zkušeností. Přednesení příspěvků v rámci 

mezinárodní konference („Ochrana práv dítěte – jako oběti i pachatele“ – JUDr. Otakar 

Motejl, „Aktuální poznatky ze sociálně-právní ochrany dětí a agendy dohledu 

nad omezováním osobní svobody“ – Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.), publikace příspěvků 

ve sborníku z konference. Neformální konzultace konkrétních případů, při jejichž řešení 

spolupracují český a slovenský veřejný ochránce práv. Získání informací ohledně tvorby 
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tzv. informačních bulletinů slovenským veřejným ochráncem práv pro možné využití 

v praxi českého ombudsmana.  

-  Švédsko 3. 12. 2007 

   Obsah: Aktivní účast zástupce Kanceláře veřejného ochránce práv na Konferenci Romani 

Women´s Rights (Our Voices Heard).  

   Přínos: Konference byla zaměřena na ochranu práv příslušníků romské komunity. Se svými 

příspěvky na ní vystoupili mimo jiné zástupci švédské vlády (ministryně pro integraci),  

ředitel Evropské agentury pro základní práva, zástupkyně předsedy Rady Evropy, 

představitelé ombudsmanských institucí a zástupci nevládních organizací z celé Evropy. Byl 

představen systém a průběh řešení stížností a jeho výsledky, zástupce Kanceláře veřejného 

ochránce práv podrobně informoval o chystaných změnách právní úpravy týkající se 

informovaného souhlasu a případného odškodnění romských žen postižených v minulosti 

protiprávní sterilizací. 

-  Dánsko 5. – 7. 12. 2007 

   Obsah: Cílem konference bylo prezentovat studii realizovanou Dánským institutem 

pro lidská práva na téma Multiple discrimination a zejména rozšiřovat zkušenosti 

a doporučení s řešením diskriminace na základě více než jednoho diskriminačního důvodu. 

   Přínos: Navázány poloformální kontakty se zástupci Lotyšského antidiskriminačního centra 

a zejména se zástupkyní holandské komise rovných příležitostí paní Majolein van den Brink 

(m.van.den.brink@cgb.nl). Nabídnuta možnost výměny informací, případně určité stáže 

zaměstnanců Kanceláře veřejného ochránce práv v Holandsku. Holandský model 

antidiskriminačního centra posouzen jako zatím nejbližší navrhovanému modelu v České 

republice, a to co do pravomoci centra, charakteru řešených stížností, závaznosti stanovisek. 

V roce 2007 došlo k bezúplatnému převodu majetku – osobních automobilů Škoda Felicia 

a Audi A6 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 7 ks notebooků a 2 ks  

tiskáren k notebooku. Důvodem nepotřebnosti ještě funkčních notebooků byla skutečnost, že 

uvedené notebooky již svou konfigurací nevyhovovaly požadavkům provozovaných aplikací 

a informačních systémů v rámci Kanceláře.  
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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. 2007 cca 449 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 2007 je uvedeno 

v příloze č. 6 (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. 8 (tabulka č. 7).  

Rozpočet 2007 (tis. Kč) Ukazatel 
schválený po změnách 

Skutečnost 
2007 (tis. Kč) % plnění 

Kapitálové výdaje  9.500,00 9.500,00 4.997,50 52,61 
Běžné výdaje  8.500,00 8.500,00 5.588,78 65,75 
Rozvoj a obnova 
materiálně technické 
základny KVOP celkem 

18.000,00 18.000,00 10.586,28 58,81 

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 byl realizován v letech 2003 až 2007. Hlavním 

cílem programu bylo zabezpečení standardních 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 2007 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 s očekávanou změnou právních předpisů, které budou mít přímý vliv na činnost 

Kanceláře (rozšíření působnosti veřejného ochránce práv – tzv. antidiskriminační zákon).   
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Program byl ukončen k 31. 12. 2007 a v termínu do 30. června 2008 bude provedeno jeho 

závěrečné vyhodnocení. V souvislosti s ukončením programu a v souladu s vyhláškou MF 

č. 551/2004 Sb. bylo v prosinci 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. 

Ukazatel 
Rozpočet 

po změnách 
2005  

(tis. Kč) 

Skutečnost 
2005         

(tis. Kč) 

Rozpočet 
po změnách 

2006  
(tis. Kč) 

Skutečnost 
2006         

(tis. Kč) 

Rozpočet 
po změnách 

2007  
(tis. Kč) 

Skutečnost 
2007         

(tis. Kč) 

Skutečnost 
2007/2006 

(%) 

Kapitálové výdaje    8.500,00 1.796,01 9.000,00 3.029,18 9.500,00 4.997,50 164,98 
Běžné výdaje    7.500,00 5.441,49 8.000,00    4.643,38 8.500,00    5.588,78 120,36 
Rozvoj a obnova 
materiálně technické 
základny KVOP celkem 

 16.000,00 7.237,50 17.000,00    7.672,56 18.000,00 10.586,28 
 

137,98 

V porovnání let 2006 a 2007 došlo k nárůstu čerpání finančních prostředků vynaložených 

na financování programů o 38 %. Přesto bylo vyčerpáno jen 58,81 % výdajů rozpočtovaných 

na rok 2007. 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 vynaloženy především na stavební úpravy budovy Kanceláře 

včetně výměny garážových vrat a rozšíření systému EPS, rekonstrukci vodovodní přípojky, 

nákup osobních automobilů, výpočetní techniky, multifunkčního kopírovacího stroje 

a skartovacích strojů.  

Běžné prostředky byly vynaloženy na pořízení a obnovu výpočetní techniky, obnovu 

komunikační techniky, provoz informačních a komunikačních technologií a zabezpečovacích 

systémů a vybavení nových zaměstnanců nábytkem.  

8.  Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2007 jsou obsahem přílohy č. 7 

(tabulka č. 3).  

Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2007 stanoven ve výši 99. Průměrný přepočtený 

evidenční stav zaměstnanců za rok 2007 činil 98, tzn., že limit počtu zaměstnanců nebyl 
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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 2008 o jednoho, tj. na limit 98, 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. 

Průměrný plat uvedený v tabulce č. 3 (příloha č. 7) činil 28.358 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 2007 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. 

Nákladovost na jednoho zaměstnance byla stanovena podílem běžných výdajů 

a průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců a čin ila 213 tis. Kč na jednoho 

zaměstnance. V porovnání let 2006 a 2007 došlo ke zvýšení nákladovosti na jednoho 

zaměstnance o 34 tis. Kč, a to jednak vlivem nárůstu některých provozních výdajů (viz část 

2. Hodnocení plnění rozpočtu), jednak v důsledku pořízení (obnovy) drobného hmotného 

dlouhodobého majetku a software, jehož použití se předpokládá v delším časovém období. 

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 2007 byly provedeny dvě vnější kontroly týkající se hospodaření Kanceláře 

s prostředky státního rozpočtu, a to: 

a)  Městská správa sociálního zabezpečení v Brně 

Kontrola byla provedena dne 25. 10. 2007, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 4 písm. o) 

zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, za období 

1. 12. 2005 – 30. 9. 2007 se zaměřením na kontrolu pojistného na sociální zabezpečení, 

nemocenské pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění. Nebyly zjištěny nedostatky 

a Kanceláři nebyla uložena žádná nápravná opatření. 
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b)  Finanční úřad Brno I 

Dne 27. 2. 2007 byla v Kanceláři Protokolem o ústním jednání dle § 12 zákona 

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zahájena kontrola skutečností rozhodných 

pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně místně příslušným 

Finančním úřadem Brno I. Jednalo se o následnou kontrolu navazující na kontrolu 

Nejvyššího kontrolního úřadu provedenou v roce 2006 a na její zjištění.  

Následně Kancelář obdržela platební výměry na odvod za porušení rozpočtové kázně 

a penále za porušení rozpočtové kázně za období od 3. 7. 2001 do 12. 3. 2007, vydané 

Finančním úřadem Brno I. Výše uvedenými platebními výměry byl Kanceláři uložen 

odvod ve výši 487.000,-- Kč a s tím související penále ve výši 487.000,-- Kč za porušení 

rozpočtové kázně. Kancelář požádala Finanční úřad Brno I o prominutí výše uvedeného 

odvodu i penále. Rozhodnutím Ministerstva financí ČR jí nebylo vyhověno. Na základě 

tohoto rozhodnutí Kancelář výše uvedený odvod včetně penále ve dvou platbách 

v celkové výši 974.000,-- Kč poukázala na účet Finančního úřadu Brno I.  Na základě 

opakované žádosti Kanceláře na Finanční úřad Brno I o prominutí penále, případně 

i odvodu za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutím Ministerstva financí ČR byl 

Kanceláři výše uvedený odvod i penále prominut v plném rozsahu.  

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 2007 byly v souladu s plánem práce útvaru 

interního auditu provedeny celkem čtyři interní audity, a to: 

 Audit realizace opatření provedených po kontrole NKÚ. 

 Vnitřní protikorupční audit na základě Usnesení vlády č. 1199/2006. 

 Samostatný audit rizik a rizikových oblastí Kanceláře. 

 Audit autoprovozu Kanceláře. 

Další z plánovaných interní auditů, tj. audit pořizování, evidence a vyřazování majetku 

Kanceláře, nebyl roce 2007 proveden s ohledem na časovou a obsahovou náročnost 

samostatného auditu rizik a rizikových oblastí Kanceláře a bude realizován v roce 2008. 
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Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2007 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 10. března 2008 
  
 
 
 Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl, v. r.  
 
 
 Vedoucí KVOP Mgr. Filip Glotzmann, v. r. 
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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 Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu 
a jejich použití 

 Příloha č. 10 Přehled o stavech peněžních fondů  

 Příloha č. 11 Organizační schéma KVOP k 31. 12. 2007 
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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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Příloha č. 4 
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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. Tyto prostředky nebyly čerpány. 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) bylo v prosinci roku 
2007 6.500 tis. Kč převedeno na depozitní účet Kanceláře a v souladu s  vyhláškou MF 
č. 551/2004 Sb. bude následně převedeno na vypořádací účet MF č. 772-14529001/0710. 

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). 

Podrozvahový účet: 
Na podrozvahovém účtě 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,--, úhrada ročního pronájmu Kč 45.404,--. 

- 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 Attaacktrade hradí 
Kanceláři formou nájmu pronájem plochy a úhradu médií, služeb a energií na umístění 
a provoz automatu – kávovaru. Hodnota automatu činí Kč 190.400,--.    
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