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I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2009

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 2009 zabezpečovala svoji standardní činnost, tj.

odbornou, organizační a technickou podporu ochránce při vyřizování podnětů podaných

veřejnému ochránci práv a při zajišťování systematického dohledu nad zařízeními, kde se

nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě. Od 1. 12. 2009 zabezpečuje

Kancelář veřejného ochránce práv podporu i pro další působnost ochránce, vyplývající

ze zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany

před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).

Organizační schéma Kanceláře k 31. 12. 2009 je uvedeno v příloze č. 13.

2. Hodnocení plnění rozpočtu

Výsledky hospodaření Kanceláře v roce 2009 jsou porovnávány s údaji předchozího roku.

Hospodaření Kanceláře v roce 2009 v porovnání s rokem 2008 vykazuje nárůst čerpání

výdajů celkem o 7,56 %, přičemž kapitálové výdaje byly nižší o 11,71 % a běžné výdaje byly

vyšší o 9,49 %. Nejvýznamnější vliv na snížení kapitálových výdajů měly nižší výdaje

vynaložené na stavební úpravy budovy Kanceláře v roce 2009 proti roku 2008, kdy bylo

nutné zvýšit počet pracovišť v souvislosti s očekávaným rozšířením působnosti veřejného

ochránce práv (tzv. antidiskriminační zákon). Naopak na zvýšení běžných výdajů měl

významný vliv nárůst věcných výdajů (především v ukazatelích ostatní nákupy a nákup vody,

paliv a energie) a ostatních běžných výdajů (od 1. 1. 2009 zahrnují i náhrady mezd v době

nemoci) .

a) Příjmy

Ukazatel Rozpočet 2009 (tis. Kč) Skutečnost 2009
(tis. Kč) % plnění

schválený po změnách
Příjmy celkem 0 0 1.384,06 -
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V roce 2009 bylo dosaženo příjmů v celkové výši Kč 1.384,06 tis. Příjmy tvořily:

· Ostatní příjmy z vlastní činnosti (položka 2119) Kč 24,62 tis. Kč – jednorázová platba

od Masarykovy univerzity Brno za zřízení věcného břemene uložení datového kabelu

na pozemku Kanceláře;

· Příjmy z pronájmu pozemků (položka 2131) Kč 8,03 tis. Kč - nájemné za pronájem

pozemku pod trafostanicí firmě E.ON;

· Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (položka 2132) Kč 765,35 tis. Kč -

nájemné za pronájem ordinace praktickému lékaři, jednacích sálů, kantýny a jiných

prostor;

· Příjmy z pronájmu movitých věcí (položka 2133) Kč 32,84 tis. – příjmy související

s pronájmem ostatních nemovitostí;

· Příjmy z úroků (položka 2141) Kč 1,57 tis. – úroky z účtu cizích prostředků (depozitní

účet);

· Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (položka 2310)

Kč 5,70 tis. – příjmy z prodeje nepotřebného majetku Kanceláře;

· Přijaté pojistné náhrady (položka 2322) Kč 325,44 tis. – plnění náhrad škody

od pojišťovny;

· Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (položka 2324) – Kč 38,50 tis. - příjmy

vztahující se k roku 2008 (vratky plateb, náhrady škody od zaměstnanců a firmy,

vyúčtování služeb – přeplatek za byty a garáže);

· Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (položka 3113) –

Kč 95,00 tis. – příjem z prodeje havarovaného osobního vozidla Škoda Octavia;

· Převody z ostatních vlastních fondů (položka 4132) Kč 81,13 tis. - odvod zůstatku

depozitního účtu po vyplacení platů a přídělu do FKSP za prosinec 2008;

· Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí (položka 4159) Kč 5,88 tis. –

kompenzace za zmařenou zahraniční pracovní cestu.

Ukazatel

2005
(tis. Kč)

2006
(tis. Kč)

2007
(tis. Kč)

2008
(tis. Kč)

2009
(tis. Kč)

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost

Příjmy celkem
0 0 0 0 0

940,98 900,86 775,24 2.059,44 1.384,06
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b) Výdaje

Ukazatel Rozpočet 2009 (tis. Kč) Skutečnost
2009 (tis. Kč) % plnění

schválený po změnách
Kapitálové výdaje celkem 6.723 6.723 5.939,31 88,34
Běžné výdaje celkem 90.833 90.833 73.621,29 81,05
v tom osobní výdaje 62.387 62.387 54.091,74 86,70

v tom platy 40.479 40.479 35.678,63 88,14

ostatní osobní
výdaje 2.361 2.361    1.847,49 78,25

platy
představitelů
státní moci

3.113 3.113 2.855,19 91,72

povinné pojistné
placené
zaměstnavatelem

15.624 15.624 12.986,51 83,12

FKSP 810 810          723,92 89,37

věcné výdaje 27.961 27.961 19.312,10 69,07

ostatní běžné výdaje 485   485     217,45 44,84

Výdaje celkem 97.556 97.556 79.560,60 81,55

Dle státního rozpočtu ČR na rok 2009 schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu

České republiky byla pro činnost Kanceláře veřejného ochránce práv stanovena částka

97.556 tis. Kč. Z toho 6.723 tis. Kč tvořily kapitálové prostředky a 90.833 tis. Kč běžné

prostředky. Kapitálové prostředky a 9.317 tis. Kč z běžných prostředků byly určeny

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

V souladu s pozměňovacím návrhem k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2009

(usnesení PSP ČR č. 965 ze dne 10. prosince 2008) byl zvýšen objem prostředků na platy

zaměstnanců včetně příslušenství o 1.289 tis. Kč (v tom platy zaměstnanců v pracovním

poměru 948 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 322 tis. Kč, převod FKSP

19 tis. Kč).

Běžné výdaje včetně programového financování byly vyčerpány z 81,05 %, z toho mzdové

prostředky včetně pojistného a příspěvku FKSP (osobní výdaje) z 86,70 %. Kapitálové

prostředky byly vyčerpány z 88,34 %.
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Ukazatel

2005
(tis. Kč)

2006
(tis. Kč)

2007
(tis. Kč)

2008
(tis. Kč)

2009
(tis. Kč)

Index
2009/2008

(%)

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost

Kapitálové výdaje celkem
8.500,00 9.000,00 9.500,00 6.931,00 6.723,00 97,00
1.796,01 3.029,18 4.997,50 6.727,11 5.939,31 88,29

Běžné výdaje celkem
83.555,00 79.579,00 84.863,00 88.446,00 90.833,00 102,70
59.620,87 64.264,19 71.441,02 67.242,67 73.621,29 109,49

v tom osobní výdaje
57.569,00 57.124,00 59.861,00 60.700,00 62.387,00 102,78
42.546,26 47.724,16   51.249,57 51.260,99 54.091,74 105,52

v tom platy
37.258,00 36.544,00 38.371,00 38.947,00 40.479,00 103,93
27.088,14 30.964,60 33.349,55 33.773,97 35.678,63 105,64

OPPP (včetně platů
veřejného ochránce
a jeho zástupce)

4.834,00    5.228,00 5.402,00 5.439,00 5.474,00 100,64
4.118,30 4.031,37    4.224,41 4.103,00 4.702,68 114,62

povinné pojistné
placené
zaměstnavatelem

14.732,00 14.620,00 15.321,00 15.535,00 15.624,00 100,57
10.787,71 12.098,73 12.998,23 12.697,27 12.986,51 102,28

FKSP
      745,00        732,00 767,00        779,00        810,00  103,98

552,11 629,46 677,38 686,75 723,92 105,41

věcné výdaje
25.911,00 22.385,00 23.973,00 27.691,00 27.961,00 100,98
17.022,85 16.472,97 19.179,63 15.960,77 19.312,10 121, 00

ostatní běžné výdaje
75,00 70,00    1.029,00 55,00 485,00 881,82

      51,76 67,06 1.011,82 20,91 217,45 1 039,93

Výdaje celkem
92.055,00 88.579,00 94.363,00 95.377,00 97.556,00 102,28
61.416,88 67.293,37 76.438,52 73.969,78 79.560,60 107,56

Průměrný přepočtený evidenční počet
zaměstnanců

106         99 99 98 97 98,98
86         96 98 96 96 100,00

Z celkových výdajů bylo 15,87 % čerpáno na financování programu „Rozvoj a obnova

materiálně technické základny KVOP“, z toho 7,47 % na kapitálové výdaje (vnitřní požární

zásahová cesta, doplnění klimatizace v budově Kanceláře, pořízení diskového pole a serverů

vč. příslušného software, nákup osobního automobilu a multifunkčního kopírovacího stroje)

a 8,40 % na neinvestiční výdaje (pořízení a obnova výpočetní techniky vč. software, obnova

komunikační techniky, provoz informačních a komunikačních technologií a zabezpečovacích

systémů). V rámci programového financování byly kapitálové výdaje čerpány na 88,34 %

a neinvestiční výdaje na 71,75 %.

Běžné výdaje (včetně platů a výdajů ISPROFIN) tvořily 92,53 % z celkových výdajů a byly

použity ze 67,99 % na osobní výdaje (platy a OOV a s nimi související pojistné na sociální

a zdravotní pojištění a příspěvek FKSP), 24,27 % na věcné výdaje (nákup drobného

hmotného dlouhodobého majetku, nákup kancelářského materiálu, výdaje na zajištění

provozu Kanceláře, nákup energií, pohonných hmot, služby pošt, opravy a udržování,
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cestovné, nákup odborné literatury atd.) a 0,27 % na ostatní běžné výdaje (platby daní

a poplatků, náhrady mezd v době nemoci 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 1.253 tis. Kč a byly

čerpány z 52,86 %, tj. ve výši cca 662 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 z 81,05 %, mzdové prostředky včetně pojistného z 86,67 %.

Přehled výdajů v letech 2005 - 2009
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V rámci běžných výdajů byly finanční prostředky vynaloženy takto:

· 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 2008 došlo ke zvýšení vynaložených prostředků v tomto ukazateli cca

o 18 %, a to v důsledku vyšších výdajů na pořízení a obnovu drobného hmotného

dlouhodobého majetku. V souvislosti s přijetím tzv. antidiskriminačního zákona a s tím

spojeným rozšířením působnosti veřejného ochránce práv a následně zvýšením rozsahu
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činnosti Kanceláře bylo nutné vytvořit pracoviště pro nově přijaté zaměstnance a vybavit

je odpovídajícím nábytkem, výpočetní aj. kancelářskou technikou.

· Nákup vody, paliv a energie: v tomto ukazateli došlo ke zvýšení výdajů cca o 19 % , a to

především v důsledku vyšších výdajů na elektrickou energii oproti předchozímu roku

(nárůst cca o 73 %), a to ještě v souvislosti se změnou tarifu v roce 2007, kdy byla

Kancelář převedena z tarifu odběratele elektrické energie na straně VN na tarif odběratele

elektrické energie na straně NN, přičemž tento tarif je vyšší. 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. V důsledku

těchto změn došlo k nerovnoměrnosti plateb v letech 2008 a 2009, neboť firma E.ON

v tomto období prováděla optimalizaci výše placených záloh. K nárůstu došlo také

u výdajů na vodu (cca o 8 %) v důsledku zvýšení ceny při zachování výše spotřeby.

Výdaje  na  pohonné  hmoty  zaznamenaly  pokles  cca  o  3  % (nižší  ceny  PHM oproti  roku

2008).

· 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. Celkový objem výdajů vynaložených na tento ukazatel se

pohyboval přibližně na úrovni roku 2008 (- 0,5 %). K úspoře došlo především u výdajů

na školení a vzdělávání (- 48 %), výdajů na služby peněžních ústavů – snížení výše

pojistného u osobních automobilů a budovy Kanceláře (- 17 %) a  výdajů na aktualizaci

software - některé licence mají platnost delší období než jeden rok (- 11 %).

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

a udržování majetku Kanceláře, pořízení software, cestovné zaměstnanců, nákup

pohoštění a účastnické poplatky na konference. V tomto ukazateli došlo k nárůstu výdajů

cca o 110 %, přičemž největší podíl na zvýšení měl nákup nového software.

V důsledku havárie pevných disků serveru v závěru roku 2008 bylo nutné zvýšit úroveň

obnovitelnosti a spolehlivosti informačních systémů provozovaných Kanceláří a v této

souvislosti povýšit stávající software a nakoupit software nový. Rovněž v souvislosti

s přijetím tzv. antidiskriminačního zákona a s tím spojeným rozšířením působnosti

veřejného ochránce práv bylo nutné doplnit softwarové licence pro nově přijaté

zaměstnance. K významnému zvýšení došlo rovněž u oprav budovy Kanceláře (+ 150 %),
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způsobené kumulací prací v oblasti oprav a údržby objektu Kanceláře v roce 2009.

Objem výdajů na  cestovné byl cca o 19 % vyšší než v roce 2008, především vlivem

vyšších výdajů na zahraniční cesty (větší počet uskutečněných pracovních cest a odlišná

struktura navštívených zemí). Naopak k poklesu došlo u položky opravy a udržování

osobních automobilů (- 23 %).

Výdaj

2005
(tis. Kč)

2006
(tis. Kč)

2007
(tis. Kč)

2008
(tis. Kč)

2009
(tis. Kč)

Index
2009/2008

(%)

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost

Běžné výdaje kapitoly (včetně
platů a výdajů ISPROFIN)

83.555,00 79.579,00 84.863,00 88.446,00 90.833,00 102,70
59.620,87 64.264,19 71.441,02 67.242,67 73.621,29 109,49

z toho:

    výdaje na platy a OPPP
42.092,00 41.772,00 43.773,00 44.386,00 45.953,00 103,53
31.206,44 34.995,97 37.573,96 37.876,97 40.381,31 106,61

    povinné pojistné placené
    zaměstnavatelem

14.732,00 14.620,00 15.321,00 15.535,00 15.624,00 100,57
10.787,71 12.098,73 12.998,23 12.697,27 12.986,51 102,28

    nákup materiálu
5.200,00 4.912,00 4.925,00 4.672,00 4.697,00 100,54
3.081,91 3.119,42 3.803,73 2.876,96 3.395,32 118,02

    úroky a ostatní finanční výdaje
80,00 60,00 50,00 50,00 50,00 100,00
32,46 19,88 17,46 22,92 17,34 75,65

    nákup vody, paliv a energie
3.400,00 3.080,00 4.350,00 4.650,00 4.890,00 105,16
2.387,32 2.953,33 4.007,55 3.041,15 3.633,03 119,46

    nákup služeb
7.775,00 6.890,00 10.721,00 11.547,00 10.554,00 91,40
5.363,07 5.493,42 8.611,64 7.491,87 7.451,68 99,46

    ostatní nákupy
7.836,00 6.273,00 3.087,00 5.521,00 6.367,00 115,32
5.671,70 4.359,32 2.132,00 1.941,93 4.085,13 210,36

    výdaje související s neinv. nákupy,
příspěvky

1.620,00 1.170,00 840,00 1.251,00 1.403,00 112,15
486,39 527,60 607,25 585,94 729,60 124,52

    převody vlastním fondům
745,00 732,00 767,00 779,00 810,00 103,98
552,11 629,46 677,38 686,75 723,92 105,41

    ost. neinv. transfery jiným
    veřejným rozpočtům

25,00 20,00 989,00 15,00 15,00 100,00
11,49 18,60 985,00 9,05 11,00 121,55

    náhrady placené obyvatelstvu
- - - - 450,00 -
- - - - 193,02 -

    neinv. transfery mezinárodním
organizacím

50,00 50,00 40,00 40,00 20,00 50,00
40,27 48,46 26,82 11,86 13,43 113,24

c)  Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů

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

byly vyčerpány z 81,55 %, tzn. celková úspora činila 18,00 mil. Kč. Z této částky činila:

· 8,21 mil. Kč úspora mzdových prostředků (platy, OOV vč. povinných odvodů na sociální
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a zdravotní pojištění) - v důsledku nenaplnění průměrného přepočteného evidenčního

stavu zaměstnanců cca o 1 a také úsporou na platech zaměstnanců zajišťujících stávající

činnosti s ohledem na jejich věkovou strukturu (zařazení do nižších platových stupňů);

· 6,37 mil. Kč úspora provozních prostředků (mimo mzdové prostředky a ISPROFIN) -

vedené snahou Kanceláře efektivně čerpat prostředky státního rozpočtu;

· 3,42 mil. Kč úspora výdajů na financování programu reprodukce majetku (v tom 2,64 mil.

Kč běžné výdaje, 0,78 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 tak, aby se minimalizoval nákup nových.

Částku uspořených prostředků ve výši 17.995 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 2009,

z toho profilující výdaje ve výši 3.415 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 14.580 tis. Kč.

Přehled o nárocích z nespotřebovaných výdajů je uveden v příloze č. 12.

v tis. Kč

Název ukazatele

Stav nároků
z

nespotřebo-
vaných
výdajů

k 1.1.2009

Rozdíl mezi
konečným
rozpočtem

 výdajů
a

skutečnými
výdaji

roku 2009

Stav nároků
z

nespotřebo-
vaných
výdajů

k 1.1.2010

Snížení nároků
z nespotřebovaných výdajů v roce 2009 o částky:

Stav nároků
k 31.1.2010

překročení
rozpočtu
výdajů

určené na
programy a
projekty EU
a programy

dle § 13
odst.3, které

skončily

podle
rozhodnutí

vlády

OSS
zjistila, že

již
nepoužije

u profilujících
výdajů

pominul účel
narozpočtování

Snížení
nároků od
1.1.2010

 Profilující výdaje 4 570,75 3 415,30 7 986,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 986,05

 Neprofilující výdaje 16 836,47 14 580,12 31 416,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 416,59

 Celkem 21 407,22 17 995,42 39 402,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 402,64

d)  Finanční prostředky v rezervním fondu

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. Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2009 byl ve výši 0 Kč.

Přehled o prostředcích rezervního fondu je uveden v příloze č. 9 (tabulka č. 8).
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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 6.723,00 5.939,31 100,00 88,34

I.   3.287,94 55,36 48,91

II.   2.008,97 33,82 29,88

III. 277,14 4,67 4,12

IV.       365,26 6,15 5,43

Běžné prostředky 90.833,00 73.621,29 100,00 81,05

I. 15.581,62 17,09 13,85

II. 18.742,38 25,46 20,63

III. 18.366,93 24,95 20,22

IV. 23.930,36 32,50 26,35

Celkem 97.556,00 79.560,60  100,00 81,55

Běžné prostředky byly v roce 2009 čerpány vcelku rovnoměrně. Během IV. čtvrtletí došlo

k mírně vyššímu čerpání běžných prostředků. U kapitálových prostředků došlo

k nerovnoměrnému čerpání v průběhu roku, kdy v prvním pololetí bylo vyčerpáno 89 %

z celkových výdajů, zatímco ve druhém pololetí pouze 11 %.

Přehled čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2009

0
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Kapitálové prostředky: Největší objem kapitálových prostředků byl vynaložen v I. a II.

čtvrtletí, kdy bylo nutno řešit problém ze závěru roku 2008 spojený s havárií pevných disků

serveru. V této souvislosti bylo nutné změnit (zvýšit) stupeň obnovitelnosti a spolehlivosti

informačních systémů provozovaných Kanceláří. Dále bylo nutno realizovat požadavek

z požární kontroly v objektu Kanceláře z roku 2008 na vybudování vnitřní požární zásahové

cesty. Celkově došlo k úspoře 11,66 % rozpočtovaných prostředků.

Běžné prostředky: Čerpání běžných prostředků probíhalo vcelku rovnoměrně. Celkově došlo

k úspoře 18,95 % rozpočtovaných prostředků.

4.  Rozpočtová opatření

V roce 2009 bylo provedeno devět rozpočtových opatření v kompetenci organizace

v celkovém objemu 2.737 tis. Kč, z toho 2.007 tis. Kč v rámci běžných výdajů a 730 tis. Kč

u kapitálových výdajů. Jednalo se o:

· Přesun v rámci položek programového financování – z položky 5169 (nákup ostatních

služeb) na položku 5172 (programové vybavení) a z položky 6123 (dopravní prostředky)

na položku 6125 (výpočetní technika). Rozpočtové opatření bylo provedeno v souvislosti

s havárií pevných disků serveru v závěru roku 2008, kdy bylo nutné následně změnit

(zvýšit) stupeň obnovitelnosti a spolehlivosti informačních systémů provozovaných

Kanceláří.

· Přesun z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5164 (nájemné). Kancelář užívá

na základě Smlouvy o dočasném užívání vozidla, uzavřené se ŠKODOU Auto, a. s. Mladá

Boleslav na dobu jednoho roku, osobní auto Škoda SUPERB. Vzhledem ke skutečnosti,

že pronájem vozidla z předchozího roku byl ze strany Škody Auto prodloužen až do roku

2009, bylo nutné v roce 2009 uhradit nejen pronájem vozu na rok 2009, ale i poměrnou

část pronájmu z předchozího roku.

· Přesun v rámci položek programového financování – z položky 5137 (drobný hmotný

dlouhodobý majetek) na položku 5172 (programové vybavení). V souvislosti

s implementací nového systému IT se ukázalo jako nutné povýšit software, na kterém je

provozována elektronická pošta. Z tohoto důvodu bylo nutné zakoupit nový serverový

software včetně licencí pro připojení jednotlivých uživatelů.

· Přesun v rámci položek programového financování – z položky 6122 (stroje, přístroje

a zařízení) na položku 6111 (programové vybavení). V souvislosti s implementací nového
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systému IT se ukázalo jako nutné povýšit verzi software tzv. Proxy serveru, na kterém je

provozováno připojení do veřejné sítě internetu. Z tohoto důvodu bylo nutné zakoupit

vyšší verzi uvedeného serverového software. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona

č. 300/2008 Sb. a jeho prováděcím předpisem, kterými se s účinností od 1. 7. 2009 zavádí

povinnost OSS komunikovat s právnickými osobami prostřednictvím tzv. datových

schránek, bylo nutné pořídit odpovídající software.

· Přesun v rámci položek programového financování – z položky 5139 (nákup materiálu

j. n.) a položky 5169 (nákup ostatních služeb) na položku 5172 (programové vybavení).

V souvislosti s přijetím tzv. antidiskriminačního zákona a s tím spojeným rozšířením

působnosti veřejného ochránce práv a následně zvýšením rozsahu činnosti Kanceláře bylo

nutné pracoviště pro nově přijaté zaměstnance a na nich umístěnou výpočetní techniku

vybavit příslušným software.

· Přesun z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5175 (pohoštění) a položku 5194

(věcné dary). V souvislosti s návštěvou evropského ombudsmana v průběhu měsíce

května a dále zvýšenou aktivitou při pořádání pracovních setkání, tzv. kulatých stolů,

za účasti zástupců významných institucí a dalších hostů došlo v průběhu prvního pololetí

ke zvýšenému čerpání výdajů na pohoštění a dary. S ohledem na předpokládané konání

konference s účastí významných hostů, pořádané Kanceláří ve druhém pololetí roku, bylo

nutno zvýšit částku rozpočtu na výše uvedených položkách.

· Přesun z položky 5169 (nákup ostatních služeb) a položky 5171 (opravy a udržování)

na položku 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek). V souvislosti s přijetím

tzv. antidiskriminačního zákona a s tím spojeným rozšířením působnosti veřejného

ochránce práv a následně zvýšením rozsahu činnosti Kanceláře bylo nutné vytvořit

pracoviště pro nově přijaté zaměstnance a vybavit je odpovídajícím nábytkem.

· Přesun z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5175 (pohoštění). Oproti již

provedenému rozpočtovému opatření ze dne 21. 7. 2009, kdy zvýšení prostředků na této

položce mělo pokrýt především výdaje na konání konference s účastí významných hostů,

vznikla potřeba uspořádat další akce pořádané Kanceláří, které nebylo možné v době

provádění předchozího rozpočtového opatření předpokládat (pracovní setkání se subjekty

dotčenými výkonem působnosti ochránce včetně přípravy výkonu nové působnosti aj.).

· Přesun částky z položky 5162 (služby telekomunikací a radiokomunikací) na položku

5172 (programové vybavení). V souvislosti s přijetím tzv. antidiskriminačního zákona
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a s tím spojeným rozšířením působnosti veřejného ochránce práv a následně zvýšením

rozsahu činnosti Kanceláře bylo nutné pro nově přijímané zaměstnance zvýšit počet

zpracovávaných osob u licencí docházkového a stravovacího informačního systému.

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 2009

vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností Kanceláře s ohledem

na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009
Index

2009/2008
(%)

Výdaje celkem (tis. Kč) 61.416,88 67.293,37 76.438,52 73.969,78 79.560,60 107,56
z toho běžné výdaje (tis. Kč) 59.620,87 64.264,19 71.441,02 67.242,67 73.621,29 109,49
Průměrný přepočtený evidenční
počet zaměstnanců 86         96 98 96 96 100,00

Výdaje celkem
na 1 zaměstnance (Kč) 714.150 700.973 779.985 770.519 828.756 107,56

Běžné výdaje  na 1 zaměstnance
(Kč) 693.266     669.419    728.990    700.444 766.888 109,49

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 828,76 tis. Kč a běžných výdajů na jednoho zaměstnance

766,89 tis. Kč. V porovnání let 2008 a 2009 došlo ke zvýšení nákladovosti u výdajů celkem

na jednoho zaměstnance o 58,24 tis. Kč a u běžných výdajů o 66,44 tis. Kč,  a to především

v souvislosti s přijetím tzv. antidiskriminačního zákona a s tím spojeným rozšířením

působnosti veřejného ochránce práv a následně zvýšením rozsahu činnosti Kanceláře, kdy

bylo nutné vytvořit pracoviště pro nově přijaté zaměstnance a vybavit je odpovídajícím

nábytkem, výpočetní aj. kancelářskou technikou. Efektivnost činnosti Kanceláře, s ohledem

na různorodost  a  složitost  jednotlivých  podnětů a  s  tím spojenou různou časovou náročnost

při jejich vyřizování, nelze objektivně vyhodnotit.

6.  Zahraniční pracovní cesty

V roce 2009 bylo uskutečněno 29 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy

výdaje v celkovém objemu 488 tis. Kč. Proti roku 2008 došlo ke zvýšení jak počtu

zahraničních cest (o 8), tak výdajů na tyto cesty (o 100 tis. Kč). Důvodem vyšších výdajů je
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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):

· Gruzie 10. – 14. 2. 2009 (30 tis. Kč)

Obsah: Mezinárodní konferenci na téma „Svoboda projevu a role národních institucí

pro lidská práva“ pořádal veřejný ochránce práv Gruzie. Tématické bloky konference

zahrnovaly debatu o kompetencích ochránce práv a jeho roli v demokratickém systému státu,

zejména se zaměřením na jeho pozici a úlohu při ochraně svobody projevu. Samostatný

tématický blok byl věnován právní garanci svobody projevu v mediích a zákonných limitech

kontroly a respektování svobody projevu ve srovnání několika  evropských zemí. Významná

část debaty byla věnována formám spolupráce mezi národními institucemi, jejichž úkolem je

garance ochrany lidských práv.

Přínos: Závěry konference, potvrzující význam nezávislosti a nestrannosti role ombudsmana,

byly zahrnuty do projektu spolupráce a konzultací evropských zemí.

· Rakousko 5. – 6. 3. 2009 (3 tis. Kč)

Obsah: Pravidelné zasedání Správní rady Agentury Evropské unie pro základní práva

(Management Board of the European Union Agency for Fundamental Rights).

Přínos: Schválení činnosti Agentury ve vztahu k finanční a ekonomické krizi, včetně alokace

potřebných finančních prostředků na tuto činnost pro rok 2010, diskuse nad výslednou

podobou výzkumů agentury v oblasti diskriminace etnických a národnostních menšin.

· Albánie 8. – 10. 3. 2009 (47 tis. Kč)

Obsah: Mezinárodní konferenci na téma „Access to information: What can the ombudsman

do“ pořádal albánský ombudsman ve spolupráci s řeckým ombudsmanem. Konference byla

zaměřena nikoli pouze na svobodný přístup k informacím a působnost ombudsmanů

v jednotlivých, konference se účastnících zemích, ale též na jejich ochranu a získávání

relevantních informací od různých subjektů, v souvislosti s výkonem své kompetence.
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Přínos: Komparace působnosti v předmětné oblasti u jednotlivých zúčastněných

ombudsmanů. Předání informací od evropského veřejného ochránce práv, který účastníky

konference seznámil s limity transparentnosti (otevřenosti) při získávání informací

od jednotlivých subjektů na úrovni EU. Rovněž účastníky informoval o velmi dobré

spolupráci s „evropským ochráncem dat“ (european data supervizor), což je v konečném

důsledku  přínosné zejména pro občany EU (stěžovatele).

· Belgie 18. 3. 2009 (22 tis. Kč)

Obsah: Jednání EQUINET – European network of equality bodies. Účelem zahraniční

služební cesty byla účast zástupců Kanceláře veřejného ochránce práv na setkání orgánů

pro rovné zacházení alespoň v roli pozorovatelů za situace, kdy v ČR v té době nebyl

schválen antidiskriminační zákon.

Přínos: Prezentace a diskuse současných aktivit orgánů pro rovné zacházení (dále jen EB),

diskuse o roli států EU a jejich vliv na fungování EB; prioritách EB do budoucna. Jednání se

zúčastnili zejména nejvyšší představitelé EB.

· Německo 28. 3. – 2. 4. 2009 (22 tis. Kč)

Obsah: Seminář byl určen právníkům, zaměřujícím svou pozornost jak do oblasti veřejného,

tak soukromého práva. Seminář nesl název „Litigating European Community Law“,

pořadatelem byla Evropská právnická akademie.

Přínos: Přiblížení účastníkům fungování evropského práva v rámci jejich každodenní právní

praxe, dále detailní osvětlení různých řízení před jednotlivými tělesy Evropského soudního

dvora. Zvláštní pozornost byla věnována  problematice předběžných otázek a přímých žalob

(tzv. Direct actions). Poslední den semináře měli účastníci možnost navštívit jednání

Evropského soudního dvora o předběžné otázce. Získání rozsáhlé databáze znění rozhodnutí

Evropského soudního dvora, jakož i další studijní materiály týkající se problematiky řízení

před Evropským soudním dvorem.

· Kypr 4. – 11. 4. 2009 (18 tis. Kč)

Obsah: Konference národních ombudsmanů členských států EU a kandidátských zemí.

Hlavním tématem pravidelné konference byla problematika migrace v rámci Evropské unie.

Přínos: Diskuse o volném pohybu občanů v rámci EU v souvislosti s problémy, které mohou

nastávat ve vztahu k úřadům a dalším orgánům státní správy jednotlivých zemí. Výměna

zkušenosti z řešení konkrétních podnětů, s nimiž se na ně obracejí občané například poté, co

určitý čas pracovali v jiném členském státě. Nalezení shody, že i přes některé odlišnosti



- 17 -

národních legislativ je v rámci působnosti národního práva nezbytné zajistit rovné zacházení

pro všechny občany EU. Diskuse o azylové politice jednotlivých států a integrační politice

a možnostech regulace přílivu imigrantů.

· Rakousko 12. – 13. 5. 2009 (5 tis. Kč)

Obsah: Pracovní setkání Agentury Evropské unie pro základní práva s Evropskou asociací

pro rovnost (Equinet). Hlavním tématem byla identifikace a definice potencionálních

možností spolupráce obou organizací.

Přínos: Nalezena možnost spolupráce v oblasti základního výzkumu diskriminace menšin

a pomoci jejich obětem, stejně tak jako šíření výsledků výzkumu a podpory navrženým

opatřením a dále v oblasti identifikace slabin existující antiskriminační  legislativy EU

 a prověření  evropských směrnic v této oblasti. V rámci pracovního setkání byly ze strany

delegáta ČR současně prověřeny možnosti a podmínky členství v Equinetu  pro budoucí

instituci pověřenou antidiskriminační agendou v ČR (viz návrh antidiskriminačního zákona

a nová kompetence veřejného ochránce práv).

· Německo 16. – 20. 5. 2009 (11 tis. Kč)

Obsah: Seminář pořádaný Evropskou právnickou akademií. Cílovou skupinu účastníků tvořili

právníci přicházející ve své praxi do styku s problematikou diskriminace. Zaměření semináře

se věnovalo důkladně a úžeji jednomu z diskriminačních důvodů, kterým je pohlaví.

Přínos: Efektivní seznámení účastníků s právní stránkou problematiky genderové

diskriminace, sledování aktuálních trendů tématu se týkajících, jakož i vývoj relevantní

judikatury Evropského soudního dvora. Na konci pasivně-perceptivní části byl zařazen

workshop, kdy účastníci řešili případ (měli rozhodnout, zda-li se jednalo o diskriminaci či

nikoliv a zodpovědět přiložené otázky).

· Arménie 24. – 27. 5. 2009 (21 tis. Kč)

Obsah: Mezinárodní konference Freedom of Expression and Right to Fair Trial, pořádaná

arménským ombudsmanem. Konference byla zaměřena na praktickou aplikaci dvou

základních práv jednotlivce – práva na svobodu vyjadřování a práva na spravedlivý proces –

pohledem činnosti ombudsmanských institucí.

Přínos: Každé z témat bylo předmětem úvodního představení a následně podrobného

rozebrání v jednotlivých příspěvcích, následovaných diskusí. V bloku týkajícím se práva

na spravedlivý proces vystoupil účastník z Kanceláře veřejného ochránce práv s příspěvkem

týkajícím se praktických problémů, kterým se věnuje v této oblasti český ombudsman.
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Představil systém a průběh řešení jednotlivých stížností a jeho výsledky, podrobně

zrekapituloval několik typických případů týkajících se aplikace práva na spravedlivý proces,

a to především ve vztahu k orgánům státní správy.

· Rakousko 28. – 29. 5. 2009 (3 tis. Kč)

Obsah: Pravidelné zasedání Správní rady Agentury Evropské unie pro základní práva

(Management Board of the European Union Agency for Fundamental Rights).

Přínos: Schválení výroční zprávy o situaci na poli základních práv za rok 2008, schválení

činnosti Agentury ve vztahu k finanční a ekonomické krizi, včetně alokace potřebných

finančních prostředků na tuto činnost.

· Švédsko 12. – 13. 6. 2009 (28 tis. Kč)

Obsah: IX. Světová konference Mezinárodního ombudsmanského institutu (dále jen „IOI“)

a oslava 200. výročí švédského parlamentního ombudsmana.

Přínos: Možnost setkání s ombudsmany z celého světa, výměna zkušeností a poznatků

z praxe, volba členů předsednictva evropské sekce IOI (EOI), Příspěvky zaměřené

na odlišnosti ombudsmanských institutů v různých částech světa (specifika asijských zemí,

postkomunistických zemí aj.), a mediaci – novou roli ombudsmanů.

· Kyrgyzstán 15. – 20. 7. 2009 (42 tis. Kč)

Obsah: Cesta byla realizována na základě osobního pozvání ombudsmana Kyrgyzské

republiky Tursunbeka Akuna na III. Issyk – kulské mezinárodní setkání ombudsmanů.

Na jednání byli přítomni ochránci práv většiny jednotlivých gubernií Ruské federace,

ombudsman Gruzie, Iránu a Pákistánu a zástupci dalších  institucí ochrany lidských práv

z širšího regionu.

Přínos: Těžiště programu jednání tvořila vystoupení zástupců jednotlivých států a regionů,

kterými prezentovali aktuální problémy ochrany lidských práv a případné pozitivní výsledky

jejich působení. Diskutována byla obtížná reálná vymahatelnost platných mezinárodních

dohod v oblasti ochrany lidských práv v jednotlivých  zemích. Byl přednesen požadavek

na posílení spolupráce s OSN, a to formou možných konzultací a pomoci při procesu

implementace principů a nástrojů ochrany základních lidských práv do právních systémů

jednotlivých zemí. Na vědomí byla vzata vzájemná  podpora intenzivnější výměny informací,

vzájemná pomoc při identifikaci společných a přeshraničních problémů.
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· Polsko 7. – 10. 9. 2009 (45 tis. Kč)

Obsah: Setkání ombudsmanů zemí tzv. Visegrádské čtyřky. Účelem setkání byla výměna

zkušeností z fungování instituce ombudsmana v Polsku, Maďarsku, České republice

a na Slovensku. Na počátku summitu bylo zdůrazněno, že standard lidských práv by neměl

být omezen ani v období ekonomické krize.

Přínos: Účastníci setkání se podělili o zkušenosti v jednotlivých zemích s přístupem občanů

k právní pomoci a právním informacím. Dále byly diskutovány zkušenosti z oblasti vztahu

Parlamentu a ochránce a oblasti finanční nezávislosti ochránce.

· Maďarsko 14. – 17. 9. 2009 (3 tis. Kč)

Obsah: Jednalo se o poslední pracovní seminář z 12-ti dílného cyklu seminářů pořádaných

ve spolupráci s Evropskou Unií na téma Práva osob omezených na osobní svobodě: Ochrana

práv seniorů.

Přínos: Diskuze spojená s výměnou názorů, postřehů a zkušeností v rámci realizace ochrany

práv seniorů. V příspěvcích účastníků byla soustavně zdůrazňována nedělitelnost lidských

práv s tím, že pojímání sociálních práv jako jakési nadstavby je v dnešní Evropě naprostým

reziduem. Kriteriem pro rozpoznání toho, zda ten který stát bere v potaz sociální práva, může

mimo jiné být pohled na státní rozpočet a částku vyhrazenou pro sociální pomoc seniorům.

· Německo 22. – 26. 9. 2009 (22 tis. Kč)

Obsah: Seminář pořádaný Evropskou právnickou akademií s názvem Litigating European

Community Law“.

Přínos: Účastníkům byly osvětleny dva základní principy, z nichž právo EU v řízeních

před národními soudy vychází – princip rovnocennosti a efektivnosti soudního řízení. Vývoj

chápání uvedených principů byl demonstrován na judikatuře Evropského soudního dvora

v průběhu času. Nastíněna byla i problematika domáhání se odškodnění osobami

na národních státech, pokud tyto neimplementovaly či netransponovaly včas právo EU

do svých národních legislativ.

· Makedonie 23. – 26. 9. 2009 (4 tis. Kč)

Obsah: Účast zástupce Kanceláře veřejného ochránce práv na projektu spolupráce českého

a makedonského ombudsmana při zavádění Národního preventivního mechanismu

v Makedonii. Na žádost mise OSCE v Makedonii se český veřejný ochránce práv stal,

vzhledem ke svým zkušenostem, mentorem projektu zavádění tzv. Národního preventivního

mechanismu dle OPCAT v Makedonii, kde tuto funkci bude nově zastávat makedonský
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ombudsman. Pro tento účel byl vytvořen plán účasti odborných pracovníků Kanceláře

veřejného ochránce práv na konferencích a seminářích spolupořádaných úřadem

makedonského ombudsmana.

Přínos: Předmětem jednání bylo jak legislativně technické řešení implementace Opčního

protokolu k Úmluvě OSN proti mučení (OPCAT) do národní legislativy, tak praktické

zavádění specializovaného týmu pracovníků provádějících systematické návštěvy v úřadu

makedonského ombudsmana. Objasnění konkrétních pracovních  postupů a výsledků práce

českého ombudsmana na poli ochrany osob omezených na svobodě.

· Portugalsko 30. 9. – 3. 10. 2009 (19 tis. Kč)

Obsah: Seminář s názvem „Practical Use of EU Anti-discrimiantion laws: Trial simulation“,

pořádaná EQUINET – European network of equality bodies.

Přínos: Shrnutí a sledování posledních trendů v oblasti diskriminace a zejména vedení

simulovaného soudního řízení diskriminačního sporu. Rozbor klasickému schizmatu

antidiskriminačním právem pokrytých oblastí a zakázaných diskriminačních důvodů

s důrazem na nutnost existence těles pro rovné zacházení.

· Makedonie 20. – 23. 10. 2009 (25 tis. Kč)

Obsah: Účast na workshopu s názvem „Národní preventivní mechanismus podle OPCAT“

v rámci výše zmíněného projektu českého a makedonského ombudsmana..

Přínos: Seminář sloužil k edukaci pracovníků makedonského ombudsmana ohledně

systematických a preventivních návštěv, resp. k předání zkušeností, které s návštěvami má

tým českého ombudsmana. Výměna poznatků s dalšími zahraničními účastníky akce.

· Itálie 20. – 23. 10. 2009 (4 tis. Kč)

Obsah: Pracovní seminář projektu „Peer to Peer“ pořádaný Úřadem komisaře pro lidská práva

Rady Evropy a Centrum lidských práv -  Universita Padova. na téma ochrana nezletilých

cizinců bez doprovodu ze strany národních institucí na ochranu lidských práv (mj. dětskými

ombudsmany).

Přínos: Výměna praktických zkušeností se zahraničními kolegy a inspirace různými projekty,

které jsou v rámci ochrany nezletilých bez doprovodu organizovány např. v Irsku, Belgii,

Itálii Chorvatsku atd. Získání užitečných kontaktů na pracovníky národních a dětských

ombudsmanů, kteří se přímo zabývají problematikou ochrany práv dětí. V případě potřeby lze

těchto kontaktů využít pro další spolupráci a výměnu poznatků v oblasti ochrany práv dětí

a mj. např. i v souvislosti s novou koncepcí dětského ombudsmana v ČR.
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· Turecko 21. – 23. 10. 2009 (3 tis. Kč)

Obsah: Jednání organizované Centrem pro lidská práva „fakulty politických studií“ Ankarské

university. Aktuální podnět ke svolání jednání Centrum mělo v tom, že v Turecku probíhá

proces ratifikace OPCAT a nevládní subjekty (NNO, subjekty občanské společnosti

i akademické kruhy) se obávají pouze formálního naplnění požadavku úmluvy na zřízení

národního preventivního mechanismu proti mučení.

Přínos: Výměna zkušeností a poznatků z praxe.

· Španělsko 3. – 6. 11. 2009 (21 tis. Kč)

Obsah: 31. mezinárodní konference ochrany osobních údajů a komisařů na ochranu soukromí.

Plenární bloky konference se věnovaly těmto tématům: vyvážení bezpečnosti a práva

na soukromí – sledovací systémy v moderní společnosti; odpovědnost soukromých

společností při ochraně osobních údajů; význam internetu při ochraně osobních údajů;

ochrana soukromí nezletilých dětí; soukromí dle návrhu; mezinárodní standardy na ochrany

soukromí a osobních údajů.

Přínos: Načerpání nových poznatků, získání jak internetových, tak i písemných zdrojů

vztahujících se k ochraně dat. Jednání se zástupci jak veřejného (dozorové orgány členských

států EU), tak i soukromého sektoru (mezinárodní obchodní společnosti). Pro vyřizování

podnětů z oblasti ochrany osobních údajů v Kanceláři veřejného ochránce práv, znamenala

účast na konferenci rozvoj.

· Belgie 4. – 6. 11. 2009 (20 tis. Kč)

Obsah:  Výroční zasedání organizace Equinet – evropské sítě antidiskriminačních těles.

Přínos: Získání statusu člena v organizaci, formální přijetí veřejného ochránce práv do sítě

Equinet, osobní představení jeho práce kolegům z ostatních antidiskriminačních těles, aktivní

budoucí zapojení ochránce do sítě a v neposlední řadě navázání personálních kontaktů, jež by

bylo možno využít v další práci ochránce.

· Slovensko 14. – 21. 11. 2009 (21 tis. Kč)

Obsah: Účast na projektu „Jesenná škola práva“, tentokrát na téma Presadzovanie ľudských

práv – európska skúsenosť.

Přínos: Vyslechnuty přednášky vedené předními českými a slovenskými právními akademiky

i praktiky. 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.
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· Švédsko 15. – 17. 11. 2009 (7 tis. Kč)

Obsah: Mezinárodní konference o rovnosti (Equality Summit), pořádaná Švédským

předsednictvím Evropské unie a Evropskou komisí. Konference se zúčastnili zástupci vlád,

místních a regionálních orgánů, neziskových organizací, sociálních partnerů, obchodních

společností a médií. Tématy se konference soustředila obzvlášť na situaci Romů stejně jako

lesbických žen, gayů, bisexuálů a transgender lidí v našich společnostech.

Přínos: Sdílení znalostí a zkušeností za účelem rozvinutí efektivnějších cest k potírání všech

forem diskriminace. Možnost srovnat zkušenosti různých evropských zemí, a obohatit se

odlišným pohledem na věc.

· Makedonie 29. – 30. 11. 2009 (2 tis. Kč)

Obsah: Účast zástupce Kanceláře veřejného ochránce práv na projektu spolupráce českého

a makedonského ombudsmana při zavádění Národního preventivního mechanismu

v Makedonii.

Přínos: Výměna zkušeností v rámci celodenní konference za účasti zástupců Podvýboru OSN

pro prevenci mučení (SPT), Evropského výboru proti mučení (CPT), Asociace pro prevenci

mučení (APT) a zástupců jednotlivých resortů makedonské státní správy dotčených novou

činností ombudsmana.

· Belgie 7. – 8. 12. 2009 (3 tis. Kč)

Obsah: Účast na Kulatém stole o podmínkách zadržovaných osob v EU, pořádaném

Evropskou komisí.

Přínos: Společný dialog zástupců ombudsmanských institucí, tzv. národních preventivních

mechanismů, zástupců státních zastupitelství příp. zástupců správy na úseku vězeňství. Každý

zástupce členského státu představil činnost své instituce na poli ochrany práv osob

omezených na svobodě ve vztahu k podmínkám, ve kterých jsou tyto osoby v jednotlivých

státech zadržovány. Setkání mělo za cíl rovněž přispět k diskuzi nad nově schváleným tzv.

Stockholmským programem EU.

· Švédsko 9. – 11. 12. 2009 (8 tis. Kč)

Obsah: Mezinárodní konference s názvem Fundamental Rights Conference 2009, pořádaná

Agenturou Evropské unie pro základní práva ve spolupráci se švédským předsednictvím.

Přínos: Jednání se věnovalo situaci Romů, přístupu občanů ke spravedlnosti či otázkám

svobody pohybu. V návaznosti na konkrétní statistiky a zjištění rovněž zaznělo, že mnoho
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„zranitelných“ skupin si vůbec není vědomo svých práv, která jsou jim na území EU

poskytnuta a zaručena, jakož i národní legislativy pokud jde o problematiku antidiskriminace.

· Francie 9. – 11. 12. 2009 (22 tis. Kč)

Obsah: Účast na schůzce zástupců sítě Equinet ohledně doporučení směřovanému vůči akci

nazvané Roma Equality Summit, která se bude konat na jaře 2010 v Córdobě v rámci

španělského předsednictví. Současně proběhla i konference pořádaná francouzským tělesem

pro rovné zacházení (HALDE) o situačním testingu.

Přínos:  Formulace doporučení od členů organizace Equinet ohledně řešení romské otázky

z pohledu diskriminace. Předání informací o situačním testingu od přednášejících odborníků.

· Rakousko 14. – 15. 12. 2009 (7 tis. Kč)

Obsah: Pravidelné zasedání Správní rady Agentury Evropské unie pro základní práva

(Management Board of the European Union Agency for Fundamental Rights).

Přínos: Zvolení nového vedení Executive Board (Výkonné rady agentury), projednání

některých otázek souvisejících s finančními záležitostmi agentury (rozpočet, aj.), jakož

i komunikační strategie FRA navenek.

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. 2009 cca 1.221 tis.

Kč. Jednalo se o zálohy na pohonné hmoty poskytované prostřednictvím platebních karet,

dodávku elektřiny a předplatné novin a časopisů. V roce 2009 nebyly poskytnuty žádné

zálohy na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru.

Účet Název Částka v Kč

314 Poskytnuté provozní zálohy 1 221 157,91

314 10 Jistina na CCS 70 000,00

314 11 CCS 51 488,91

314 40 Zálohy na elektřinu 1 089 180,00

314 50 Záloha - předplatné novin, časopisů 10 489,00
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8.  Bezúplatný převod majetku

V roce 2009 došlo k bezúplatnému převodu majetku – osobního automobilu Škoda Superb

na Finanční ředitelství v Brně z důvodu jeho nepotřebnosti dané již nevyhovujícími

požadavky z hlediska bezpečnosti i ekonomiky provozu související s opotřebením vozidla,

a to zejména počtem ujetých kilometrů a nákladů na opravy. Dále byl bezúplatně převeden

na Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj v Brně tlakový stroj WAP. Důvodem nepotřebnosti

ještě funkčního stroje byla skutečnost, že uvedený stroj vykazoval při provozu vysoký stupeň

hlučnosti i vibrací a z těchto důvodů nemohl být provozován s ohledem na rušení provozu

jednacích sálů.

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 2009 byla

pro Kancelář schválena částka 97.556 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 79.560,60 tis.

Kč, tj. 81,55 %.

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2009 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.

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 75.039 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
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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 a další činnosti, vyplývající z rozšíření působnosti veřejného

ochránce práv na základě zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních

prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační

zákon). 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 a instalace dohřevu do 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).

Ukazatel Rozpočet 2009 (tis. Kč) Skutečnost
2009 (tis. Kč) % plnění

schválený po změnách
Kapitálové výdaje 6.723,00 6.723,00 5.939,31 88,34
Běžné výdaje 9.317,00 9.317,00 6.685,40 71,75
Rozvoj a obnova
materiálně technické
základny KVOP celkem

16.040,00 16.040,00 12.624,71 78,71
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V důsledku změn některých potřeb Kanceláře a také v souvislosti se změnou právních

předpisů, které měly přímý vliv na činnost Kanceláře (rozšíření působnosti veřejného

ochránce práv, datové schránky, změny v účetnictví) byly korigovány některé z původně

stanovených parametrů. Jednalo se např. o vypuštění parametru Datová síť – strukturovaná

metalická kabeláž. Z důvodu krácení objemu finančních prostředků na rok 2010 byly

prostředky určené na datovou síť (2.280 tis. Kč) přesunuty na pokrytí provozních výdajů

Kanceláře. Dále bylo nutné v souvislosti s havárií pevných disků serveru v závěru roku 2008

zvýšit stupeň obnovitelnosti a spolehlivosti informačních systémů provozovaných Kanceláří.

Z tohoto důvodu došlo ke změně systémového řešení provozu serverovny a zálohování dat, tj.

pořízení diskového pole, nových serverů a příslušného programového vybavení. V souvislosti

se změnou investičního záměru Kancelář předložila v prosinci 2009  ministerstvu financí

ke schválení upravenou dokumentaci programu.

V porovnání let 2008 a 2009 došlo k nárůstu čerpání finančních prostředků vynaložených

na financování programů cca o 10 %. Přesto bylo vyčerpáno jen 78,71 % výdajů

rozpočtovaných na rok 2009. 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.

Ukazatel

2005
(tis. Kč)

2006
(tis. Kč)

2007
(tis. Kč)

2008
(tis. Kč)

2009
(tis. Kč)

Index
2009/2008

(%)

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost

Kapitálové výdaje
8.500,00 9.000,00 9.500,00 6.931,00 6.723,00 97,00
1.796,01 3.029,18 4.997,50 6.727,11 5.939,31 88,29

Běžné výdaje
7.500,00 8.000,00 8.500,00 9.149,00 9.317,00 101,84
5.441,49 4.643,38 5.588,78 4.782,14 6.685,40 139,80

Rozvoj a obnova materiálně
technické základny KVOP
celkem

16.000,00 17.000,00 18.000,00 16.080,00 16.040,00 99,75

7.237,50 7.672,56 10.586,28 11.509,25 12.624,71 109,69

Kapitálové prostředky byly vynaloženy především na vybudování vnitřní požární zásahové

cesty, doplnění klimatizace v budově Kanceláře, pořízení diskového pole a serverů

vč. příslušného software, nákup osobního automobilu a multifunkčního kopírovacího stroje.

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

komunikační techniky, provoz informačních a komunikačních technologií a zabezpečovacích

systémů. Zvýšený objem finančních prostředků byl použit na pořízení nového programového
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vybavení, a to v souvislosti s implementací nového systému IT. V důsledku havárie pevných

disků serveru v závěru roku 2008 bylo nutné zvýšit stupeň obnovitelnosti a spolehlivosti

informačních systémů provozovaných Kanceláří a v této souvislosti povýšit stávající software

a nakoupit software nový. Rovněž v souvislosti s přijetím tzv. antidiskriminačního zákona

a s tím spojeným rozšířením působnosti veřejného ochránce práv bylo nutné doplnit licence

pro nově přijaté zaměstnance.

Přehled výdajů ISPROFIN v letech 2005 - 2009
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11.  Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Pro rok 2009 byl Kanceláři stanoven závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby

za provedenou práci ve výši 45.953 tis. Kč. Z této částky činil závazný ukazatel prostředků

na  platy 40.479 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci 5.474 tis. Kč. Limit počtu

zaměstnanců byl pro rok 2009 stanoven ve výši 97. V souladu s pozměňovacím návrhem

k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2009 (usnesení PSP ČR č. 965 ze dne 10. prosince

2008) byl zvýšen objem prostředků na platy zaměstnanců včetně příslušenství o 1.289 tis. Kč

(v tom platy zaměstnanců v pracovním poměru 948 tis. Kč, povinné pojistné placené

zaměstnavatelem 322 tis. Kč, převod FKSP 19 tis. Kč).

Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců za rok 2009 činil 96, tzn., že limit počtu

zaměstnanců 97 nebyl naplněn o jednoho zaměstnance. 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 původně předpokládaná příprava na snížení počtu
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zaměstnanců v roce 2010 o jednoho, tj. na limit 96, 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, které

následně bylo změněno přijetím tzv. antidiskriminačního zákona, kterým měl být limit

zaměstnanců naopak zvýšen o 15.

Ukazatel Rozpočet 2009 (tis. Kč) Skutečnost
2009 (tis. Kč) % plnění

schválený po změnách
Platy a ostatní platby
za provedenou práci 45.953,00 45.953,00 40.381,31 87,88

v tom platy zaměstnanců 40.479,00 40.479,00 35.678,63 88,14
OPPP (včetně platů
veřejného ochránce a jeho
zástupce)

5.474,00 5.474,00 4.702,68 85,91

Průměrný přepočtený evidenční
počet zaměstnanců 97 97 96 98,97

Průměrný plat uvedený v příloze č. 7 (tabulka č. 3) činil 30.971 Kč. 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.

Ukazatel

2005
(tis. Kč)

2006
(tis. Kč)

2007
(tis. Kč)

2008
(tis. Kč)

2009
(tis. Kč)

Index
2009/2008

(%)

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost

Platy a ostatní platby
za provedenou práci

42.092,00 41.772,00 43.773,00 44.386,00 45.953,00 103,53
31.206,44 34.995,97 37.573,96 37.876,97 40.381,31 106,61

v tom  Platy zaměstnanců
37.258,00 36.544,00 38.371,00 38.947,00 40.479,00 103,93
27.088,14 30.964,60 33.349,55 33.773,97 35.678,63 105,64

OPPP (včetně platů veřejného
ochránce a jeho zástupce)

4.834,00    5.228,00 5.402,00 5.439,00 5.474,00 100,64
   4.118,30 4.031,37     4.224,41 4.103,00 4.702,68 114,62

Průměrný přepočtený evidenční počet
zaměstnanců

106         99 99 98 97 98,98
86         96 98 96 96 100,00

V roce 2009 došlo k úspoře finančních prostředků určených na platy zaměstnanců a ostatní

platby za provedenou práci ve výši 5,6 mil. Kč, z toho úspora na platy zaměstnanců činila

4,8 mil. Kč. Hlavním důvodem úspory byla především poměrně nízká věková struktura

zaměstnanců (zařazení do nižších platových stupňů) a přispělo k ní i nenaplnění průměrného

přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců o 1.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2009 jsou obsahem přílohy č. 7

(tabulka č. 3).
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Přehled výdajů na platy a OPPP
 v letech 2005 - 2009
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12.  Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

V průběhu roku 2009 byly provedeny dvě vnější kontroly, a to:

· Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, pracoviště Benešova 10, 659 14 Brno v termínu

6. 4. 2009 s předmětem kontroly „Oznamovací povinnost a plnění povinností plátce,

vyměřovací základy a včasnost plateb“.  Kontrolou bylo zjištěno, že Kancelář za svou

zaměstnankyni, v důsledku nesplnění její povinnosti oznámit změnu zdravotní pojišťovny,

odvedla ve stanoveném termínu platbu pojistného na zdravotní pojištění na výše uvedenou

pojišťovnu, přestože ho měla odvést jiné zdravotní pojišťovně. Tím došlo k přeplatku

pojistného ve výši 3.744,- Kč. Po uzavření dohody se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou

o vyrovnání přeplatku pojistného, byl o tuto částku snížen odvod pojistného v dalším

období. Současně byla tato částka poukázána Zdravotní pojišťovně Metal Aliance jako

dlužné pojistné.

· Zdravotní pojišťovnou Metal-Aliance, divize Morava, regionální pracoviště

Kobližná 19, 601 00 Brno v termínu 22. 5. 2009 s předmětem kontroly „Dodržování

povinnosti plátce pojistného vyplývající ze zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném

na všeobecné zdravotní pojištění“. Kontrolou bylo zjištěno, že Kancelář za svou

zaměstnankyni, v důsledku nesplnění její povinnosti oznámit změnu zdravotní pojišťovny,

neodvedla ve stanoveném termínu platbu pojistného na zdravotní pojištění na výše

uvedenou pojišťovnu, ale na původně oznámenou. I přes zaplacení dlužného pojistného
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v průběhu kontroly bylo Zdravotní pojišťovnou Metal-Aliance vyměřeno penále ve výši

281,- Kč, které bylo následně jejím rozhodnutím č. j. 9 ze dne 24. 8. 2009 prominuto.

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 2009 byly v souladu s plánem práce útvaru

interního auditu provedeny celkem čtyři interní audity, a to:

· následný audit plnění opatření z provedených auditů (rok 2007 a 2008),

· audit systému BOZP,

· audit systému vzdělávání Kanceláře,

· audit hospodaření s prostředky na platy.

Z provedených auditů vyplynulo formulování osmi doporučení pro zkvalitnění vnitřního

kontrolního systému a fungování Kanceláře. Veškerá auditní zjištění jsou projednávána

s vedoucími zaměstnanci auditovaných útvarů tak, aby byla zajištěna smysluplnost auditních

doporučení, jejich implementace a následná zpětná vazba. Je zavedena evidence těchto

doporučení mající vazbu na nápravná opatření vydávaná vedoucím Kanceláře formou

interního sdělení.

Nízký počet vydávaných doporučení svědčí o dobré funkčnosti řídících a kontrolních systémů

v rámci činnosti Kanceláře.

Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 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 2010

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 prostředcích rezervních fondů OSS za kapitolu
celkem

 Příloha č. 10 Přehled o stavech peněžních fondů organizačních složek státu

Příloha č. 11 Přehled rozpočtových opatření

 Příloha č. 12 Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek
(NAR 1-12 U)

 Příloha č. 13 Organizační schéma KVOP k 31. 12. 2009
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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 9,5 mil. Kč, z toho 5 mil. Kč běžné a 4,5 mil. Kč
kapitálové prostředky. Z toho 2,5 mil. Kč z běžných a 4,5 mil. 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 6,5 mil. 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 činil 3 mil. Kč. 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. K 31. 12. 2009 nejsou
v rezervním fondu žádné finanční prostředky.

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 majetek v hodnotě nižší
než 400,00 Kč (nehmotný majetek v hodnotě nižší než 1.500,00 Kč) do OEH (OEN).
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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 979.900,--.

- 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,--.

- Sběrnou nádobu E – box, kterou užívá na základě Smlouvy o výpůjčce sběrné nádoby E –
boxu, uzavřené s firmou ASEKOL, s.r.o., Praha na dobu neurčitou. Hodnota E – boxu činí
4.974,20 Kč.

Přehled podrozvahových účtů

Číslo podrozvahového
účtu Název podrozvahového účtu Stav k 30. 9. 2009

(v Kč)
971 10 Zapůjčený majetek - auto 979.900,00
971 11 Zapůjčený majetek – nápojový automat 190.400,00
971 12 Zapůjčený majetek – E – box 4.974,20
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Příloha č. 5
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Příloha č. 6
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Příloha č. 7
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Příloha č. 8
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Příloha č. 9
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Příloha č. 10
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Příloha č. 11
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Příloha č. 12



- 71 -



- 72 -

Příloha č. 13
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