
 

   

Ú S T A V N Í  S O U D  

K A P I T O L A   3 5 8  

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET  

ZA ROK 2015 

 

 

 

 

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

 

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ODPOVĚDNOST: PODPIS: 

  

Zpracoval 
Ing. Marek Blažek 

vedoucí provozně – ekonomického odboru 
 

Zodpovídá 
Ing. František Konečný 

ředitel sekce soudní správy  
 

Schválil 
JUDr. Pavel Rychetský 

1. předseda Ústavního soudu  
 

  

 

Brno, 5. dubna 2016 

 
  



Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015 

 

  Ústavní soud (358) 2 

 

OBSAH 

 

1.  Úvod  .......................................................................................................................................................... 3 

2. Vyhodnocení rovnoměrnosti čerpání rozpočtových prostředků a zdůvodnění nedočerpání prostředků ........ 4 

3. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol ............................................................................................................ 6 

3.1. Vnější kontroly .............................................................................................................................................. 6 

3.2. Vnitřní kontrola ............................................................................................................................................. 6 

4. Plnění závazných ukazatelů ............................................................................................................................ 8 

5. Vyhodnocení výdajů ....................................................................................................................................... 8 

5. 1. Čerpání výdajů celkem .................................................................................................................................. 9 

5.2. Hodnocení plnění rozpočtu ......................................................................................................................... 11 

5.3.  Srovnání výdajů za období 2011 - 2015 ...................................................................................................... 13 

5.4. Čerpání výdajů na účelové a ostatní věcné výdaje včetně FKSP ................................................................ 13 

5.5. Čerpání výdajů na účelové a ostatní věcné výdaje včetně FKSP - srovnání v letech 2011 - 2015 .............. 18 

6. Rozpočtová opatření ..................................................................................................................................... 18 

7. Vyhodnocení příjmů ..................................................................................................................................... 22 

7.1. Srovnání příjmů za období 2011 – 2015 ..................................................................................................... 22 

8. Stav rezervního fondu................................................................................................................................... 22 

9. Čerpání prostředků v rámci finančních mechanismů ................................................................................... 22 

10. Výdaje na platby a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů ČR a EU ................. 23 

11. Čerpání výdajů na platy ................................................................................................................................ 23 

11.1. Čerpání výdajů na platy - srovnání v letech 2011 – 2015 ........................................................................... 25 

11.2. Rozbor zaměstnanosti a čerpání platových prostředků ............................................................................... 25 

11.3. Základní personální údaje ........................................................................................................................... 26 

12. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly ........................................ 27 

13. Čerpání výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS - kapitálové a 

neinvestiční výdaje ....................................................................................................................................... 29 

13.1. Podrobné vyhodnocení čerpání prostředků dle jednotlivých akcí (podmnožin subtitulů) ........................... 31 

13.2. Čerpání výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS - kapitálové a 

neinvestiční výdaje - srovnání v letech 2011 – 2015 ................................................................................... 34 

14. Nároky z nespotřebovaných výdajů.............................................................................................................. 35 

15. Zahraniční spolupráce .................................................................................................................................. 36 

15.1. Návštěvy na Ústavním soudu ...................................................................................................................... 37 

15.2. Pracovní cesty do zahraničí ......................................................................................................................... 38 

16. Údaje o majetku ............................................................................................................................................ 43 

17. Zálohové platby ............................................................................................................................................ 43 

18. Bezúplatný převod majetku .......................................................................................................................... 44 

I. Číselné sestavy a tabulkové přílohy ............................................................................................................. 45 

Příloha č. 1 – tabulka č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu ................................................................. 46 

Příloha č. 2 – tabulka č. 2 - Plnění závazných ukazatelů ....................................................................................... 55 

Příloha č. 3 – tabulka č. 3 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků ............................................. 56 

Příloha č. 4 – tabulka č. 7 - Výdaje účelově určené na programové financování................................................... 60 

Příloha č. 5 – Organizační schéma ......................................................................................................................... 61 

 

  



Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015 

 

Ústavní soud (358) 3 

1. Úvod 
 

Zprávu předkládá Ústavní soud: 

 se sídlem v Brně, Joštova 625/8, PSČ 660 83,  

 IČ: 485 13 687,  

 telefon: 542 162 111,  

 fax: 542 161 309,  

 elektronická adresa: podani@usoud.cz,  

 datová schránka: z2tadw5,  

 webové stránky: www.usoud.cz. 

 

Ústavní soud je organizační složkou státu, která nemá další podřízené organizační jednotky. 

 

Ústavní soud byl zřízen ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen 

„Ústava“), a ustaven na základě zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Jak vyplývá  

z článku 83 Ústavy, je soudním orgánem ochrany ústavnosti.  

 

Postavení a pravomoci Ústavního soudu 

 

Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti, jehož postavení a kompetence jsou 

zakotveny přímo v Ústavě. Ústavní soud není součástí soustavy obecných soudů. Jeho úkolem 

je zejména chránit ústavnost, základní práva a svobody vyplývající z Ústavy, Listiny 

základních práv a svobod a dalších ústavních zákonů České republiky a garantovat ústavní 

charakter výkonu státní moci. Přísluší mu i další kompetence, jako je rozhodování v některých 

věcech týkajících se volebního práva a posuzování souladu mezinárodních smluv s Ústavou 

před jejich ratifikací. 

 

Ústavní soud podle čl. 87 Ústavy rozhoduje: 

1. o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním 

pořádkem, 

2. o zrušení jiných právních předpisů (např. nařízení vlády, ministerských vyhlášek, obecně 

závazných vyhlášek a nařízení obcí a krajů) nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li 

v rozporu s ústavním pořádkem nebo se zákonem, 

3. o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu, 

4. o ústavní stížnosti právnických nebo fyzických osob proti pravomocnému rozhodnutí 

a jinému zásahu orgánů veřejné moci do jim ústavně zaručených základních práv 

a svobod, 

5. o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora, 

6. v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo 

senátora podle čl. 25 Ústavy, 

7. o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky podle čl. 65 odst. 2 Ústavy, 

8. o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle 

čl. 66 Ústavy, 

9. o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro 

Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak, 

10. o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se 

činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony, 

11. spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li 

podle zákona jinému orgánu, 

12. o souladu mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a 49 Ústavy s ústavním pořádkem, a to před 

její ratifikací. 

mailto:podani@usoud.cz
http://www.usoud.cz/
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Každý návrh na zahájení řízení je přidělen v souladu s rozvrhem práce jednomu ze soudců, 

který má postavení soudce zpravodaje (shromažďuje podklady pro rozhodnutí a předkládá 

návrh na rozhodnutí, případně rozhodne ve stanovených případech sám o odmítnutí návrhu 

na zahájení řízení). 

Ústavní soud rozhoduje buď  v plénu, které se skládá ze všech patnácti soudců, v tříčlenných 

senátech nebo soudcem zpravodajem. Plénum rozhoduje např. o návrzích na zrušení zákonů 

či jiných právních předpisů, v kompetenčních sporech, o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu 

republiky, o návrzích na přijetí stanoviska pléna k překonání právního názoru, který Ústavní 

soud zaujal ve svém dřívějším nálezu, a v dalších věcech, které si plénum k rozhodování 

vyhradilo. O převážné většině ústavních stížností a jiných návrhů na zahájení řízení však 

rozhodují s konečnou platností tříčlenné senáty. 

Plénum Ústavního soudu je usnášeníschopné, je-li přítomno alespoň deset soudců. Rozhoduje 

většinou hlasů, ke zrušení zákona a v některých jiných případech je však třeba k přijetí 

rozhodnutí dosažení kvalifikované většiny alespoň devíti hlasů. 

Rozhodnutí Ústavního soudu jsou konečná a nelze se proti nim odvolat. 

Pokud jde o formy rozhodnutí, ve věci samé rozhoduje Ústavní soud nálezem, v ostatních 

věcech usnesením. Odůvodnění nálezů obsahují často vyjádření k významným právním 

otázkám, a protože podle čl. 89 odst. 2 Ústavy jsou vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu 

závazná pro všechny orgány a osoby, považují se za jeden z pramenů práva a zachází se s nimi 

jako ze svého druhu precedenty. 

Všechny své nálezy a vybraná usnesení včetně odlišných stanovisek Ústavní soud zveřejňuje 

v tištěné Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu. Nálezy vzešlé z řízení o kontrole norem  

a některá další rozhodnutí se vyhlašují ve  Sbírce zákonů. Kromě toho Ústavní soud všechna 

svá rozhodnutí zveřejňuje v databázi NALUS, která je přístupná široké veřejnosti na  webových 

stránkách Ústavního soudu. 

 

2. Vyhodnocení rovnoměrnosti čerpání rozpočtových prostředků 

a zdůvodnění nedočerpání prostředků 
 

Ústavní soud v hodnoceném období se svěřenými prostředky státního rozpočtu hospodařil 

úsporně, hospodárně a účelně, a to přijetím vlastních úsporných a efektivních opatření, při 

dodržení v zásadě rovnoměrného čerpání v průběhu roku. Jistý výkyv je patrný ve 4. čtvrtletí 

roku, a to v důsledku splatných termínů dle uzavřených smluvních vztahů, dokončení výdajově 

náročných investičních akcí, úhrad periodických servisních poplatků a převodu platů za 

prosinec 2015 včetně souvisejících odvodů na depozitní účet.  

 

Čerpání výdajů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích roku 2015 je přehledně uvedeno 

v následující tabulce. 

 

http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx
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Čerpání výdajů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích roku 2015 

Rozpočet po 

změnách 2015

Konečný rozpočet 

2015 
1)

Kumulativní 

čerpání v  2015 *)

Kumulativní 

čerpání 

k celkovému 

výdaji

Kumulativní 

čerpání k  

rozpočtu po 

změnách

Kumulativní 

čerpání ke 

konečnému 

rozpočtu

31.3.2015 23 800 000 23 800 000,00 675 506,96 3,46 2,84 2,84 

30.6.2015 23 800 000 24 154 640,11 2 808 628,06 14,38 11,80 11,63 

30.9.2015 20 250 000 21 085 549,47 8 764 703,42 44,88 43,28 41,57 

31.12.2015 19 850 000 22 010 839,25 19 528 023,09 100,00 98,38 88,72 

31.3.2015 156 121 001 161 038 892,20 25 436 142,39 16,00 16,29 15,80 

30.6.2015 156 121 001 161 108 332,20 62 689 266,64 39,43 40,15 38,91 

30.9.2015 159 671 001 166 044 398,36 104 650 443,13 65,82 65,54 63,03 

31.12.2015 160 071 001 168 943 045,58 158 983 667,64 100,00 99,32 94,10 

31.3.2015 179 921 001 184 838 892,20 26 111 649,35 14,63 14,51 14,13 

30.6.2015 179 921 001 185 262 972,31 65 497 894,70 36,69 36,40 35,35 

30.9.2015 179 921 001 187 129 947,83 113 415 146,55 63,53 63,04 60,61 

31.12.2015 179 921 001 190 953 884,83 178 511 690,73 100,00 99,22 93,48 

%

Kapitálové 

výdaje

Běžné výdaje

Celkem 

výdaje

Ukazatel K datu

 Kč

Vysvětlivka:  
1) konečný rozpočet – zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů  

*) kumulativní čerpání v. r. 2015 – vč. zapojení NNV 

 

Kapitálové výdaje 

 

Vyšší čerpání prostředků ve 4. čtvrtletí roku v kapitálových výdajích bylo způsobeno vlivem 

prodloužení přípravy a realizace veřejných zakázek v oblasti revitalizace budovy Ústavního 

soudu. Obdobná situace nastala také u akcí zaměřených na rozšíření funkcionalit informačních 

technologií. Vliv na čerpání mělo prodloužení doby na podání nabídek ve veřejné zakázce na 

částečnou obnovu vozového parku, které vedlo k posunu termínu dodání a tedy i platby na 

počátek roku 2016. Z důvodu potřeby zjednodušení organizace postupných rekonstrukcí 

v budově sídla Ústavního soudu ve vazbě na obnovu fasádních ploch budovy a sanace sklepních 

prostor byly některé plánované investiční aktivity přesunuty na pozdější období. Došlo také 

k úpravě časového plánu modernizace informačních technologií s ohledem na řešení aktuálních 

prioritních potřeb. Čerpání je podrobně komentováno v kapitole č. 13.1. této zprávy.  

 

Běžné výdaje  

 

Čerpání finančních prostředků běžných výdajů probíhalo v zásadě rovnoměrně. Jde o 

prostředky použité na platy a s nimi související výdaje na pojistné na sociální a zdravotní 

pojištění, dále na pořízení a obnovu výpočetní techniky včetně provozního software, provoz 

informačních a komunikačních technologií a zabezpečovacích systémů. Z těchto prostředků 

jsou hrazeny také další provozní výdaje jako jsou nákup odborné, právnické a sociálně vědní 

literatury, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku pro nově jmenované soudce 

Ústavního soudu, obnova a pořízení základního vybavení bytů soudců, nákup software 

vedeného v systému programového financování, nákup kancelářského a všeobecného 

materiálu, čistících potřeb, úhrada plateb za energie, pohonné hmoty, úhrada nájmu za pronájem 

bytů soudců Ústavního soudu, služby pošt, telefonní poplatky, překladatelské služby, 

vypracování projektových dokumentací, služby na vzdělávání zaměstnanců, poplatky za 

konference, včetně náhrad souvisejících s výkonem funkce, opravy a údržba budovy, vozového 

parku a ostatního majetku, cestovné a výdaje na reprezentaci. 

Rozpočet běžných výdajů byl čerpán na 99,32 % (vztaženo k rozpočtu po změnách). Podrobný 

komentář k čerpání je uveden v kapitole 5. 
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3. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol  

3.1. Vnější kontroly 

Kontrolu správnosti účetnictví a přezkoumání hospodaření v roce 2015 smluvně zajišťuje 

auditorská společnost BDO CA, s.r.o.  

Závěr kontroly: 

Na základě prověrky nebyly zjištěny žádné skutečnosti svědčící o tom, že účetní závěrka ve 

všech významných (materiálních) ohledech nepodává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 

organizační složky státu Ústavní soud a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 

končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy. 

3.2. Vnitřní kontrola 

Veřejné prostředky, o nichž Ústavní soud v souladu s platnými právními předpisy v roce 2015 

účtoval, byly kontrolovány v rámci řídící kontroly v souladu s § 26 a 27 zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), v platném znění a § 10 - 24 vyhlášky 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Řídící 

kontrola zahrnuje předběžnou řídící kontrolu, průběžnou řídící kontrolu a následnou řídící 

kontrolu. 

Finanční kontrola je nedílnou součástí vnitřního kontrolního systému Ústavního soudu, který 

tvoří: 

 finanční kontrola zajišťovaná odpovědnými vedoucími zaměstnanci, jako součást 

vnitřního řízení orgánu veřejné správy (řídící kontrola) a 

 služba interního auditu. 

 

Finanční kontrola zajišťovaná odpovědnými vedoucími zaměstnanci, jako součást 

vnitřního řízení orgánu veřejné správy (řídící kontrola) 

Předběžná řídící kontrola je v podmínkách Ústavního soudu uplatňována v souladu 

s ustanovením § 26 zákona č. 320/2001 Sb. a podle § 10 a 14 vyhlášky č. 416/2004: 

a) před právním úkonem, kterým vzniká závazek ÚS;  

b) po vzniku závazku ÚS; 

c) před právním úkonem, kterým vzniká nárok ÚS; 

d) po vzniku nároku ÚS. 

Pro řádnou realizaci předběžné řídící kontroly byli z  řad zaměstnanců ÚS na základě 

ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 320/2001 pověřeni: 

a) příkazci operací; 

b) správce rozpočtu; 

c) hlavní účetní. 

Funkce příkazců operací, správce rozpočtu a hlavního účetního jsou odděleny.  

Před právním úkonem, kterým vzniká ÚS nárok na příjem nebo jiné plnění, provádí předběžnou 

řídící kontrolu příkazce operace. Po vzniku nároku ÚS na příjem nebo jiné plnění provádí 

předběžnou řídící kontrolu příkazce operace a hlavní účetní. 

Před vznikem závazku ÚS zajišťuje výkon předběžné řídící kontroly příkazce operace a správce 

rozpočtu. Po vzniku závazku ÚS zajišťuje výkon předběžné řídící kontroly příkazce operace, 

správce rozpočtu (ten nad rámec vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů) a hlavní účetní. Hlavní 
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účetní ověřuje úplnost a náležitosti účetních dokladů, prokazujících rozpočtové příjmy a výdaje 

a průkaznost dat, uvedených v účetních výkazech. 

Průběžná řídící kontrola úplnosti a přesnosti operací byla v průběhu hodnoceného období 

zajišťována prostřednictvím vedoucích zaměstnanců organizačních útvarů a zaměstnanců, 

v jejichž pracovní náplni je přímé uskutečňování operací při hospodaření s veřejnými 

prostředky. Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb. prověřují pověření 

zaměstnanci zejména: 

a)  dodržování stanovených podmínek a postupů při uskutečňování, vypořádávání a vyúčtování 

schválených operací; 

b) provádění včasných a přesných zápisů o uskutečňovaných operacích v zavedených 

evidencích a informačních systémech; 

c)  včasnost přípravy stanovených účetních, finančních a jiných výkazů, hlášení zpráv. 

Průběžná řídící kontrola byla zajišťována operačními postupy v souladu s ustanovením § 18 a 

§ 19 vyhlášky č. 416/2004 jako průběžné prověřování dodržování provozních postupů, 

včasnosti a přesnosti prováděných záznamů o všech uskutečňovaných operacích a plnění 

stanovených opatření k zajištění ochrany veřejných prostředků před poškozením, zneužitím, 

zničením, ztrátou nebo odcizením. 

Následné řídící kontroly byly v průběhu roku prováděny generálním sekretářem, ředitelem 

sekce soudní správy, vedoucím provozně - ekonomického odboru a vedoucím odboru 

informačních a komunikačních technologií. Tito vedoucí zaměstnanci, na základě zhodnocení 

míry rizik jednotlivých operací v jim dle organizační struktury podřízených útvarech, 

postupovali podle revizních postupů uvedených v  § 24 a § 26 vyhlášky č. 416/2004 Sb. 

 

Služba interního auditu 

Výkon služby interního auditu ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb. o 

finanční kontrole je zajišťován jedním zvlášť k tomu pověřeným zaměstnancem. Interní auditor 

je funkčně nezávislý, organizačně oddělený od řídících struktur Ústavního soudu. Ve své 

činnosti je přímo podřízen předsedovi Ústavního soudu. 

Službu interního auditu zajišťoval interní auditor v rozsahu stanoveném ročním plánem 

interního auditu na rok 2015, který vycházel ze střednědobého plánu na léta 2014 - 2015. 

V ročním plánu byl upřesněn rozsah, věcné zaměření a typy auditů, jejich cíle a časové 

rozvržení. Roční plán dále obsahoval odbornou přípravu auditora a úkoly v metodické a 

konzultační činnosti.  

V  1. čtvrtletí 2015 provedl interní auditor podle plánu finanční audit podle § 28 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 320/2001 Sb. při němž bylo ověřeno, že údaje vykázané ve finančních, účetních a 

jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním. Na 

základě poznatků z provedeného finančního auditu dospěl auditor k závěru, že účetnictví 

Ústavního soudu je správné, průkazné a věrohodné. 

V rámci tří plánovaných auditů výkonů, provedených podle § 28 odst. 4 písm. c) zákona 

č. 320/2001 Sb., přezkoumal hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a 

účinnost vnitřního kontrolního systému v jednotlivých odborech řízených generálním 

sekretářem a ředitelem sekce soudní správy. Jednotlivé audity byly průběžně projednávány 

s  ředitelem sekce soudní správy, generálním sekretářem a příslušnými vedoucími auditovaných 

odborů a oddělení Ústavního soudu. O výsledcích prováděných auditů byli průběžně 

informováni předseda a místopředsedkyně Ústavního soudu, generální sekretář a ředitel sekce 

soudní správy. 

Provedenými audity nebyly zjištěny žádné případy nehospodárnosti ani protiprávních činů. 
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Na základě provedených auditů dospěl interní auditor k závěru, že zavedený vnitřní kontrolní 

systém odpovídá potřebám Ústavního soudu ČR. Ve smyslu § 25 – 31 zákona č. 320/2001 Sb. 

o finanční kontrole ve veřejné správě, vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný 

výkon veřejné správy.  

4. Plnění závazných ukazatelů 
 

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České 

republiky na rok 2015, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno v tabulkové části v příloze  

č. 2 této zprávy. 

K překročení stanovených závazných ukazatelů ve vztahu k rozpočtu po změnách došlo u: 

souhrnného ukazatele: 
 

 Příjmy celkem ve výši 250 616,09 Kč.   
Pozn.: Ústavnímu soudu byl vzhledem k oboru jeho činnosti stanoven nulový rozpočet příjmů. 

specifického ukazatele - příjmy: 
 

 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ve výši 

250 616,09 Kč.  

Zdůvodnění překročení: 
 

Překročení souhrnného ukazatele příjmy celkem bylo ovlivněno neplánovanými 

příjmy - rozpis je uveden v kapitole 7. této zprávy. 

 

specifického ukazatele – výdaje – zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů: 

 Platy soudců ve výši 1 497 175 Kč.  

průřezového ukazatele – výdaje – zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů: 

 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb celkem ve výši 23 265,07 Kč. 

 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši celkem 744 380 Kč.  

 

Podrobný komentář k plnění závazných ukazatelů a překročení průřezových ukazatelů je 

uveden v kapitolách 5. - vyhodnocení výdajů, 6. - rozpočtová opatření, 11. - čerpání výdajů na 

platy, 13. - čerpání výdajů vedených v informačním systému programového financování 

EDS/SMVS a 14. - nároky z nespotřebovaných výdajů průvodní zprávy.  

 

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly v průběhu roku 2015 zapojovány v souladu s § 25 

odst. 1 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„rozpočtová pravidla“).  

 

5. Vyhodnocení výdajů 

Podle zákona č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, ve znění 

pozdějších předpisů, byla pro činnost Ústavního soudu vyčleněna částka 179 921 001 Kč, 

v tom platy představitelů státní moci 27 799 200 Kč a ostatní výdaje na zajištění činnosti 

Ústavního soudu 152 121 801 Kč. Z ostatních výdajů činily prostředky na financování 

programu 058V01 – „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ústavního soudu“ 

vedeného v informačním systému programového financování EDS/SMVS 34 284 000 Kč, 

v tom kapitálové výdaje 23 800 000 Kč a neinvestiční výdaje 10 484 000 Kč. 
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Rozpočet po změnách je vykazován ve stejném objemu jako schválený rozpočet, nebylo 

provedeno žádné rozpočtové opatření podléhající schválení rozpočtového výboru Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky (dále také „RV PSP ČR“), pouze došlo k přesunu 

v prostředcích na financování programu, kde byly kapitálové výdaje po provedených 

rozpočtových opatřeních v pravomoci správce kapitoly sníženy na 19 850 000 Kč a 

neinvestiční výdaje zvýšeny na 14 434 000 Kč. 

Konečný rozpočet výdajů celkem dosáhl výše 190 953 884,83 Kč, z toho výdaje na platy 

představitelů státní moci (zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů) činily částku 

30 806 474 Kč, ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu pak částku 

160 147 410,83 Kč. Výdaje vedené v informačním systému programového financování 

EDS/SMVS byly ve výši 38 054 838,16 Kč, v tom kapitálové výdaje 22 010 839,25 Kč a 

neinvestiční výdaje 16 043 998,91 Kč.  

Celkově byly výdaje čerpány ve výši 178 511 690,83 Kč, což představuje čerpání k rozpočtu 

po změnách na 99,22 % a ke konečnému rozpočtu na 93,48 %. Položka platy představitelů 

státní moci byla čerpána ve výši 29 296 375 Kč, což představuje čerpání na 105,39 % 

k rozpočtu po změnách a na 95,10 % ke konečnému rozpočtu.  

Čerpání v ostatních výdajích na zajištění činnosti Ústavního soudu dosáhlo výše 

149 215 315,73 Kč, tj. 98,09 % k rozpočtu po změnách a 93,17 % ke konečnému rozpočtu. 

Čerpání v položkách výdajů vedených v informačním systému programového financování 

činilo částku 33 230 601,91 Kč, což představuje čerpání na 96,93 % k rozpočtu po změnách a 

na 87,32 % ke konečnému rozpočtu. Kapitálové výdaje byly čerpány v celkovém objemu 

částkou 19 528 023,09 Kč, tj. 98,38 % k rozpočtu po změnách a 88,72 % ke konečnému 

rozpočtu. Neinvestiční výdaje vedené v EDS/SMVS byly čerpány ve výši 13 702 578,82 Kč, 

což představuje 94,93 % k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu 85,40 %. 

5. 1. Čerpání výdajů celkem 

Přehledné čerpání výdajů je uvedené v následující tabulce: 

schválený po změnách konečný 
1)

VÝDAJE CELKEM 179 921 001 179 921 001 190 953 884,83 178 511 690,73 99,22 93,48

                                               V tom:

BĚŽNÉ VÝDAJE 156 121 001 160 071 001 168 943 045,58 158 983 667,64 99,32 94,10

V tom:

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní 

platby za provedenou práci vč. 

příslušenství

117 184 881 117 184 881 122 509 081,00 115 526 445,00 98,58 94,30

V tom:

Platy zaměstnanců 56 884 710 56 884 710 57 860 345,00 57 629 090,00 101,31 99,60

OOV 1 029 746 1 029 746 1 029 746,00 516 013,00 50,11 50,11

Platy soudců 27 799 200 27 799 200 30 806 474,00 29 296 375,00 105,39 95,10

Odstupné 864 582 864 582 931 243,00 538 535,00 62,29 57,83

Odchodné 1 464 000 1 464 000 2 248 000,00 0,00 0,00 0,00
Povinné pojistné placené 

zaměstnavatele 29 142 643 29 142 643 29 633 273,00 27 546 432,00 94,52 92,96

Neinvestiční nákupy a související výdaje
37 602 200 41 706 200 45 230 779,51 42 343 354,57 101,53 93,62

FKSP 846 839 846 839 870 104,07 870 104,07 102,75 100,00

Ostatní neinvestiční transfery 287 081 177 081 177 081,00 103 422,00 58,40 58,40

Neinvestiční transfery obyvatelstva 140 000 100 000 100 000,00 84 942,00 84,94 84,94

Neinvestiční transfery do zahraničí 60 000 56 000 56 000,00 55 400,00 x 98,93

Ostatní věcné výdaje celkem 38 936 120 42 886 120 46 433 964,58 43 457 222,64 101,33 93,59

Kapitálové výdaje celkem 23 800 000 19 850 000 22 010 839,25 19 528 023,09 98,38 88,72

Ukazatel

Rozpočet 2015

Skutečnost 2015

Plnění ke 

konečnému 

rozpočtu 

 Kč

Plnění k 

rozpočtu 

po 

změnách
%
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Běžné výdaje včetně prostředků na programové financování byly čerpány ve výši 

158 983 667,64 Kč (99,32 % rozpočtu po změnách, 94,10 % ke konečnému rozpočtu), 

v tom platy a podobné související výdaje vykazují výši čerpání 115 526 445 Kč (98,58 % 

rozpočtu po změnách, 94,30 % ke konečnému rozpočtu) se zapojenými nároky 

z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 347 465,07 Kč (včetně položky 5342). 

 

Nároky z nespotřebovaných výdajů v platových položkách 

včetně příslušenství v celkové výši  5 347 465,07 Kč 

byly zapojeny v následujících položkách:  

- 5011 – platy zaměstnanců a pracovním poměru  975 635,00 Kč 

- 5022 – platy představitelů státní moci 3 007 274,00 Kč 

- 5024 – odchodné 66 661,00 Kč 

- 5026 – odstupné 784 000,00 Kč 

- Celkem platové položky 4 833 570,00 Kč 

- 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení 71 106,00 Kč 

- 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 419 524,00 Kč 

- Celkem povinné pojistné placené zaměstnavatelem 490 630,00 Kč 

- 5342 - převody fondu kulturních a sociálních potřeb 23 265,07 Kč 

 

Ze zapojených nároků v platových položkách včetně příslušenství bylo skutečně čerpáno: 

- 5011 – platy zaměstnanců a pracovním poměru  744 380,00 Kč 

- 5022 – platy představitelů státní moci 1 497 175,00 Kč 

- 5024 – odchodné 0,00 Kč 

- 5026 – odstupné 0,00 Kč 

- Celkem platové položky 2 241 555,00 Kč 

- 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení 71 106,00 Kč 

- 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 419 524,00 Kč 

- Celkem povinné pojistné placené zaměstnavatelem 490 630,00 Kč 

- 5342 - převody fondu kulturních a sociálních potřeb 23 265,07 Kč 

- Celkem čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů 2 755 450,07 Kč 

Podrobné komentování čerpání nároků v platech a podobných souvisejících výdajích je 

popsáno v kapitole 11.  

Ostatní věcné výdaje (schválený rozpočet 38 936 120 Kč, rozpočet po změnách 42 886 120 Kč 

a konečný rozpočet 46 433 964,58 Kč) byly čerpány ve výši 43 457 222,64 Kč, včetně výdajů 

vedených v programovém financování EDS/SMVS, což představuje čerpání na 101,33 % 

rozpočtu po změnách, ke konečnému rozpočtu činí čerpání 93,59 % při zapojení nároků 

z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 547 844,58 Kč (z toho zapojením profilujících nároků ve 

výši 1 609 998,91 Kč a neprofilujících nároků ve výši 1 937 845,67 Kč). 

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 19 528 023,09 Kč (98,38 % rozpočtu po změnách ve 

výši 19 850 000 Kč, ke konečnému rozpočtu ve výši 22 010 839,25 Kč pak na 88,72 %) při 

zapojení profilujících nároků ve výši 2 160 839,25 Kč.  

Podrobný komentář k čerpání prostředků vedených v programovém financování EDS/SMVS 

na jednotlivé akce je uveden v kapitole 13. průvodní zprávy. 

 

Specifické ukazatele - výdaje: 

–  výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu, ukazatel byl dodržen. 

V tom: 

–  platy soudců, v celkové výši 27 799 200 Kč ke schválenému rozpočtu/rozpočtu po 

změnách, vykazují čerpání 29 296 375 Kč tj. 105,39 % k rozpočtu po změnách a 
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95,10  % ke konečnému rozpočtu, který činil částku 30 806 474 Kč. Tento ukazatel byl 

překročen o 1 497 175 Kč k rozpočtu po změnách; 

– ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu, ukazatel byl dodržen. 

 

Průřezové ukazatele: 

–  platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci – ukazatel byl dodržen; 

–  povinné pojistné placené zaměstnavatelem – ukazatel byl dodržen; 

–  převod fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 846 839 Kč ke schválenému 

rozpočtu/rozpočtu po změnách, vykazuje čerpání 870 104,07 Kč, tj. 102,75 % 

k rozpočtu po změnách a 100 % ke konečnému rozpočtu, který činil 870 104,07 Kč. 

Tento ukazatel byl překročen o 23 265,07 Kč k rozpočtu po změnách; 

–  platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 56 884 710 Kč ke schválenému 

rozpočtu/rozpočtu po změnách, vykazuje čerpání 57 629 090 Kč, což je 101,31 % 

k rozpočtu po změnách a 99,60 % ke konečnému rozpočtu. Tento ukazatel byl překročen 

o 744 380 Kč k rozpočtu po změnách; 

–  výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS – 

ukazatel byl dodržen. 
 

5.2. Hodnocení plnění rozpočtu  

Výsledky hospodaření Ústavního soudu v roce 2015 v porovnání s rokem 2014 vykazují nárůst 

čerpání výdajů celkem o 15,11 %. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně 

příslušenství byly vyšší o 9,66 %, povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo ve srovnání 

s předcházejícím rokem vyšší o 8,41  %, ostatní věcné výdaje o 31,67 % a kapitálové výdaje o 

17,53 % (vliv na toto zvýšení má pokračování celkové revitalizace a modernizace budovy 

Ústavního soudu). Pro úplnost informací je na místě uvést, že i konečný rozpočet byl 

v porovnání s předcházejícím rokem vyšší, a to o 6,31 % (viz tabulka srovnání za období let 

2011 až 2015).  

 

Vyšší čerpání v platech a ostatních platbách za provedenou práci bylo způsobeno zejména 

zvýšením platů zaměstnanců v pracovním poměru v důsledku navýšení tarifních tabulek, dále 

zvýšenou platovou základnou pro výpočet platů ústavních činitelů, s přímým dopadem na 

zvýšení v placeném pojištění za zaměstnavatele a čerpání paušálních náhrad, včetně přídělu do 

fondu kulturních a sociálních potřeb. 

 

Vyšší čerpání v ostatních věcných výdajích oproti roku 2014 bylo vyvoláno 

zejména  pokračováním obnovy mobiliáře a výpočetní techniky, výdaji za projektové 

dokumentace k akcím neinvestičního charakteru včetně udržování a oprav, které byly 

realizovány zejména v kancelářích, ale také bytech soudců Ústavního soudu. 

 

Důvodem vyššího čerpání v kapitálových výdajích oproti předcházejícímu období byla 

skutečnost, že Ústavní soud zrealizoval veřejné zakázky na rozšíření funkcionalit informačních 

technologií. Ve sledovaném období se také intenzivně pokračovalo v rozsáhlé rekonstrukci 

budovy Ústavního soudu, a to II. etapou modernizace vybraných kanceláří soudců, proběhla 

celková rekonstrukce vstupních a přilehlých prostor budovy sídla Ústavního soudu, bylo 

modernizováno vybavení bytů nově jmenovaných soudců Ústavních soudu, vybudován nový 

transformátor pro převod vysokého napětí na nízké napětí (VN/NN) a provedeno technické 

zhodnocení systému měření a regulace v budově Ústavního soudu. V roce 2015 bylo 

pokračováno v obnově vozového parku Ústavního soudu, dodávka bude včetně platby 

uskutečněna koncem ledna 2016. Výše uvedené a další akce jsou podrobně popsány v kapitole 

13. průvodní zprávy. 
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Přehled významných veřejných zakázek zveřejněných v roce 2015: 

 

- Grafické práce, předtisková příprava a tisk ročenky ÚS 

- Prodloužení podpory výrobce HP komponentů systému vzdáleného přístupu 

- Prodloužení podpory výrobce Symantec o 1 rok  

- Nákup světelných zdrojů do osvětlovacích těles v budově ÚS 

- Pojištění nemovitostí a movitých věcí 

- Rekonstrukce foyer 

- Rekonstrukce kanceláří – II. etapa 

- Restaurování dvou soch 

- Prodloužení podpory výrobce HP pro servery a příslušenství 

- Zajištění tlumočnických a překladatelských služeb 

- Dodávka a montáž strukturované kabeláže 

- Modernizace audiosystému ve sněmovně ÚS  

- Prodloužení podpory McAfee o 1 rok  

- Pronájem prezentační techniky pro konferenci 

- Servery a příslušenství pro doplnění stávajícího Blade šasi 

- Dodávka a pokládka zátěžových koberců 

- Projektová dokumentace na sanaci a fasádu  

- Provádění úklidových prací- víceletá 

- Doplnění transformátoru VN/NN do vestavěné distribuční trafostanice v budově ÚS 

- Aktivní prvky LAN 

- Dodávka osobních vozidel 

- Prodloužení podpory Citrix o 1 rok pro 2 ks Citrix NetScaler 

- Obnova počítačového vybavení  

- Studie proveditelnosti rekonstrukce ÚS 

- Prodloužení podpory Citrix o 1 rok stávajících licencí software Citrix 30 ks 

- Dodávka vybavení do služebního bytu 

- Dodávky el. energie v budově ÚS v letech 2016 - 2018 

- Výkon činností osoby odborně způsobile v oblasti rizik BOZP a PO 

- Úprava a rekonstrukce stávajícího MaR v budově ÚS 

- Prodloužení platnosti maintenance na produkt IBM FileNet P8 

- Malířské a natěračské práce  

- Tisk sborníku 

- Dodávka telekomunikačních a datových služeb 

- Doplnění diskového pole  

- Rekonstrukce fasády budovy Ústavního soudu 
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5.3. Srovnání výdajů za období 2011 - 2015 

2011 2012 2013 2014 2015
Index 

2015/2014

%

Rozpočet po 

změnách 

Rozpočet po 

změnách 

Konečný 

rozpočet 
1)

Konečný 

rozpočet 
1)

Konečný 

rozpočet 
1)

Konečný 

rozpočet 
1)

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost

133 762,74 138 846,26 152 191,34 149 068,12 168 943,05 113,33

125 430,85 125 053,80 136 011,39 138 459,91 158 983,67 114,82

95 711,64 97 333,97 107 164,34 106 395,03 122 509,08 115,15

95 186,96 93 080,68 99 925,80 105 353,06 115 526,45 109,66

49 481,60 49 818,97 52 316,34 55 147,10 57 860,35 104,92

49 481,60 49 818,97 52 316,34 55 147,10 57 629,09 104,50

21 438,78 22 404,00 28 955,00 25 430,05 35 015,46 137,69

20 915,38 20 064,28 23 579,10 24 796,00 30 350,92 122,40

24 791,26 25 111,00 25 893,00 25 817,88 29 633,27 114,78

24 789,98 23 197,43 24 030,36 25 409,97 27 546,43 108,41

698,10 700,00 723,00 762,93 870,10 114,05

697,27 681,15 711,86 762,93 870,10 114,05

37 353,00 40 812,29 44 304,00 41 910,17 45 563,86 108,72

29 546,62 31 291,97 35 373,73 32 343,92 42 587,12 131,67

13 726,66 14 930,46 6 574,00 30 549,67 22 010,84 72,05

12 794,26 5 965,21 1 299,09 16 614,76 19 528,02 117,53

147 489,40 153 776,72 158 765,34 179 617,79 190 953,88 106,31

138 225,11 131 019,01 137 310,48 155 074,67 178 511,69 115,11

126 124 125 127 127 100,00

123 119 120 123 122 99,19

Výdaje celkem 

Počet zaměstnanců *)

Platy zaměstnanců

Platy soudců včetně OPPP 

Pojistné placené zaměstnavatelem

FKSP

Ostatní věcné výdaje

Kapitálové výdaje celkem 

                                         Z toho:

                                         V tom:

Ukazatel
tis. Kč

Běžné výdaje celkem 

VÝDAJE KAPITOLY:

Výdaje na platy OPPP včetně 

příslušenství 

Vysvětlivka: 
1) – konečný rozpočet – zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů – (NNV – profilující a neprofilující) 

*) - v rozpočtu je uvedený schválený rozpočet. Ve skutečnosti – průměrný přepočtený stav zaměstnanců- výkaz ZAM. 

 

5.4. Čerpání výdajů na účelové a ostatní věcné výdaje včetně FKSP 

Účelové a ostatní věcné výdaje (včetně výdajů určených na programové financování) tvořily ve 

vztahu k celkovým výdajům 23,84 % k rozpočtu po změnách a 24,32 % ke konečnému 

rozpočtu. Rozpočet po změnách představoval výši 42 890 120 Kč, konečný rozpočet pak 

46 433 964,58 Kč, čerpání bylo realizováno ve výši 43 457 222,64 Kč, tj. 101,32 % k rozpočtu 

po změnách a 93,59 % ke konečnému rozpočtu. 

V rámci neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů, které tvořily 23,18 % z celkových 

výdajů k rozpočtu po změnách a 23,69 % ke konečnému rozpočtu, byly realizovány například 

nákupy drobného dlouhodobého hmotného majetku, odborné literatury, kancelářského a 

všeobecného materiálu, energií, pohonných hmot, dále prováděny úhrady za služby pošt, 

telefonních poplatků, nájemného, ostatních nakupovaných služeb, zejm. příspěvek organizace 

na stravování zaměstnanců, odvoz odpadu, povinné lékařské prohlídky, překladatelské služby, 

on-line právní systémy, projektové dokumentace k opravám, koncesionářské poplatky, 

udržovací poplatky za EKIS a ICT technologie, opravy a udržování, cestovné nebo pohoštění, 

dary pro reprezentaci, paušální náhrady spojené s výkonem funkce, apod. Čerpání v tomto 

seskupení činilo výši 42 343 354,57 Kč, což představuje v porovnání k rozpočtu po změnách 

ve výši 41 706 200 Kč hodnotu 101,53 % a ke konečnému rozpočtu ve výši 45 230 779,51 Kč 

hodnotu 93,62 %. 

Výdaje na převod FKSP, platby daní a poplatků včetně neinvestičních transferů tvořily 

z celkových výdajů k rozpočtu po změnách 0,66 %, ke konečnému rozpočtu pak 0,63 % při 
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čerpání ve výši 1 113 868,07 Kč (převod FKSP, platby daní a poplatků, neinvestiční transfery 

a náhrady mezd v době nemoci). Rozpočet po změnách dosáhl výše 1 179 920 Kč, čerpání tedy 

představuje 94,40 % ve vztahu k rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet pak činil celkovou 

částku 1 203 185,07 Kč a čerpání představuje 92,77% ve vztahu ke konečnému rozpočtu. 

Přehled čerpání dle jednotlivých podseskupení je uveden v následující tabulce. 

%

513 Nákup materiálu 7 040 000 8 364 757,10 7 944 019,25 904 019,25 112,84 94,97

514 Úroky a ostatní finanční výdaje 35 000 35 000,00 14 645,93 -20 354,07 41,85 41,85

515 Nákup vody, paliv a energie 5 755 000 5 755 000,00 5 716 845,09 -38 154,91 99,34 99,34

516 Nákup služeb 18 974 000 20 616 059,75 18 379 697,09 -594 302,91 96,87 89,15

517 Ostatní nákupy 5 361 000 5 701 056,36 5 542 576,17 181 576,17 103,39 97,22

519
Výdaje související s neinvestičními nákupy, 

příspěvky, náhrady a věcné dary
4 541 200 4 758 906,30 4 745 571,04 204 371,04 104,50 99,72

534 Převody vlastním fondům (FKSP) 846 839 870 104,07 870 104,07 23 265,07 102,75 100,00

536
Ostatní neinvestiční transfery jiným 

veřejným rozpočtům
177 081 177 081,00 103 422,00 -73 659,00 58,40 58,40

542 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 100 000 100 000,00 84 942,00 -15 058,00 84,94 84,94

551
Neinvestiční transfery mezinárodním 

organizacím a nadnárodním orgánům
60 000 56 000,00 55 400,00 -4 600,00

x 98,93

42 890 120 46 433 964,58 43 457 222,64 571 702,64 101,32 93,59

Plnění ke 

konečnému 

rozpočtu

Účelové a ostatní věcné výdaje vč. FKSP 

Rozdíl mezi 

skutečností a 

rozpočtem po 

změnách

 Kč

R
S

 -

P
o
d

se
sk

u
p

e
n

í

Ukazatel

Rozpočet po 

změnách 2015
Skutečnost 2015

Konečný 

rozpočet 2015 
1)

Plnění k   

rozpočtu 

po 

změnách

 
Vysvětlivka: 1) konečný rozpočet – zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů – (NNV – neprofilující, profilující) 

V rámci věcných výdajů, včetně výdajů určených na programové financování, byly finanční 

prostředky vynaloženy následovně: 

 Nákup materiálu 513 - rozhodující objem finančních prostředků tohoto podseskupení byl 

vynaložen na pokračující obnovu vybavení zaměstnanců drobným hmotným dlouhodobým 

majetkem (zejména s ohledem na II. etapu modernizace vybraných pracovišť soudců a 

rekonstrukci vstupních a přilehlých prostor sídla Ústavního soudu), byla také provedena 

obnova vybavení v bytech nově jmenovaných soudců. Další výdaje byly vynaloženy na 

nákup odborné právnické a sociálně vědní literatury, kancelářského a spotřebního 

materiálu pro zajištění provozu Ústavního soudu a pokračující obnovu počítačové a 

telekomunikační techniky. V meziročním srovnání s rokem 2014 došlo ke zvýšení 

vynaložených prostředků v tomto podseskupení celkem o 25,39 %. Ke zvýšení výdajů proti 

roku 2014 došlo zejména v důsledku zahájené obnovy mobiliáře, která bude 

v nadcházejícím období zhruba ve stejném rozsahu pokračovat. Rozpočet po změnách 

v podseskupení 513 činil za nákup materiálu celkovou výši 7 040 000 Kč, konečný 

rozpočet pak částku 8 364 757,10 Kč.   

Čerpání dosáhlo výše 7 944 019,25 Kč, tj. 112,84 % ve vztahu k rozpočtu po změnách a 

94,97 % ve vztahu ke konečnému rozpočtu, v tom zahrnuto zapojení nároků 

z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 1 324 757,10 Kč (z toho neprofilující ve výši 

4 814,55 Kč a profilující (EDS/SMVS) ve výši 1 319 942,55 Kč). Čerpání v položce 5137 

– drobný hmotný dlouhodobý majetek (vedeno v EDS/SMVS) dosáhlo výše 4 715 548,91 

Kč. Zde bylo provedeno rozpočtové opatření v pravomoci správce kapitoly ve výši 

1 100 000 Kč, rozpočet po změnách je ve výši 3 690 000 Kč. Čerpání tvoří 127,79 % 

k rozpočtu po změnách a 94,12 % ke konečnému rozpočtu. Podrobný komentář k položce 

5137 je uveden v kapitole č. 13. 

 Úroky a ostatní finanční výdaje 514 – jedná se o podseskupení, ve kterém jsou zúčtovány 

zejména kurzové rozdíly, které vznikají při nákupu a následném zpětném vrácení 

devizových prostředků v souvislosti se zahraničními služebními cestami a platbami za 

odbornou literaturu ze zahraničí. V této položce je čerpání proti roku 2014 nižší o 72,73 % 

při celkové výši 14 645,93 Kč. Ústavní soud účtuje o kurzových rozdílech v průběhu roku 
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pevným kurzem. Rozpočet po změnách činil částku 35 000 Kč, čerpání k rozpočtu po 

změnách bylo v úrovni 41,85 %. 

 Nákup vody, paliv a energie 515 - v tomto podseskupení došlo v meziročním srovnání ke 

snížení o 6 %. Výdaje za vodu a dodávky tepla, plynu a elektrické energie byly ve srovnání 

s předcházejícím rokem nepatrně zvýšeny, a to v souhrnu o 0,88 %, k nízké úrovni výdajů 

za teplo přiváděné do budovy přispěla mírná zima, ale i vyjednání optimálních podmínek 

pro odběry jednotlivých médií a pokračování procesu celkové optimalizace spotřeby 

energií. Ke snížení o 17,27 % došlo v meziročním srovnání v položce PHM, a to především 

v důsledku meziročního poklesu cen PHM na tuzemském trhu. Rozpočet po změnách je 

v podseskupení 515 shodný s konečným rozpočtem a činil 5 755 000 Kč, vlastní čerpání 

bylo ve výši 5 716 845,09 Kč, tj. 99,34 % k rozpočtu po změnách a ke konečnému 

rozpočtu.  

 Nákup služeb 516 – představuje nejvyšší objem finančních prostředků v seskupení 51. 

Výdaje byly vynaloženy na smluvně zajišťované služby, např. odvoz odpadu, úklid chodeb 

a sociálních zařízení, monitoring tisku, servis výtahů a klimatizace, povinné 

koncesionářské poplatky, roční poplatky za EKIS, poplatky za on-line dostupné právní 

programy, příspěvky zaměstnavatele na stravování zaměstnanců, poštovné, 

telekomunikační poplatky, pojištění osobních automobilů, pojištění budovy a bytů soudců 

Ústavního soudu, konzultace a poradenství. Výdaje v tomto podseskupení pokrývají i 

oblast poskytování překladatelských služeb.   

 

V roce 2015 byly mimo jiné z této položky vynaloženy finanční prostředky v celkovém 

objemu 3 534 294 Kč za dokončení pasportizace sídla Ústavního soudu, za provedení 

stavebně – technického průzkumu, jehož součástí bylo též zpracování digitálních podkladů 

pro Centrální registr administrativních budov, za projektové dokumentace k opravě fasády 

sídla Ústavního soudu, k opravě ležaté kanalizace, k systému chlazení interiérů a další. 

Prostředky byly použity též v oblasti vzdělávání zaměstnanců (účast na školeních a 

vzdělávacích seminářích).   

V tomto podseskupení položek jsou dále zahrnuty výdaje na úhradu nájemného za byty 

soudců Ústavního soudu a přímé náklady na zahraniční cesty soudců Ústavního soudu 

v celkovém objemu 334 997,04 Kč (v roce 2015 bylo realizováno celkem 23 zahraničních 

cest).  

 

Celkový objem výdajů vynaložených v tomto podseskupení po odpočtu nejvyšší částky za 

vyhotovené projektové dokumentace byl v meziročním srovnání v podstatě na stejné 

úrovni, a to včetně výdajů na financování programu vedeného v EDS/SMVS. Rozpočet po 

změnách činil výši 18 974 000 Kč (bylo realizováno rozpočtové opatření v pravomoci 

správce kapitoly ve výši 2 850 000 Kč – položka 5168 – zpracování dat a služby 

souvisejících s informačními technologiemi, vedeno v EDS/SMVS), konečný rozpočet při 

zapojení neprofilujících nároků ve výši 1 642 059,75 Kč činil 20 616 059,75 Kč. Čerpání 

této položky v celkové výši 18 379 697,09 Kč bylo realizováno k rozpočtu po změnách na 

96,87 % a v porovnání ke konečnému rozpočtu na 89,15 %.   

 

Čerpání v položce 5168 – zpracování dat, která je součástí výdajů vedených v EDS/SMVS, 

bylo vykázáno ve výši 4 893 911,20 Kč, přičemž schválený rozpočet byl stanoven na 

4 000 000 Kč, rozpočet po změnách po provedeném rozpočtovém opatření činil 

6 850 000 Kč, což představuje 71,44 % k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu 

– podrobný komentář čerpání je uveden v kapitole č. 13. 
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 Ostatní nákupy 517 - převážná část výdajů v tomto podseskupení byla vynaložena na 

opravy a udržování majetku Ústavního soudu, dále na cestovné, prostředky na reprezentaci, 

pořízení software, které je od roku 2012 vedeno v programovém financování (pozn.: 

software, jehož pořizovací cena je nižší než 60 tis. Kč – čerpání v této položce je 

vykazováno ve výši 290 056,36 Kč, k tohoto titulu byly zapojeny profilující nároky 

z nespotřebovaných výdajů, položka nebyla rozpočtována - podrobný komentář je uveden 

v kapitole č. 13.) a účastnické poplatky na konferencích. V meziročním srovnání je v tomto 

podseskupení vykázán nárůst o 116,22 %.   

Nejvyšší nárůst v meziročním srovnání je vykazován v položce 5171 (vedeno 

v programovém financování EDS/SMVS) - opravy a údržba, kdy Ústavní soud 

zabezpečoval v potřebném rozsahu opravy v budově a bytech soudců Ústavního soudu, 

výpočetní techniky a vozového parku. Samostatný komentář je uveden v kapitole č. 9. 

Čerpání v položce 5171 ke schválenému rozpočtu/rozpočtu po změnách a konečnému 

rozpočtu ve výši 3 894 000 Kč, je vykazováno ve výši 3 803 062,33 Kč, což je 97,66 % 

jak k rozpočtu po změnách, tak i ke konečnému rozpočtu. Čerpání v tomto podseskupení 

činilo celkovou výši 5 542 576,17 Kč, tj. čerpání na 103,39 % k rozpočtu po změnách ve 

výši 5 361 000 Kč a na 97,22 % ke konečnému rozpočtu ve výši 5 701 056,36 Kč (při 

zapojení profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 290 056,36 Kč a 

neprofilujících ve výši 31 621,21 Kč). Neprofilující nároky byly zapojeny v položce 5176 

– účastnické poplatky na konference ve výši 50 000 Kč; nedočerpání těchto zapojených 

nároků bylo způsobeno pracovní neschopností účastníka a nižší účastí na konferenci.. 

Pokles výdajů je vykazován také v položce cestovné, kde čerpání dosáhlo výše 

402 403,37 Kč, z toho zahraniční služební cesty 315 320,07 Kč. Ve srovnání 

s předcházejícím rokem bylo realizováno o 2 zahraniční cesty méně - viz samostatná 

kapitola tohoto materiálu. Tuzemské cestovné dosáhlo výše 87 083,30 Kč. Vyšší čerpání 

bylo vykázáno v položce pohoštění, a to o 189,88 %; důvodem bylo uskutečnění více 

návštěv náročnějších na reprezentaci Ústavního soudu (rovněž popsáno v kapitole 15. – 

Zahraniční spolupráce). 

 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 519 – 

výdaje v tomto podseskupení činily 4 745 571,04 Kč, což představuje plnění ke 

konečnému rozpočtu 99,72 % a k rozpočtu po změnách 104,50 %. Rozhodující výdaje tvoří 

položka 5196 - Náhrady a příspěvky související s výkonem funkce soudce Ústavního 

soudu, které byly čerpány na 105,30 % k rozpočtu po změnách a na 100,00 % ke 

konečnému rozpočtu, jehož výše činila 4 328 906,30 Kč. Z důvodu zvýšení platové 

základny pro výpočet platů soudců Ústavního soudu v průběhu roku 2015, tudíž i náhrad 

souvisejících s výkonem funkce soudce Ústavního soudu, byly zapojeny nároky ve výši 

217 706,30 Kč. Výdaje na zahraniční cesty soudců Ústavního soudu činily 184 454,30 Kč. 

Dále byly prostředky vynaloženy na dary ve výši 356 374,74 Kč, přičemž nejvyšší výdaj 

souvisel s vydáním ročenky Ústavního soudu za rok 2014 a také s poskytnutými 

neinvestičními příspěvky a náhradami ve výši 60 290 Kč (zde jsou výdaje za vyúčtování 

bytů soudců Ústavního soudu).  

 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb 534 – schválený rozpočet/rozpočet byl 

stanoven na 846 839 Kč, konečný rozpočet při zapojení neprofilujících nároků 

z nespotřebovaných výdajů pak dosáhl výše 870 104,07 Kč. Čerpání je ve výši 

870 104,07 Kč, tj. 102,75 % k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu v úrovni 

rovných 100 %. Výše zapojení neprofilujících nároků činila 23 265,07 Kč, a to z důvodu 

zvýšení platů soudců Ústavního soudu, navýšení platů zaměstnanců v pracovním poměru, 

úpravou tarifních části platů od 11/2015, proplacení nevyčerpané dovolené při ukončení 

pracovního poměru asistentů a odměn za splnění mimořádně náročných dlouhodobých 

úkolů. Výpočet přídělu FKSP je proveden také z položky 5424 – náhrady v době nemoci 

dle vyhlášky 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, § 2. 
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 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 536 – čerpání činilo 

celkovou výši 103 422 Kč tj. 58,40 % k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu, 

který činil 177 081 Kč. Výdaje byly vynaloženy za platby DPH dodávek publikací ze 

zahraničí. Platba DPH ve vztahu k zahraniční platbě za poskytování právního systému 

WESTLAW bude z důvodu jejího zaplacení v prosinci 2015 provedena v lednu 2016 ve 

výši 66 303 Kč (Ústavní soud je identifikovanou osobou podle § 106d odst. 4 písm. b) 

zákona o dani z přidané hodnoty). Z výše uvedeného vyplývá, že čerpání při platbě DPH 

za využívání právního systému WESTLAW v roce 2015 by dosáhlo téměř 100 % 

k rozpočtu po změnách. 

 Náhrady placené obyvatelstvu 542 – zde účtována položka 5424 – náhrady v době 

nemoci, a to ve výši 84 942 Kč, tj. 84,94 % k rozpočtu po změnách a konečnému rozpočtu. 

Výše čerpání představují náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.   

 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 551 – zde účtována položka 5511, 

konkrétně úhrada členských příspěvků ve výši 55 400 Kč za členství ÚS ve světové 

konferenci o ústavním soudnictví, tj. k rozpočtu po změnách/ke konečnému rozpočtu, který 

činil 56 000 Kč, plnění na 98,93 %. 

 

Přehled čerpání zapojených neprofilujících nároků z nespotřebovaných výdajů dle položek: 

5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 4 814,55 Kč 

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 139 633,00 Kč 

5167 – Služby školení a vzdělávání 60 000,00 Kč 

5169 – Nákup ostatních služeb 1 442 426,75 Kč 

5176 – Účastnické poplatky na konference 31 621,21 Kč 

5196 – Náhrady spojené s výkonem funkce 217 706,30 Kč 

5342 – Převody fondu kulturních a sociálních potřeb 23 265,07 Kč 

Celkem zapojení NNV – neprofilujících v účelových a ostatních výdajích 1 919 466,88 Kč 

 

Přehled zapojení profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů dle položek: 

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 319 942,55 Kč 

5172 – Programové vybavení 290 056,36 Kč 

Celkem zapojení NNV – profilujících v účelových a ostatních výdajích 1 609 998,91 Kč 
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5.5. Čerpání výdajů na účelové a ostatní věcné výdaje včetně FKSP - srovnání 

v letech 2011 - 2015 

2011 2012 2013 2014 2015
Index 

2015/2014

v %

Rozpočet po 

změnách 

Rozpočet po 

změnách 

Konečný 

rozpočet
 1) 

Konečný 

rozpočet
 1) 

Konečný 

rozpočet
 1) 

Konečný 

rozpočet
 1) 

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost

6 282,00 7 222,00 6 844,00 7 559,05 8 364,76 110,66

3 686,98 4 341,41 6 098,99 6 325,55 7 931,41 125,39

50,00 43,00 75,00 75,00 35,00 46,67

17,37 23,14 53,86 53,70 14,65 27,27

6 882,00 8 065,00 8 275,00 8 025,00 5 755,00 71,71

5 964,65 6 914,89 6 975,18 6 081,92 5 716,85 94,00

13 535,00 13 988,29 16 967,00 15 251,97 20 616,06 135,17

11 234,15 11 012,58 13 363,52 13 272,79 18 379,70 138,48

6 084,00 7 589,00 8 241,00 6 650,39 5 701,06 85,73

4 883,59 5 573,46 5 550,73 2 563,38 5 542,58 216,22

4 134,00 3 417,00 3 455,00 3 882,84 4 758,91 122,56

3 438,00 3 040,59 3 012,23 3 722,65 4 745,57 127,48

698,10 700,00 723,00 762,93 870,10 114,05

697,27 681,15 711,86 762,93 870,10 114,05

192,00 258,00 307,00 252,92 177,08 70,01

185,85 257,32 219,15 191,15 103,42 54,10

194,00 230,00 140,00 160,00 100,00 62,50

136,00 128,59 100,08 79,78 84,94 106,47

53,00 56,00 105,66

53,00 55,40 104,52

38 051,10 41 512,29 45 027,00 42 673,10 46 433,96 108,81

30 243,86 31 973,12 36 085,60 33 106,85 43 444,61 131,23

R
S

 -
P

o
d

se
sk

u
p

e
n

í

515 Nákup vody, paliv a energie

Nákup služeb

Neinvestiční transfery mezinárodním 

organizacím a nadnárodním orgánům

542 Náhrady placené obyvatelstvu

Ostatní nákupy

516

Účelové a ostatní věcné výdaje  celkem 

534 Převody vlastním fondům (FKSP)

536
Ostatní neinvestiční tranfery jiným veřejným 

rozpočtům

Ukazatel

517

551

v tis. Kč

513 Nákup materiálu

514 Úroky a ostatní finanční výdaje

519
Výdaje související s neinvestičními nákupy, 

příspěvky, náhrady a věcné dary

Vysvětlivka: 1) konečný rozpočet – zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů – (NNV), výkaz FIN 2-04 – odd. II. Rozpočtové výdaje a financování – sl. 3 

 

6. Rozpočtová opatření 

V průběhu roku 2015 bylo provedeno celkem devět rozpočtových opatření v pravomoci 

správce kapitoly.  

Správce kapitoly provedl v průběhu roku přesun prostředků v celkové výši 3 950 000 Kč, a to 

jednak z kapitálových výdajů do běžných výdajů v rámci programového financování vedeného 

v EDS/SMVS a dále přesun mezi položkami rozpočtové skladby v účelových a ostatních 

běžných výdajích, v souladu s rozpočtovými pravidly.  

Rozpočtová opatření prováděl správce kapitoly dle průběžných analýz předpokládaných 

výdajů. 

Přehled rozpočtových opatření: 
Číslo 

RO 
Datum Účel Položka Název položek Změna v  Kč 

1 2.7.2015 Převod v běžných výdajích a 

kapitálových výdajích v rámci 

položek podseskupení a převod 

z kapitálových výdajů do 

běžných výdajů v rámci 

programového financování 

vedeného v EDS/SMVS 

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený -170 000 

5151 Studená voda -50 000 

5153 Plyn -30 000 

5154 Elektrická energie -390 000 

5156 Pohonné hmoty a mazadla -640 000 

5164 Nájemné 240 000 

5167 Služby školení a vzdělávání -100 000 

5169 Nákup ostatních služeb 1 100 000 

5173 Cestovné -360 000 

5175 Pohoštění 150 000 

5194 Věcné dary 100 000 
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Číslo 

RO 
Datum Účel Položka Název položek Změna v  Kč 

5196 
Náhrady a příspěvky související s 

výkonem funkce 
150 000 

6111 Programové vybavení -4 750 000 

6121 Budovy, haly, stavby -2 070 000 

6123 Dopravní prostředky 2 070 000 

6125 Výpočetní technika 1 900 000 

5168 
Zpracování dat a služby souvisejících 

s informačními technologiemi 
2 850 000 

2 21.9.2015 Převod v běžných výdajích a 

kapitálových výdajích v rámci 

položek podseskupení a převod 

z kapitálových výdajů do 

běžných výdajů v rámci 

programového financování 

vedeného v EDS/SMVS 

5136 Knihy, učební pomůcky, tisk -70 000 

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený -370 000 

5152 Teplo -400 000 

5154 Elektrická energie -100 000 

5156 Pohonné hmoty a mazadla -100 000 

5161 Služby pošt -100 000 

5162 
Služby telekomunikací a 

radiokomunikací 
-150 000 

5163 Služby peněžních ústavů -130 000 

5164 Nájemné 70 000 

5167 Služby školení a vzdělávání 40 000 

5169 Nákup ostatních služeb 1 600 000 

5173 Cestovné -250 000 

5175 Pohoštění -40 000 

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 700 000 

6121 Budovy, haly, stavby -700 000 

3 23.11.2015 Převod v kapitálových výdajích 

v rámci programového 

financování 

6121 Budovy, haly, stavby -2 650 000 

6123 Vozový park 2 650 000 

4 25.11.2015 Převod v běžných výdajích a 

kapitálových výdajích v rámci 

položek podseskupení a převod 

z kapitálových výdajů do 

běžných výdajů v rámci 

programového financování 

vedeného v EDS/SMVS 

5134 Prádlo, oděv, obuv -20 000 

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 115 000 

5151 Studená voda -20 000 

5163 Služby peněžních ústavů -35 000 

5124 Náhrady mezd v době nemoci -40 000 

6123 Vozový park -400 000 

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400 000 

5 7.12.2015 Převod v běžných výdajích 

v rámci položek podseskupení  
5134 Prádlo, oděv, obuv -12 000 

5142 Kurzové ztráty ve výdajích -40 000 

5156 Pohonné hmoty a maziva -230 000 

5161 Poštovní služby -20 000 

5162 
Služby telekomunikací a 

radiokomunikací 
50 000 

5169 Nákup ostatních služeb 466 000 

5173 Cestovné -100 000 

5362 
Platby daní a poplatků státnímu 

rozpočtu 
-100 000 

5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím -10 000 

5511 
Neinvestiční transfery mezinárodním 

organizacím 
-4 000 

6 8.12.2015 Převod v běžných výdajích 

v rámci položek podseskupení  
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 90 000 

5152 Teplo 70 000 

5154 Elektrická energie -70 000 

5163 Služby peněžních ústavů -30 000 

5192 Poskytnuté neinvestiční náhrady -25 000 

5194 Věcné dary -35 000 

7 15.12.2015 5152 Teplo 27 155 
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Číslo 

RO 
Datum Účel Položka Název položek Změna v  Kč 

Převod v běžných výdajích 

v rámci položek podseskupení  
5154 Elektrická energie -27 155 

5156 Pohonné hmoty a maziva -15 000 

5169 Nákup ostatních služeb 95 000 

5175 Pohoštění -80 000 

8 28.12.2015 Převod v běžných výdajích 

v rámci položek podseskupení a 

převod v kapitálových výdajích 

v rámci programového 

financování 

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk -80 000 

5153 Plyn -20 000 

5154 Elektrická energie -40 000 

5161 Poštovní služby -15 000 

5164 Nájemné -30 000 

5169 Nákup ostatních služeb 285 000 

5173 Cestovné -100 000 

6111 Programové vybavené -149 000 

6121 Budovy, haly, stavby -42 350 

6122 Stroje, přístroje a zařízení 42 350 

6125 Výpočetní technika 149 000 

9 31.12.2015 Převod v kapitálových výdajích 

v rámci programového 

financování - oprava účtování 

6121 Budovy, haly, stavby -41 624 

 

Přehled zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů (setříděno dle položek): 

 

Datum 

(Rok 2015) 

Zdůvodnění zapojení nároků  

z nespotřebovaných výdajů 
Položka 

Zapojení nároků 

Čerpání 

zapojených 

nároků 

v Kč 

13. únor 

Dne 20. února 2015 nabyl účinnost zákon č. 

25/2015 Sb., kterým se změnil zákon č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících předpisů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů *) 

5011 975 635,00 744 380,00 

5022 3 007 274,00 1 497 175,00 

5024 66 661,00 0,00 

5026 784 000,00 0,00 

7. prosinec 
Neprofilující - příslušenství k 3 % nárůstu 

v platech zaměstnanců od 11/2015 
5031 71 106,00 71 106,00 

7. prosinec 
Neprofilující - příslušenství k 3 % nárůstu 

v platech zaměstnanců od 11/2015 
5032 

25 598,00 25 598,00 

23. prosinec 
Neprofilující - zvýšení platové základny soudců 

ÚS a z platů zaměstnanců při zapojení NNV 
393 926,00 393 926,00 

8. září 
Profilující - pokračování v obnově výpočetní 

techniky - počítačové sestavy 
5137 

1 035 518,00 1 035 518,00 

5. listopad Profilující - vybavení bytu soudce Ústavního 

soudu 

269 056,81 269 056,81 

25. listopad 15 367,74 15 367,74 

25. listopad 

Neprofilující - vybavení bytu soudce Ústavního 

soudu - majetek vedený v operativní evidenci - 

dodržení lhůty splatnosti - před provedením 

rozpočtového opatření v pravomoci správce 

kapitoly 

5139 4 814,55 4 814,55 

23. březen 

Neprofilující - zpracování studie pro zásobování 

el. energií - doplacení faktury - rozpočet vyčerpán 

na 100 % 

5166 

4 493,00 4 493,00 

13. duben Neprofilující - studie řešení prostor získaných od 

GIBS a odborný posudek - rozsah a příčiny 

poruchy kanalizace v sídle Ústavního soudu 

21 000,00 21 000,00 

27. duben 5 240,00 5 240,00 

26. říjen 
Neprofilující - odborný posudek návrhu části 

řešení rekonstrukce foyer a přilehlých prostor 
24 200,00 24 200,00 

17. prosinec  
Neprofilující - oprava účtování z položky 6122 - 

studie proveditelnosti audio-video 
84 700,00 84 700,00 
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Datum 

(Rok 2015) 

Zdůvodnění zapojení nároků  

z nespotřebovaných výdajů 
Položka 

Zapojení nároků 

Čerpání 

zapojených 

nároků 

v Kč 

1. září 
Neprofilující - částečná úhrada za jazykové kurzy 

pro zaměstnance 
5167 60 000,00 60 000,00 

15. prosinec 
Neprofilující - projektová dokumentace - I. Část - 

rekonstrukce fasády sídla Ústavního soudu 
5169 

1 149 984,00 1 149 984,00 

16. prosinec 
Neprofilující - databáze právních informací 

Westlaw 
292 442,75 292 442,75 

20. březen 
Profilující - přechod z roku 2014 - rozšíření 

modulu HelpDesk v intranetu 
5172 

15 028,20 15 028,20 

22. červenec 
Profilující - nové licence vyplývající z EA 

smlouvy - položka nerozpočtována 
275 028,16 275 028,16 

26. říjen 

Neprofilující - poměrné výdaje z mezinárodní 

konference ve Vídni a rezervační poplatek na 

konferenci auditorů -(nečerpáno z důvodu 

pracovní neschopnosti) a předpokládané výdaje při 

účasti na dnech práva 

5176 50 000,00 31 621,21 

5. březen Neprofilující - doplatek paušálních náhrad při 

změně platové základny dle sdělení MPSV 

367/2014-odlišná výše zapojených nároků v 

měsících od 07/2015 až 11/2015 byla způsobena 

neobsazeností soudce ÚS, a v 12/2015 byla 

položka dopočítána do výše rozpočtu při účtování 

nákladů na služební cesty soudců Ústavního soudu 

5196 

43 200,00 43 200,00 

7. duben 21 600,00 21 600,00 

6. květen 21 600,00 21 600,00 

8. červen 21 600,00 21 600,00 

2. červenec 15 520,00 15 520,00 

8. listopad 17 188,00 17 188,00 

23. prosinec 76 998,30 76 998,30 

7. prosinec 
Neprofilující - zvýšení platů zaměstnanců v 

pracovním poměru o 3 % od 11/2015 

5342 

2 844,00 2 844,00 

23. prosinec 

Neprofilující - zvýšení výdajů na platy soudců 

Ústavního soudu - změna platové základny a 1 % z 

platů zaměstnanců při zapojení nároků z 

nespotřebovaných výdajů 

20 421,07 20 421,07 

3. červen 
Profilující - studie proveditelnosti audio-video - 

opraveno 17.12. 2015 

6122 

84 700,00 84 700,00 

4. červen 
Profilující - nové klimatizační jednotky při 

II. etapě rekonstrukce vybraných kanceláří 
269 940,11 269 940,11 

2. červenec Profilující - spotřebiče do kuchyňky Velká rada 41 122,36 41 122,36 

22. červenec 
Profilující - nábytek do rekonstruovaných 

kanceláří v rámci II. Etapy 
439 787,00 439 787,00 

5. listopad 
Profilující - vybavení bytu soudce Ústavního 

soudu 
54 817,64 54 817,64 

9. listopad 
Profilující - vybavení bytu soudce Ústavního 

soudu 
50 720,00 50 720,00 

12. listopad 
Profilující - digitální úřední deska - v rámci 

rekonstrukce foyer 
174 119,00 174 119,00 

25. listopad Profilující -velkokapacitní skartovací stroj 175 450,00 175 450,00 

8. prosinec 
Profilující - vybavení bytu soudce Ústavního 

soudu - doplatek zálohové faktury 
35 391,00 35 391,00 

17. prosinec Profilující - technické zhodnocení systému MaR 791 341,00 791 341,00 

21. prosinec 
Profilující - vybavení bytu soudce Ústavního 

soudu 
43 451,14 43 451,14 

Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů celkem   11 032 883,83 8 422 490,04 

  z toho:       

      platové položky   4 833 570,00 2 241 555,00 

      neprofilující   2 428 475,67 2 410 096,88 

      profilující    3 770 838,16 3 770 838,16 
*) 

Stanovisko odboru 11 - MF k použití nároků z nespotřebovaných výdajů na platy zařazené novelou rozpočtových pravidel mezi profilující výdaje 
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Dne 20. února 2015 nabude účinnosti zákon č. 25/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 

ve znění pozdějších předpisů.1  

Změna § 47 odst. 1 písm. b) znamená, že po nabytí účinnosti zákona se platy státních zaměstnanců, platy a ostatní platby za provedenou práci (dále jen „OPPP“) stanou profilujícími 

výdaji. V důsledku této změny nebude legislativně možné od nabytí účinnosti zapojit nároky z neprofilujících nespotřebovaných výdajů na platy státních zaměstnanců, platy a 

OPPP bez schválení vládou (tj. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů vzniklé k 1. lednu 2015, tedy i nároky vzniklé na platových položkách, je možné na profilující výdaje 

zapojit jen v případě, rozhodne-li tak vláda). Z platů a OPPP do ostatních neprofilujících výdajů však v rámci řádku „neprofilující výdaje“ bude zapojení možné. 

Od nabytí účinnosti nebude legislativně možné ani zapojení nároků z profilujících nespotřebovaných výdajů na platy státních zaměstnanců, platy a OPPP, a to ani se schválením vládou (tj. 

nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů vzniklé k 1. lednu 2015, tedy i nároky vzniklé na platových položkách např. EU, nelze v roce 2015 na profilující platové výdaje zapojit).  

Úprava třídění nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů v § 47 odst. 4 písm. a) v průběhu roku (k 20. únoru 2015) má vliv až na nároky vypočítávané ke dni 1. ledna 

následujícího roku.  

Z  důvodu předejití komplikací se zapojováním nároků z nespotřebovaných výdajů vzniklých na platových položkách v předchozích letech doporučujeme, aby byly zapojeny do 

19. února 2015 do konečného rozpočtu organizačních složek státu. V tomto případě budou pak nevyčerpané prostředky 1. ledna 2016 vykázány jako profilující nároky (platy a OPPP).  

 

 

 

7. Vyhodnocení příjmů 
 

Roční rozpočet příjmů za kapitolu 358 na rok 2015 nebyl stanoven, neboť kapitola vykazuje 

jen nahodilé příjmy, které nelze vzhledem k předmětu činnosti Ústavního soudu plánovat.  

Ke dni 31. 12. 2015 Ústavní soud vykázal nedaňové příjmy ve výši 250 616,09 Kč, v tom: 

- příjmy z vlastní činnosti ve výši 16 060,00 Kč, které byly tvořeny z příjmů za poskytnutí 

informací ve výši 10 660,00 Kč, umístění městského kamerového systému na budově 

Ústavního soudu – ve výši 3 000,00 Kč za příjmy z pronájmu plochy k provozování 

automatu na teplé nápoje – ve výši 500,00 Kč a z příjmů za převod plateb za kolky – ve 

výši 1 900,00 Kč. 

- ostatní nedaňové příjmy ve výši 234 556,09 Kč, které vznikly z titulu vyúčtování nákladů 

z bytů a úhrad za způsobené škody. 

schválený po změnách

%

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 10 660,00 x

2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 0 0 3 500,00 x

2151 Soudní poplatky 0 0 1 900,00 x

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 234 556,09 x

PŘÍJMY CELKEM  0 0 250 616,09 x

Plnění

 Kč

Položka Ukazatel

Rozpočet 2015
Skutečnost

 

7.1. Srovnání příjmů za období 2011 – 2015 

2011 2012 2013 2014 2015

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost

0 0 0 0 0

334 488,48 279 873,95 275 354,74 479 830,14 250 616,09
PŘÍJMY CELKEM  

Ukazatel

  Kč

 

8. Stav rezervního fondu 
 

Ústavní soud má nulový stav na rezervním fondu. 

 

9. Čerpání prostředků v rámci finančních mechanismů 
 

Ústavní soud v roce 2015 nečerpal prostředky v rámci finančních mechanismů. 

                                                 
1 V tomto zákoně je sice v čl. III uvedeno, že nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, ale protože byl schválen až 20. ledna 2015 a zpětná účinnost není přípustná, řídí se jeho účinnost 

paragrafem 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. Podle odstavce 3 tohoto paragrafu „pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy 

účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení“ a jen výjimečně lze „stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení“ (podle odstavce 2 „dnem vyhlášení právního předpisu je den  
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10. Výdaje na platby a ostatní platby za provedenou práci 

v rámci společných programů ČR a EU 
 

Ústavní soud nebyl zapojen do společných programů ČR a EU. 

 

11. Čerpání výdajů na platy 
 

Výdaje na platy a související výdaje tvoří 65,13 % celkových výdajů k rozpočtu po změnách a 

64,16 % ke konečnému rozpočtu. Schválený rozpočet/rozpočet po změnách byl stanoven ve 

výši 117 184 881 Kč, konečný rozpočet pak dosáhl výše 122 509 081 Kč, čerpání je 

vykazováno na 115 526 445 Kč, tj. 98,58 % vztaženo k rozpočtu po změnách a 94,30 % ke 

konečnému rozpočtu. 

Rekapitulace čerpání zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů v platových položkách a 

příslušenství: 

5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 744 380,00 Kč 

5022 – platy představitelů státní moci 1 497 175,00 Kč 

5031 – povinné pojištění na sociální zabezpečení 71 106,00 Kč 

5032 – povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 419 524,00 Kč 

5342 – převody fondu kulturních a sociálních potřeb 25 265,07 Kč 

5196 – paušální náhrady související s výkonem funkce 217 706,30 Kč 

 

Ve smyslu rozpočtových pravidel informoval Ústavní soud rozpočtový výbor Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky dne 1. 10. 2015, že nebude předkládat rozpočtové 

opatření na základě usnesení Vlády ČR ze dne 23. 9. 2015 o navýšení tarifních platů ve státní 

správě o 3 % s účinností od listopadu 2015. Rozpočtový výbor  dne 22. 10. 2015 rozhodnutí 

Ústavního soudu schválil. Na potřebný objem v položce platy ve výši 284 424 Kč a 

příslušenství ve výši 99 548 Kč Ústavní soud zapojil nároky z nespotřebovaných výdajů. 

5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 284 424,00 Kč 

5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení  71 106,00 Kč 

5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 598,00 Kč 

5342 – převody fondu kulturních a sociálních potřeb 2 844,00 Kč 

 

Dále byly nároky ze zapojených nároků použity na výplaty nevyčerpané dovolené dle § 222 

odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, při ukončení 

pracovních poměrů asistentů soudců Ústavního soudu a výplatu mimořádných odměn 

vybraným zaměstnancům za mimořádně náročné práce dlouhodobého charakteru při 

probíhající celkové revitalizaci sídla Ústavního soudu a přípravě mezinárodní konference 

v sídle Ústavního soudu. Použití nároků z nespotřebovaných výdajů bylo konzultováno 

s Ministerstvem financí odborem státního rozpočtu, který vyslovil souhlas se zapojením těchto 

nároků podle § 25 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel, podle něhož jsou organizační složky 

státu oprávněny k překročení závazných ukazatelů výdajů o výši použitých úspor z minulých 

let.  

Rekapitulace čerpání zapojených nároků 

5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 489 956,00 Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí publikovalo ve Sbírce zákonů dne 31. 12. 2014 sdělení 

č. 367/2014, ve kterém vyhlásilo podle § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších 

náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních 
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orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2015 

platovou základnu pro soudce ve výši 71 022 Kč. Na takto stanovenou základnu byl nastaven 

rozpočet v položce platy soudců Ústavního soudu vč. příslušenství. Rozsudek Nejvyššího 

soudu č. 21 C do 14410/2014-456 stanovil výpočet základny z průměrné mzdy 

v nepodnikatelské sféře v přepočtených osobách, nikoliv ve fyzických osobách, takto odvozená 

základna činila 75 753 Kč. Pro Ústavní soud tato skutečnost znamenala zvýšení výdajů na platy 

soudců Ústavního soudu, příslušenství a náhrad spojených s výkonem funkce celkem o 

2 846 140 Kč za předpokladu, že bude mít Ústavní soud jmenovaný plný počet soudců 

Ústavního soudu. Toto navýšení Ústavní soud v průběhu roku pokryl rovněž zapojením nároků 

z nespotřebovaných výdajů.  

Vzhledem k tomu, že v průběhu roku došlo k prodlevám při jmenování nových soudců 

Ústavního soudu, činila skutečná výše čerpání zapojených nároků následující částku: 

5022 – platy představitelů státní moci 1 497 175,00 Kč 

Na povinné sociální pojištění Ústavní soud zapojil nároky pouze na navýšení tarifních platů ve 

státní správě o 3% – tj. ve výši 71 106 Kč. Další zapojení nebylo nutné provést, vzhledem k tomu, 

že v závěru roku soudci Ústavního soudu dosáhli maximálního vyměřovacího základu (§ 15a 

odst. 1 zák. č. 581/1992 Sb., o sociálním pojištění). Pro rok 2015 činila výše vyměřovacího 

základu 1 177 328 Kč a z tohoto důvodu nebyl rozpočet v položce 5031 – povinné pojistné na 

sociální zabezpečení vyčerpán. 

Platy zaměstnanců byly schváleny ve výši 56 884 710 Kč, konečný rozpočet při zapojení nároků 

z nespotřebovaných výdajů dosáhl výše 57 860 345 Kč. Čerpání je vykazováno ve výši 

57 629 090 Kč, tj. plnění 101,31 % k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu 99,60 %. 

Platy soudců Ústavního soudu byly schváleny ve výši 27 799 200 Kč, konečný rozpočet při 

zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů dosáhl výše 30 806 474 Kč. Čerpány byly ve výši 

29 296 375 Kč, tj. plnění 105,39 % ve vztahu ke schválenému rozpočtu/rozpočtu po změnách, 

ke konečnému rozpočtu činilo plnění 95,10 %.  

Položka 5021 – ostatní osobní výdaje vykazuje čerpání ve výši 516 013 Kč, kdy byly uzavřeny 

smlouvy o provedení práce a provedení činnosti na odborné a specifické práce, které nemohly 

být zajištěny vlastními zaměstnanci. 

Položka 5024 – odstupné – čerpání ve výši 538 535 Kč. Prostředky byly použity na odstupné 

asistentům soudců Ústavního soudu, kterým skončil pracovní poměr a na odstupné po ukončení 

dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnance, kterému odstupné náleželo z roku 2014. 

Položka 5026 – odchodné – tato položka nebyla čerpána, poněvadž nevznikl nárok na výplatu 

odchodného soudcům Ústavního soudu, kterým skončil v průběhu roku 2015 mandát.  

Čerpání v povinných odvodech za zaměstnavatele při zapojení neprofilujících nároků na 

zvýšenou potřebu související s výdaji na platy zaměstnanců v pracovním poměru a platy soudců 

Ústavního soudu při schváleném rozpočtu=rozpočtu po změnách ve výši 29 142 643 Kč a ve výši 

konečného rozpočtu 29 633 273 Kč, tj. čerpání k rozpočtu po změnách 94,52 % a ke konečnému 

rozpočtu 92,96 % bylo ve výši 27 546 432 Kč. 
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Přehled čerpání výdajů na platy a ostatní platby vč. příslušenství za rok 2015 je uveden 

v následující tabulce.  

50.

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní 

platby za provedenou práci včetně 

příslušenství

117 184 881 122 509 081 115 526 445 -1 658 436 98,58 94,30

501 Platy zaměstnanců 56 884 710 57 860 345 57 629 090 744 380 101,31 99,60

502 Platy soudců a ostatní platby za prov. práci 31 157 528 35 015 463 30 350 923 -806 605 97,41 86,68

5021 Ostatní osobní výdaje 1 029 746 1 029 746 516 013 -513 733 50,11 50,11

5022 Platy soudců 27 799 200 30 806 474 29 296 375 1 497 175 105,39 95,10

5024 Odstupné 864 582 931 243 538 535 -326 047 62,29 57,83

5026 Odchodné 1 464 000 2 248 000 0 -1 464 000 0,00 0,00

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 29 142 643 29 633 273 27 546 432 -1 596 211 94,52 92,96

V tom:
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Ukazatel

Rozpočet  po 

změnách 2015

Skutečnost 

2015

Rozdíl mezi 

skutečností a  

rozpočtem po 

změnách

Plnění ke 

konečnému 

rozpočtu

Konečný 

rozpočet 2015 

 Kč

Z toho:

Plnění k 

rozpočtu 

po 

změnách

%

  

 

11.1. Čerpání výdajů na platy - srovnání v letech 2011 – 2015 
 

2011 2012 2013 2014 2015
Index 

2015/2014

%

Rozpočet po 

změnách 

Rozpočet po 

změnách 

Konečný 

rozpočet

Konečný 

rozpočet

Konečný 

rozpočet

Konečný 

rozpočet

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost

95 711,64 97 333,97 107 164,34 106 395,03 122 509,08 115,15

95 186,97 93 080,68 99 925,79 105 353,07 115 526,45 109,66

49 481,60 49 818,97 52 316,34 55 147,10 57 860,35 104,92

49 481,60 49 818,97 52 316,34 55 147,10 57 629,09 104,50

21 438,78 22 404,00 28 955,00 25 430,05 35 015,46 137,69

20 915,39 20 064,28 23 579,10 24 796,00 30 350,92 122,40

961,00 960,00 961,00 980,22 1 029,75 105,05

458,41 590,47 468,15 412,83 516,01 124,99

20 266,00 20 266,00 20 266,00 21 145,85 30 806,47 145,69

20 245,20 18 296,31 18 869,37 21 145,85 29 296,38 138,54

211,78 3 135,00 1 171,98 931,24 79,46

211,78 1 465,07 1 105,32 538,54 48,72

1 178,00 4 593,00 2 132,00 2 248,00 105,44

1 177,50 2 776,50 2 132,00 0,00 0,00

24 791,26 25 111,00 25 893,00 25 817,88 29 633,27 114,78

24 789,98 23 197,43 24 030,36 25 409,97 27 546,43 108,41

5024    Odstupné

501 Platy zaměstnanců

502 Platy soudců a ostatní platby za prov. práci

V tom:

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

5021    Ostatní osobní výdaje

5022

S
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Ukazatel

   Platy soudců

5026    Odchodné

 tis. Kč

Z toho:

50.
Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní 

platby za provedenou práci včetně 

 
 

11.2. Rozbor zaměstnanosti a čerpání platových prostředků 

Systemizovaný počet zaměstnanců Ústavního soudu byl stanoven na 127 zaměstnanců. 

Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců za rok 2015 činil 122 zaměstnanců. Důvody 

nenaplnění stanoveného limitu počtu zaměstnanců byly jednak v částečných pracovních 

úvazcích u některých funkcí a dále v obměně zaměstnanců během roku s časovou prodlevou 

před nástupem nových zaměstnanců, jakož i časová prodleva mezi odchodem asistentů soudců, 

kterým skončilo funkční období a nástupem nových soudců a jejich asistentů.  

Průměrný měsíční plat v roce 2015 činil 39 364 Kč. 
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11.3. Základní personální údaje 

V následujících grafech jsou uvedeny podstatné personální charakteristiky zaměstnanecké 

základny Ústavního soudu k datu 31. prosince 2015, zohledňující rovněž genderový náhled. 

V přehledech nejsou zahrnováni soudci Ústavního soudu. 

Struktura zaměstnanců podle věku: 

 
Struktura zaměstnanců podle dosaženého stupně vzdělání: 

 
Struktura zaměstnanců podle délky pracovního poměru 

 

Při hodnocení trvání zaměstnaneckých poměrů je třeba míti na zřeteli skutečnost, že Ústavní 

soud vznikl v roce 1993 a s tzv. druhým funkčním obdobím (od 2003) došlo k významné 

obměně zejména asistentů soudců Ústavního soudu. Další změny se odehrávaly také v průběhu 

let 2013 až 2015, kdy došlo k obměně soudců Ústavního soudu tzv. třetího funkčního období. 

základní

0,76%

střední vzdělání 

28,24%

vyšší odborné

0,76%

vysokoškolské

70,23%

do  5 let

50,38%

do 10 let

16,79 %

do 15 let

16,03%

do 20 let

7,63 %

nad 20 let

9,16 %
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Základní personální údaje:  

 

Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12. 2015:        131 

Počet systemizovaných míst k 31. 12. 2015:          127 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený k 31. 12. 2015:        122 

 

1. Struktura zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2015 

věk muži ženy celkem %

do 20 let 0 0 0 0,00

21-30 let 9 11 20 15,27

31-40 let 25 19 44 33,59

41-50 let 6 17 23 17,56

51-60 let 8 24 32 24,43

61 let a více 5 7 12 9,16

celkem 53 78 131 100,00

% 40,46 59,54 100,00 x  

2. Struktura zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2015 

dosažené vzdělání muži ženy celkem %

základní 0 1 1 0,76

střední vzdělání 0 1 1 0,76

střední vzdělání s výučním listem 3 2 5 3,82

střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 27 31 23,66

vyšší odborné 0 1 1 0,76

vysokoškolské 46 46 92 70,23

celkem 53 78 131 100,00  

3. Celkový údaj o průměrném platu k 31. 12. 2015 

Průměrný měsíční plat zaměstnance v roce 2015 činil: 39 364 Kč  

 

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2015
nástupy/výstupy počet

nástupy 15

výstupy 17  
 

5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců k 31. 12. 2015 
doba trvání počet %

do 5 let 66 50,38

do 10 let 22 16,79

do 15 let 21 16,03

do 20 let 10 7,63

nad 20 let 12 9,16

celkem 131 100,00  
Poznámka:  Uvedené počty zaměstnanců jsou bez soudců ÚS a bez zaměstnanců, kteří jsou vyjmuti z evidenčního stavu. 

Jedná se o čtyři ženy s VŠ vzděláním a čtyři ženy se středním vzděláním s maturitní zkouškou k 31. 12. 2015, na 

mateřské nebo rodičovské dovolené. 
 

12. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 

vynakládání výdajů kapitoly 
 

Vzhledem ke specifické činnosti Ústavního soudu, jeho poslání a postavení, je velmi obtížné 

najít způsob hodnocení hospodárnosti a efektivnosti vynakládaných výdajů. Základním účelem 

vynakládaných výdajů kapitoly je zajištění bezproblémového fungování ústavního soudnictví 

v České republice. Pro číselné hodnocení hospodárnosti a účelnosti byl zvolen propočet výdajů 
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na jedno doručené nebo vyřízené podání. Tento propočet již ale nezohledňuje rozdílnost 

jednotlivých podání z hlediska složitosti a časových nároků na jejich vyřízení.  

 

Ve zjednodušeném náhledu tak efektivnost ilustrují následující grafy, vycházející z počtu 

podání návrhů na zahájení řízení před Ústavním soudem a skutečné výše neinvestičních nákupů 

a souvisejících výdajů, tj. bez platů celkem včetně příslušenství, paušálních náhrad spojených 

s výkonem funkce a výdajů vedených v programovém financování EDS/SMVS. Byl proveden 

také odpočet výdajů související s údržbou památkově chráněné budovy, tedy především výdaje 

vynaložené na zpracování průzkumů a projektové dokumentace. 

  

Jedním z možných kritérií pro posouzení efektivnosti soudů je průměrná délka řízení, tedy doba 

od podání návrhu na zahájení řízení po jeho ukončení. Porovnání dle délky řízení je i tak velmi 

problematické, poněvadž je výrazně ovlivněna typem řízení, složitostí skutkových okolností, 

právním posouzením, jednáními s účastníky řízení apod. Přesto lze konstatovat, že v letech 

2013 až 2015 dochází ke zkracování průměrné délky řízení Ústavního soudu, a to ze 184 dní 

v roce 2013 na 159 dní v roce 2015.  

 

Na základě nákladové analýzy, jejíž výstupy jsou uvedeny dále v textu, lze konstatovat, že 

běžné výdaje se drží na obdobné úrovni předchozích let s drobnými meziročními odchylkami. 

V roce 2015 jsou nejnižší za sledované období. Průměrný náklad na došlý nebo vyřízený návrh 

je ovlivněn počtem a především povahou podání (viz délka řízení). Ústavní soud v roce 2015 

v maximální možné míře naplňuje zásady hospodárnosti, efektivnosti i účelnosti (účinnosti) 

vynakládání běžných výdajů v porovnání s předchozími roky a jeho chování lze označit za 

rozpočtově odpovědné. 

 

Nákladovost řízení Ústavního soudu 
Měrná 

jednotka 

Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Podání - návrhy na zahájení řízení počet 3 786  4 004  4 946  4 078  4 084  3 892  

Podání - nesoudní povahy počet 1 854  2 056  2 516  2 568  2 684  2 853  

Podání – celkem počet 5 640  6 060  7 462  6 646  6 768  6 745  

Vyřízeno návrhů na zahájení řízení počet 3 726  3 753  4 660  4 221  4 273  3 794  

Vyřízeno podání celkem počet 5 580  5 809  7 176  6 789  6 957  6 647  

Očištěné běžné výdaje -  skutečnost tis. Kč 19 879  18 738  20 543  19 938  19 682  19 570  

Náklad na 1 došlý návrh na zahájení řízení tis. Kč 5,25  4,68  4,15  4,89  4,82  5,03  

Náklad na 1 došlé podání celkem tis. Kč 3,52  3,09  2,75  3,00  2,91  2,90  

Náklad na 1 vyřízený návrh na zahájení řízení tis. Kč 5,34  4,99  4,41  4,72  4,61  5,16  

Náklad na 1 vyřízené podání celkem tis. Kč 3,56  3,23  2,86  2,94  2,83  2,94  
 

Pozn:  za účelem srovnání byly běžné výdaje očištěny od nesouvisejících výdajů, jako jsou náhrady, pořízení DDHM, opravy, nákup 

software a IT služeb. 
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13. Čerpání výdajů vedených v informačním systému 

programového financování EDS/SMVS - kapitálové a 

neinvestiční výdaje 

V informačním systému programového financování (EDS/SMVS) Ústavní soud vede pod 

evidenčním číslem 058V01 program „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚS“. 

Program je v informačním systému programového financování evidován od roku 2012. 

Ministerstvo financí schválilo dokumentaci programu dne 23. ledna 2012, č. j.: 14/110 

277/2011 – 143.  

Změna dokumentace, kterou Ústavní soud předložil Ministerstvu financí, byla schválena 

dopisem ze dne 13. listopadu 2012, č. j.: MF - 96 839/2012/14 – 143. Při přípravě rozpočtu na 

rok 2014 a střednědobého výhledu Ústavní soud vypracoval 2. změnu dokumentace, kterou 

Ministerstvo financí schválilo dne 12. prosince 2013, dopisem č. j.: MF – 110 373/2013/14 – 

1403. Při přípravě rozpočtu na rok 2015 a střednědobého výhledu Ústavní soud předložil ke 

schválení Ministerstvu financí 3. změnu dokumentace, která byla schválena dopisem ze dne 

17. prosince 2014, č. j.: 78207/2014/1403. Při přípravě rozpočtu na rok 2016 a střednědobého 

výhledu Ústavní soud předložil ke schválení Ministerstvu financí 4. změnu dokumentace, která 

byla schválena dopisem ze dne 27. 10. 2015, č. j. MF – 48579/2015/1403-3 se stanovením 

maximální výše účasti státního rozpočtu na financování programu ve výši 166 961 000 Kč pro 

období let 2012 až 2017. V programovém období bude dokončena celková revitalizace sídla 

Ústavního soudu dle zpracovaných posudků, analýz a doporučení Národního památkového 

ústavu – územní pracoviště Brno, obnova mobiliáře, zkvalitnění, modernizace a rozšíření 

informačních technologií a postupná obnova vozového parku Ústavního soudu. 

 

Přehled zapojení profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2015 dle položek: 

6122 – Stroje, přístroje a zařízení 2 160 839,25 Kč 

Celkem zapojení NNV – profilujících v kapitálových výdajích 2 160 839,25 Kč 

Přehled zapojení profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2015 dle položek: 

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 319 942,55 Kč 

5172 – Programové vybavení 290 056,36 Kč 

Celkem zapojení NNV – profilujících v účelových a ostatních výdajích 1 609 998,91 Kč 

Celkem zapojení a čerpání profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů 3 770 838,16 Kč 

 

Program „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚS“ se člení na dva tituly: 

- 058 011 – Pořízení, obnova a provozování ICT Ústavního soudu; 

- 058 012 – Reprodukce majetku Ústavního soudu. 
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Cílem programu je zabezpečit standardní výkon agend zajišťovaných v rámci působnosti 

Ústavního soudu v souladu se zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, tedy vytvořit 

optimální podmínky pro efektivní vyřizování podaných návrhů a s tím související rozvoj 

informačních systémů Ústavního soudu. Zároveň je nezbytné vytvořit adekvátní pracovní 

podmínky, které jsou rozvíjeny prostřednictvím trvalé obnovy majetku Ústavního soudu a 

v neposlední řadě také celkovou revitalizací památkově chráněné budovy sídla Ústavního 

soudu. 

 

Za tímto účelem stanovil Ústavní soud následující hlavní cíle programu č. 058V01:  

- obnova aktivních prvků LAN; 

- přenosová rychlost internetové konektivity; 

- obnova centrální výpočet techniky; 

- udržení systémového, kancelářského, databázového, ekonomického, knihovního  

a aplikačního SW; 

- pořízení multifunkčních zařízení – zkvalitnění tiskového prostředí; 

- technické zhodnocení kanceláří – rekonstrukce; 

- obnova vozového parku; 

- revitalizace fasády, sanace sklepních prostor a výměna okenních výplní; 

- restaurátorské práce – renovace soch v průčelí a restaurování vybraných soch 

umístěných ve veřejných prostorách budovy; 

- postupná rekonstrukce veřejných prostor (v roce 2015 byly rekonstruovány prostory 

jižního vstupu do budovy včetně navazujících schodišť a chodeb); 

- rekonstrukce sociálních zázemí zaměstnanců (toalety, kuchyňky); 

- rekonstrukce prostor pro vytvoření zázemí při pracovních cestách soudců a 

zaměstnanců Ústavního soudu v Praze. 

 

V plánu programu 058V01 je zahrnuta zejména nezbytná revitalizace fasády budovy Ústavního 

soudu, dále pak rekonstrukce soch v průčelích budovy (realizováno v letech 2014 a 2015), 

sanace sklepních prostorů, úprava hlavního vstupu do budovy (realizováno v roce 2015), 

technického a sociálního zázemí (ve fázi přípravy), rozvodů, rekonstrukce sněmovny a 

přilehlých prostor, oprava kamenných podlah na chodbách, etapovitá modernizace vybraných 

kanceláří, obnova vozového parku a obnova a modernizace centrálních a lokálních prostředků 

a systémů ICT. 
 

Výdaje účelově určené na programové financování obsahuje příloha č. 4 (tabulka č. 7.) 

 

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na rok 2015 ve výši 23 800 000 Kč byl rozpočtovým 

opatřením správce kapitoly v průběhu roku snížen o 3 950 000 Kč, rozpočet po změnách činil 

19 850 000 Kč a konečný rozpočet dosáhl celkové výše 22 010 839,25 Kč. Skutečné celkové 

čerpání ke dni 31. 12. 2015 bylo vykázáno ve výši 19 528 023,09 Kč, tj. čerpání na 98,38  % 

k rozpočtu po změnách a na 88,72 % ke konečnému rozpočtu. Celkové zapojení profilujících 

nároků v rámci kapitálových výdajů činilo celkem 2 160 839,25 Kč. 

 

Z celkových výdajů tvořily kapitálové výdaje 11,03 % ve vztahu k rozpočtu po změnách a ve 

vztahu ke konečnému rozpočtu pak 11,52 %.  

 

Podrobnější komentář k čerpání je uveden u jednotlivých akcí programu 058V01. 

 

Rozpočet po změnách neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů v rámci programového 

financování vedeného v EDS/SMVS činil 14 434 000 Kč, konečný rozpočet byl ve výši 

16 043 998,91 Kč. Ke dni 31. 12. 2015 bylo uskutečněno čerpání ve výši 13 702 578,82 Kč., tj. 
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čerpání na 94,93 % k rozpočtu po změnách a na 85,41 % ke konečnému rozpočtu. Profilující 

nároky z nespotřebovaných výdajů dosáhly výše 1 609 998,91 Kč.  

 

13.1. Podrobné vyhodnocení čerpání prostředků dle jednotlivých akcí 

(podmnožin subtitulů) 

Vyhodnocení akce 058V011000010 – Informační systém SW za rok 2015 

 v roce 2015 bylo čerpání kapitálových prostředků ve výši 977 028,28 Kč, v běžných 

výdajích bylo čerpání ve výši 290 056,36 Kč, z toho profilující nároky 

z nespotřebovaných výdajů ve výši 290 056,36 Kč – položka 5172 nebyla rozpočtována. 

Celkové čerpání je vykázáno ve výši 1 267 084,64 Kč, profilující nároky 

z nespotřebovaných výdajů byly zapojeny ve výši 290 056,36 Kč;  

 finanční prostředky byly použity na pořízení nových licencí Assurance Microsoft 

Enterprise Agreement, pořízení SW na nový design webových stránek, SW k ovládání 

centrálního pultu ve foyer sídla ÚS a upgrade spisové služby formou multilicence 

systému ACTA; 

 výše profilujících nároků na akci odpovídá evidenci vedené v IISSP, EKIS, EDS/SMVS 

včetně interního sledování. Nároky z nespotřebovaných výdajů budou použity na akce 

dle plánu pro období do roku 2017, kdy se předpokládá, že bude program ukončen; 

 cíl, kterým bylo zvýšení komunikační rychlosti včetně zrychlení odezvy systému, byl 

naplněn;  

 kvalitativní ukazatel byl naplněn a plánované náklady nebyly překročeny; 

 rozpočet po změnách v kapitálových výdajích  1 111 000,00 Kč 

konečný rozpočet v kapitálových výdajích  1 111 000,00 Kč 

čerpání v kapitálových výdajích - položka 6111 celkem   977 028,28 Kč 

 

rozpočet po změnách v běžných výdajích 0,00 Kč 

konečný rozpočet v běžných výdajích 290 056,36 Kč 

čerpání v běžných výdajích – položka 5172 celkem 290 056,36 Kč 

z toho zapojení profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů 290 056,36 Kč 

 

Vyhodnocení akce 058V011000020 – Informační systém HW za rok 2015 

 v roce 2015 bylo čerpání kapitálových prostředků ve výši 3 438 563,54 Kč;  

 finanční prostředky byly použity na  dodávku HW dílů pro servery a příslušenství pro 

doplnění stávajícího Blade šasi a pořízení aktivních prvků LAN; 

 výše profilujících nároků na akci odpovídá evidenci vedené v IISSP, EKIS, EDS/SMVS 

včetně interního sledování. Nároky z nespotřebovaných výdajů budou použity na akce 

dle plánu pro období do roku 2017, kdy bude program ukončen; 

 kvalitativní ukazatel byl naplněn a plánované náklady nebyly překročeny; 

 rozpočet po změnách v kapitálových výdajích 3 439 000,00 Kč 

konečný rozpočet v kapitálových výdajích  3 439 000,00 Kč 

čerpání v kapitálových výdajích - položka 6125  3 438 563,54 Kč 

 

Vyhodnocení akce 058V011000030 – Informační systém služby za rok 2015 

 v roce 2015 dosáhlo čerpání výše 4 893 911,22 Kč;  

 finanční prostředky byly použity na provoz služeb spojených s provozem IT technologií 

– jedná se o služby související s udržením spolehlivosti, bezpečnosti, technické a 

technologické úrovně a kvality v oblasti provozu IS a dodávky služeb v  oblasti dat a 

podpory produktů; 
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 výše profilujících nároků na akci odpovídá evidenci vedené v IISSP, EKIS, EDS/SMVS 

včetně interního sledování. Nároky z nespotřebovaných výdajů budou použity na akce 

dle plánu pro období do roku 2017, kdy bude program ukončen; 

 kvalitativní ukazatel byl naplněn a plánované náklady nebyly překročeny; 

 rozpočet po změnách 6 850 000,00 Kč 

konečný rozpočet 6 850 000,00 Kč 

skutečnost čerpání – položka 5168 4 893 911,22 Kč 

 do roku 2016 přechází úhrada smluvně sjednaných dodávek, jejichž realizace nebyla 

v roce 2015 dokončena, a to v celkové částce 2 476 485 Kč. Jde o:  

- prodloužení podpory síťových prvků Cisco – obj. ÚS 571/15/Č/342 

v hodnotě  39 326 Kč;  

- práce na udržení systému ECM – smlouva S-3/11/ŘSS ve výši 1 479 485 Kč; 

- ostatní podpory k udržení provozu IT, zejm. FileNetu – ve výši 957 674 Kč. 

 

 

Vyhodnocení akce 058V012000010 - Reprodukce, obnova a pořízení majetku za r. 2015 

 v roce 2015 bylo čerpání ve výši 15 112 431,27 Kč včetně zapojení profilujících nároků 

z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 160 839,25 Kč; 

 finanční prostředky byly použity na postupnou celkovou revitalizaci budovy ÚS, jejíž 

ucelená část bude dokončena v roce 2017, a dále na obnovu a pořízení majetku, zejména: 

- provedení II. etapy rekonstrukce kanceláří soudců Ústavního soudu ve II. NP včetně 

projektové dokumentace. Kromě kompletní rekonstrukce vybraných kancelářských 

prostor, byly vyměněny klimatizační jednotky, topná tělesa včetně úpravy rozvodů, 

rekonstruovány slaboproudé a silové rozvody (strukturovaná kabeláž a samostatné 

jištěné rozvody pro výpočetní techniku), rekonstruován bezpečnostní a požární systému 

a další součásti; 

- celková rekonstrukce foyer a přilehlých prostor, včetně projektové dokumentace; 

- zřízení sociálního zázemí v reprezentativních prostorách Ústavního soudu, včetně 

projektové dokumentace, architektonického návrhu a dodávky vybavení a mobiliáře; 

- vypracování projektové dokumentace pro připravovanou rekonstrukci MaR, 

výměníkovou stanici a vzduchotechniku; 

- vybudování transformátoru VN/NN; 

- restaurátorský průzkum pro připravovanou rekonstrukci sněmovny; 

- stavebně technický průzkum a projektová dokumentace k  rekonstrukci prostor v Praze; 

- dodávka a montáž prosklené markýzy; 

- dodávka multifunkčních tiskových zařízení a velkokapacitního skartovacího stroje; 

- technické zhodnocení systému měření MaR apod. 

 nevyčerpané prostředky budou v příštím období použity na další plánované rekonstrukce 

v sídle Ústavního soudu, zejména rekonstrukce fasády a sanaci sklepních prostor – 

formou zapojení profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů; 

 výše profilujících nároků na akci odpovídá evidenci vedené v IISSP, EKIS, EDS/SMVS 

včetně interního sledování; 

 cíl, kterým bylo udržení a optimalizace stavu majetku Ústavního soudu, byl splněn; 

 kvalitativní ukazatel byl naplněn a plánované náklady nebyly překročeny; 

 rozpočet po změnách – položka 6121 13 366 026,00 Kč 

konečný rozpočet 13 366 026,00 Kč 

skutečnost čerpání – položka 6121 12 367 618,02 Kč 

rozpočet po změnách – položka 6122 583 974,00 Kč 

konečný rozpočet 2 744 813,25 Kč 

skutečnost čerpání – položka 6122 2 744 813,25 Kč 

z toho zapojení profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů 2 160 839,25 Kč 
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Vyhodnocení akce 058V012000020 Vozový park za rok 2015 

 v roce 2015 byly vyhlášeny veřejné zakázky a uzavřeny smlouvy na nákup dvou osobních 

vozidel nižší střední třídy a jednoho vozidla vyšší třídy. Všechna vozidla budou dodána 

do konce února 2016. Nevyčerpané prostředky budou použity na úhradu nákupu smluvně 

sjednaných vozidel. 

 rozpočet po změnách – položka 6123 1 350 000,00 Kč 

 konečný rozpočet 1 350 000,00 Kč 

 skutečnost čerpání 0,00 Kč 

 

Vyhodnocení akce 058V012000030 Opravy a údržba movitého a nemovitého majetku 

Ústavního soudu za rok 2015 

 v roce 2015 činila výše čerpání na danou akci částku 3 803 062,33 Kč; 

 prostředky byly vynaloženy na opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku 

Ústavního soudu, a to zejména na opravy a údržbu vozového parku – 459 000,52 Kč, 

dodávku a montáž systému generálního klíče včetně dodávky potřebných kusů klíčů – 

240 219 Kč, údržbu HW vybavení systému vzdáleného přístupu – 105 257,90 Kč, 

restaurování 2 ks soch – repliky jsou umístěny v reprezentačních prostorách sídla 

Ústavního soudu – 457 380 Kč, repasi vstupních dveří – 424 710 Kč, výměnu stávajících 

žárovek za úspornější LED žárovky – 162 467 Kč a na další nutné opravy a údržbu (např. 

výměníkové stanice, systému MaR, EZS a EPS, malířské a natěračské práce, oprava a 

chemického vyčistění schodiště před vstupem do budovy, opravy dlažby na chodbách); 

 nevyčerpané prostředky budou v příštím období použity na pokračující náročnější opravy 

a údržbu movitého a nemovitého majetku ÚS - zejména na revitalizaci fasády sídla 

Ústavního soudu – zapojením profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů. Výše 

profilujících nároků na akci odpovídá evidenci vedené v IISSP, EKIS, EDS/SMVS 

včetně interního sledování; 

 cíl, kterým bylo udržení provozuschopného stavu daného majetku a zařízení ÚS, byl 

splněn; 
 

 kvalitativní ukazatel byl naplněn a plánované náklady nebyly překročeny; 

 rozpočet po změnách – položka 5171 3 894 000,00 Kč 

konečný rozpočet 3 894 000,00 Kč 

 skutečné čerpání – položka 5171 3 803 062,23 Kč 

 

Vyhodnocení akce 058V012000040 Pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku 

za rok 2015 

 v roce 2015 činila výše čerpání 4 715 548,91 Kč při zapojení profilujících nároků 

z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 319 942,55 Kč;  

 prostředky byly vynaloženy na obnovu a nákup drobného hmotného dlouhodobého 

majetku, zejména vybavení nábytkem (rekonstruované kanceláře, foyer, byty nově 

jmenovaných soudců Ústavního soudu), pokračování obnovy výpočetní techniky – 

počítačů, notebooků a tiskového prostředí, pořízení nových telefonních přístrojů apod.;  

 nevyčerpané prostředky budou v příštím období použity na pokračující obnovu a nákup 

drobného hmotného dlouhodobého majetku v souladu s plánem oprav a rekonstrukcí; 

 výše profilujících nároků na akci odpovídá evidenci v IISSP, EKIS, EDS/SMVS včetně 

interního sledování; 
  

 kvalitativní ukazatel byl naplněn a plánované náklady nebyly překročeny 

 rozpočet po změnách – položka 5137  3 690 000,00 Kč 

 konečný rozpočet  5 009 942,55 Kč 

 skutečnost čerpání  4 715 548,91 Kč 

 z toho zapojení profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů 1 319 942,55 Kč 
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Kontrola financování jednotlivých akcí podle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů, byla prováděna příslušnými vedoucími pracovníky sekce soudní 

správy a nezávislým interním i externím auditem – viz zápisy interního auditora a zpráva 

nezávislého auditora z kontroly správnosti účetnictví a přezkoumání hospodaření za rok 2015.  

 

Čerpání dle položek rozpočtové skladby 

6111 Programové vybavení 1 111 000 1 111 000,00 977 028,28 -133 971,72 87,94 87,94

6121 Budovy, haly, stavby 13 366 026 13 366 026,00 12 367 618,02 -998 407,98 92,53 92,53

6122 Stroje, přístroje, zařízení 583 974 2 744 813,25 2 744 813,55 2 160 839,55 470,02 100,00

6123 Dopravní prostředky 1 350 000 1 350 000,00 0,00 -1 350 000,00 0,00 0,00

6125 Výpočetní technika 3 439 000 3 439 000,00 3 438 563,54 -436,46 99,99 99,99

6 Kapitálové výdaje 19 850 000 22 010 839,25 19 528 023,39 -321 976,61 98,38 88,72

5137 DDHM - do 40 tis. Kč 3 690 000 5 009 942,55 4 715 548,91 1 025 548,91 127,79 94,12

5168 Služby - podpora IT programů 6 850 000 6 850 000,00 4 893 911,22 -1 956 088,78 71,44 71,44

5171 Opravy a údržba 3 894 000 3 894 000,00 3 803 062,33 -90 937,67 97,66 97,66

5172 Programové vybavení - do 60 tis. Kč 0 290 056,36 290 056,36 290 056,36 0,00 100,00

5 Běžné výdaje 14 434 000 16 043 998,91 13 702 578,82 -731 421,18 94,93 85,41

5, 6
Výdaje na programy vedené v 

EDS/SMVS celkem
34 284 000 38 054 838,16 33 230 602,21 -1 053 397,79 96,93 87,32

Rozdíl mezi 

skutečností a 

rozpočtem po 

změnách

Plnění ke 

konečném

u rozpočtu 

 Kč

P
o

lo
ž
k

y
 R

S
, 

 

tř
íd

a

Ukazatel

Rozpočet  po 

změnách 

2015

Skutečnost 2015
Konečný 

rozpočet 2015

Plnění k 

rozpočtu 

po 

změnách

%

 
 

13.2. Čerpání výdajů vedených v informačním systému programového 

financování EDS/SMVS - kapitálové a neinvestiční výdaje - srovnání 

v letech 2011 – 2015 

2011 2012 2013 2014 2015
Index 

2015/2014

v %

rozpočet po 

změnách 

rozpočet po 

změnách 

konečný 

rozpočet
 1)

konečný 

rozpočet
 1)

konečný 

rozpočet
 1)

konečný 

rozpočet
 1)

skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost

13 726,66 14 123,00 6 574,00 30 549,67 22 010,84 72,05

12 794,25 5 965,21 1 299,09 16 614,76 19 528,02 117,53

2 727,00 4 707,00 13 476,00 11 419,44 16 044,00 140,50

2 726,58 4 407,30 11 925,05 9 072,82 13 702,58 151,03

16 453,66 18 830,00 20 050,00 41 969,11 38 054,84 90,67

15 520,83 10 372,51 13 224,14 25 687,58 33 230,60 129,36

Kapitálové výdaje 

Neinvestiční výdaje vedené v EDS/SMVS

Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny Ústavního soudu celkem 

Ukazatel
v tis. Kč
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14. Nároky z nespotřebovaných výdajů 
 

Podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro 

hodnocení plnění státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na § 47 

rozpočtových pravidel byl zpracován výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS 

(NAR1-12 U), kde počáteční stav ke dni 1. 1. 2015 činil celkem 66 436 921,67 Kč, z toho 

profilující výdaje ve výši 25 665 520,01 Kč a neprofilující výdaje celkem ve výši 

40 781 401,66 Kč.  

 

V roce 2015 byly zapojeny neprofilující nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 

7 262 045,67 Kč, z toho platové položky 4 833 570,00 Kč a profilující ve výši 3 770 838,16 Kč. 

Celkově byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 11 032 883,83 Kč. Skutečné 

čerpání zapojených nároků bylo ve výši 8 422 490,04 Kč, z toho nedočerpání zapojených 

nároků v platových položkách je ve výši 2 592 015 Kč, v neprofilujících výdajích 

18 378,79 Kč. Blíže komentováno v kapitolách 6. – Rozpočtová opatření, 5. – Vyhodnocení 

výdajů, 11. – Čerpání výdajů na platy a 13. – Čerpání výdajů vedených v informačním systému 

programového financování.  

 

Celkový přehled zapojení nároků a jejich zůstatků je uveden v následující tabulce.  

Zůstatek k 1. 1. 

2015 

Čerpání nároků v 

roce 2015

Zůstatek NNV po 

čerpání

40 781 401,66 4 651 651,88 36 129 749,78

25 655 520,01 3 770 838,16 21 884 681,85

25 655 520,01 3 770 838,16 21 884 681,85

66 436 921,67 8 422 490,04 58 014 431,63

v Kč

CELKEM NÁROKY 

Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel

Název ukazatele

NEPROFILUJÍCÍ  VÝDAJE  CELKEM

PROFILUJÍCÍ   VÝDAJE   CELKEM 

v tom:

 
 

Zůstatek nových nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2015 činí 9 831 800,31 Kč, v tom 

profilující na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 4 824 236,25 Kč, profilující 

na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních úředníků 2 303 780 Kč a 

neprofilující výdaje 2 703 784,06 Kč. 

 

Celková výše nespotřebovaných nároků ke dni  1. 1. 2016 po odpočtu nároků zapojených 

v průběhu roku 2015 činí 67 846 231,94 Kč, v tom neprofilující nároky ve výši 

36 241 518,84  Kč a profilující nároky celkem ve výši 31 604 713,10 Kč (v tom na platy a 

platby za provedenou práci 4 895 795 Kč a na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových 

pravidel 26 708 918,10 Kč).  

 

Částku nespotřebovaných nároků z minulých období v souhrnné výši 67 846 231,94 Kč plánuje 

Ústavní soud m. j. použít v následujícím období zejména na platby, které z časových důvodů 

nebyly uskutečněny v roce 2015. Níže uvádíme přehled očekávaných, nasmlouvaných výdajů 

z roku 2015. 

 

Běžné výdaje přechod z roku 2015 

5136 – Knihy, učební pomůcky 570 272,04 Kč 

5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 58 508,00 Kč 

5169 – Nákup ostatní služeb 675 024,07 Kč 

5175 – Pohoštění 3 000,00 Kč 

5194 – Věcné dary 56 226,60 Kč 

Celkem  1 363 030,71 Kč 
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Výdaje vedené v programovém financování EDS/SMVS přechod z roku 2015 

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 63 748,96 Kč 

5168 – Zpracování dat související s informačními technologiemi 2 476 485,00 Kč 

5171 – Opravy a udržování 546 831,37 Kč 

6121 – Budovy, haly, stavby 18 215,00 Kč 

6123 - Vozový park 4 173 180,00 Kč 

Celkem 7 278 460,33 Kč 

  

Přechod očekávaných plateb z roku 2015 na práce, dodávky a služby, na které byly Ústavním 

soudem vystaveny řádné objednávky, nebo uzavřené smlouvy činí celkovou výši 

8 641 491,04 Kč. 

 

Zapojení nároků v lednu 2016 z důvodu chybějících prostředků v položkách rozpočtové 

skladby dle schváleného rozpočtu na rok 2016 

5136 – Knihy, učební pomůcky 818 936,70 Kč 

5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 880 000,00 Kč 

5151 – Studená voda 155 000,00 Kč 

5152 – Teplo 2 200 000,00 Kč 

5161 – Služby pošt 130 000,00 Kč 

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací 400 000,00 Kč 

5164 – Nájemné 196 000,00 Kč 

5166 – Konzultační, poradenské služby (studie proveditelnosti stavebních prací v sídle 

Ústavního soudu) 1 052 700,00 Kč 

5167 – Služby na školení a vzdělávání 20 000,00 Kč 

5169 – Nákup ostatních služeb 2 040 000,00 Kč 

5173 – Cestovné 320 000,00 Kč 

5175 – Pohoštění 900 000,00 Kč 

5176 – Účastnické poplatky na konference 30 000,00 Kč 

5194 – Věcné dary 300 000,00 Kč 

5362 – Platby daní a poplatků 100 000,00 Kč 

Zapojení neprofilujících nároků celkem 9 542 636,70 Kč 

 

Ze zůstatku neprofilujících nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2016, který je ve výši 

36 241 518,84 Kč, bude po úhradách výše vyčíslených výdajů jejich stav 25 335 851,43 Kč. 

Ústavní soud v průběhu roku 2016 předloží žádost vládě České republiky o udělení souhlasu 

s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 15 000 000 Kč, a to na 

posílení rozpočtově nekrytých výdajů na revitalizaci a opravu fasády, sanaci sklepních prostor 

a výměnu okenních výplní. 

 

15. Zahraniční spolupráce 

Mezinárodní spolupráce se stala nezbytnou součástí agendy ústavních soudů v Evropě, protože 

s existencí dvou nadnárodních lidskoprávních systémů - práva EU a Evropské úmluvy – se 

činnost ústavních soudů vymanila z formálně národního rámce a je součástí globální 

architektury ochrany lidských práv na našem kontinentu. Zahraniční spolupráce se tak rozvíjí 

ve dvou základních směrech. Ten první je charakterizován cestami představitelů zahraničních 

ústavních soudů, justičních, právních a akademických institucí do České republiky a v rámci 

druhého směru se představitelé Ústavního soudu na svých pracovních cestách do zahraničí 

podílejí na rozvoji externích justičních a doktrinárních platforem spolupráce. 

Ústavní soud pro rok 2015 formuloval cíle zahraniční spolupráce tak, aby byly inspirací pro 

další odbornou činnost a současně respektovaly dosavadní strukturu vnějších vztahů, mezi jejíž 
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priority náleží především rozvoj spolupráce s ústavními soudy států Střední Evropy. Těžiště 

mezinárodních aktivit tak představovala bilaterální spolupráce, která je v podobě výměny 

informací a zkušeností při soudní ochraně ústavnosti zdrojem cenné inspirace. Kontinuální 

diskuze s evropskými partnery, které mohou analyzovat i detailní aspekty rozhodovacích 

procesů, zůstávají tou nejlepší možnou formou pro získávání informací o aktuální judikatuře 

evropských soudů, přičemž se ve stejné míře podílejí na možnostech zlepšovat systém soudního 

rozhodování, ochranu nadnárodních hodnot i vývoje evropského „systému ochrany lidských 

práv“ v širším horizontu. Oproti dřívějšímu období naplňoval Ústavní soud v roce 2015 

především reciproční hostitelskou roli a ve svém sídle přivítal delegace tří zahraničních 

ústavních soudů. Jednalo se o odborná setkání s ústavními soudy Portugalska, Rakouska a 

Slovenska. Na zahraniční bilaterální cestu vycestovali jeho představitelé jen jednou, a to do 

Arménie.  

 

15.1. Návštěvy na Ústavním soudu 

Ústavní soud navštívilo v průběhu roku 2015 celkem 23 různých zahraničních návštěv, jako 

klíčové lze však označit shora uvedené bilaterální návštěvy. S portugalským Ústavním soudem 

byl tématem jednání přezkum sociálních reforem, se slovenskými kolegy diskutovali soudci 

Ústavního soudu České republiky o dílčích aspektech aktuální judikatury obou soudů a 

s delegací Ústavního soudu Rakouska se rozhovory soustředily na vztah mezi právem EU a 

národním ústavním právem a následně se diskutovalo také o ústavně právních aspektech 

migrace a právním postavení uprchlíků v řízení před ústavními soudy. 

Nadto se funkcionáři Ústavního soudu účastnili setkání s delegacemi ústavních soudů Thajska, 

Indonésie a Nejvyššího soudu Číny, a předseda Ústavního soudu přijal osobně velvyslance 

USA, Německa, Estonska a Španělského království.  

Velká pozornost byla věnována přípravě mezinárodní konference na téma „Evropských 

konstitucionalismus v kontextu soudního dialogu“, k níž byla pozvána řada vynikajících 

světových právních osobností (např. Prof. Joseph Weiler nebo Prof. Robert Alexy) a také 

představitelé ústavních soudů Rakouska, Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska. 

Konference se stala nejvýznamnější akcí tohoto zaměření v regionu Střední Evropy a vzbudila 

skutečně značný ohlas.  

Formou lektorské činnosti a představením činnosti Ústavního soudu byla věnována pozornosti 

i akademickým funkcionářům a studentům z John Marshall Law School z Chicaga, Univerzity 

v Tel Avivu, Univerzity v Chemnitz, Univerzity v Bayreuthu, Hawaii Pacific University 

v Honolulu, nebo vybraným postgraduálním studentům egyptských univerzit. 

Přehled zahraničních návštěv Ústavního soudu: 
 

Měsíc konání Popis zahraniční návštěvy 

Leden Přednáška pro studenty z Austrálie  

Únor 
Vernisáž "Zemská sněmovna v zrcadle své doby " pořádaná ÚS 

Přednáška pro studenty Střední policejní školy Ministerstva vnitra  

Březen 

Přijetí německého velvyslance 

Přednáška pro studenty PrF MU 

Přednáška pro Univerzitu Chemnitz 

Přednáška pro zahraniční studenty ELSA 

Duben 

Přednáška pro zahraniční studenty ELSA 

Přednáška pro studenty PrF UK  - Common Law Society  

Přijetí delegace portugalského ÚS 

Květen 
Přednáška pro zahraniční studenty ELSA 

Přednáška pro zahraniční studenty ELSA 
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Měsíc konání Popis zahraniční návštěvy 

Přednáška pro studenty Metropolitní univerzity 

Přednáška pro studenty Panevropské univerzity 

Červen 

Přednáška pro studenty Parlamentního institutu 

Přijetí předsedy indonéského ÚS 

Přijetí prof. Askamana 

Mezinárodní konference pořádaná ÚS 

Přednáška pro studenty PrF MU 

Přijetí delegace čínského NS 

Přijetí španělského velvyslance  

Červenec 

Přijetí velvyslance USA 

Přijetí prof. Morrisseyho 

Přijetí delegace vysokých funkcionářů Thajského království 

Září 

Přijetí delegace Jednoty českých právníků 

Přijetí delegace právních teoretiků 

Přijetí delegace soudců rakouského NS 

Odborný seminář pořádaný ÚS 

Říjen 

Přednáška pro zahraniční studenty Justiční akademie 

Přijetí skupiny izraelských profesorů 

Přijetí studentů - The John Marshall Law School Chicago 

Přijetí delegace slovenského ÚS 

Listopad 

Sympozium pro zahraniční studenty Justiční akademie 

Přijetí delegace rakouského ÚS 

Návštěva prezidenta republiky 

Prosinec  
Přednáška pro zástupce - The John Marshall Law School Chicago 

Přednáška pro studenty FSS MU 

 

 

15.2. Pracovní cesty do zahraničí 

Soudci a odborní pracovníci Ústavního soudu se v roce 2015 aktivně účastnili řady jednání, 

kongresů, konferencí, seminářů a dalších setkání v zahraniční, na nichž působili jako aktivní 

přispěvatelé, a to zejména prostřednictvím referátů, přednášek, prezentací, případně jako přímí 

účastníci odborných diskuzí. Jediná bilaterální zahraniční cesta směřovala do Jerevanu 

v Arménii, kde delegace Ústavního soudu jednala o otázkách funkční spolupráce ústavních a 

obecných soudů, především pak vyjasňování pozice vztahu Nejvyššího soudu a Ústavního 

soudu k ESLP. Ústavní soud se také zapojil do přípravného jednání Evropské konference o 

ústavním soudnictví, která se spolu s mezinárodní konferencí konala v Gruzínském Batumi.  

 

Představitelé Ústavního soudu věnovali vysokou míru pozornosti také informování o 

rozhodovací činnosti našeho orgánu ochrany ústavnosti před zahraničními posluchači a svými 

aktivními vystoupeními přiblížili právní veřejnosti stěžejní judikáty a právní postoje Ústavního 

soudu. Stalo se tak na konferencích a seminářích v Berlíně, Bukurešti, Štrasburku, Bratislavě, 

Valencii, Košicích, Antályi, Benátkách, Jerevanu, Soluni, Baku či Scandicci. 

 

Celkem se tak uskutečnilo 23 zahraničních pracovních cest, kterých se účastnilo 32 soudců  

a odborných pracovníků. Celkové výdaje vynaložené na tyto akce činily 834 771,41 Kč, z toho 

přímé náklady činily 334 997,04 Kč (letenky, ubytování apod.) – položka 5169 – ostatní 

nakupované služby (samostatná položka s vlastní analytickou klasifikací), výdaje spojené 
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s vyúčtováním zahraniční cesty soudců Ústavního soudu – položka 5196 – náhrady  

a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce (zapojeny nároky 

z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši 184 454,30 Kč. Zahraniční cesty ostatního aparátu 

ÚS dosáhly na položce 5173 výše 315 320,07 Kč.  

 

Platební karta je při zahraničních pracovních cestách využívána jako rezervní platební nástroj 

v situacích, kdy pracovník oprávněný k jejímu užití nemůže realizovat platbu z poskytnuté 

valutové rezervy. Použití platební karty je výjimečným opatřením, jestliže např. platbu nelze 

realizovat hotovostně anebo vlivem mimořádné události nelze disponovat hotovostní rezervou 

v cizí měně. Zůstatek na účtu vedeného u ČSOB k 31. 12. 2015 činil 6,06 Kč. 

 

Ústavnímu soudu nebyly z mimorozpočtových zdrojů přiděleny žádné finanční prostředky 

na zahraniční aktivity, ani Ústavní soud neposkytl takové prostředky třetím stranám. 

 

Přehled zahraničních pracovních cest soudců a zaměstnanců Ústavního soudu – 

zhodnocení přínosu  

 
Měsíc Místo konání Zástupce ÚS ČR Téma jednání 

Leden 1. Štrasburk, 

Francie 

Místopředseda ÚS Účast na základě pozvání předsedy ESLP 

Březen 2. Bratislava, 

Slovensko 

Soudce Soudci, média a veřejnost  

3. Itálie, Benátky Soudce Mezinárodní právo, referenda za nezávislost 

4. Piešťany, 

Slovensko 

Soudce Jak právo reaguje na novoty? 

5. Omšenné, 

Slovensko 

Soudce Ústavněprávní aspekty střídavé péče 

Duben 6. Košice, 

Slovensko 

Soudce Istoty zákona, vs. neistoty života 

Květen 7. Baku, 

Ázerbájdžán 

generální sekretář Expertní činnost pro veřejnosprávní reformy na 

místní regionální úrovni – odborný seminář – 

vyžádáno Evropskou komisí 

8. Soluň, Řecko Soudce Challenging the Legitimacy of Europe 

9. Antalya, Turecko generální sekretář Vztah domácího a mezinárodního práva, přetíženost 

soudců, nezávislost soudnictví a boj proti terorismu 

v podmínkách právního státu 

Červen 10. Arménie předseda ÚS, 

místopředseda ÚS, 

soudce 

Otázky funkční spolupráce ústavních a obecných 

soudů, Institut individuální ústavní stížnosti v ČR a 

Arménie 

11. Bukurešť, 

Rumunsko 

vedoucí analytického 

odboru 

Praktické a funkční aspekty rozboru judikatury 

národních a evropských soudních institucí  

12. Košice, 

Slovensko 

dva soudci Nové volební zákony na Slovensku 

Červenec 13. Scandicci, Itálie Soudce Evropská úmluva o ochraně lidských práv 

Září 

 

 

14. Batumi, Gruzie místopředseda ÚS .Role ústavních soudců při aplikaci ústavních 

principů 

15. Košice, 

Slovensko 

předseda Sloboda prejavu a jej limity 

Říjen 16. Štrasburk, 

Francie 

generální sekretář Obnova řízení po rozsudcích ESLP 

17. Jerevan, 

Arménie 

Soudce Role ústavních soudců v posilování nezávislosti 

soudní moci: Doktrinální přístupy a současné výzvy 

18 Bratislava, 

Slovensko 

předseda ÚS Právní a společenské nástroje pro efektivnější a 

důvěryhodnější soudnictví 

19. Madrid, 

Španělsko 

Soudce Lidská práva 

20. Berlín, SRN Soudce Integrace prostřednictvím práva 
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Měsíc Místo konání Zástupce ÚS ČR Téma jednání 

21. Benátky, Itálie Soudce Stálé zasedání expertního orgánu 

22. Valencie, 

Španělsko 

Soudce Globalizace, migrace a vliv na národní 

zákonodárství 

Prosinec 23. Benátky, Itálie Soudce Zákon o odsouzení symbolů komunistického a 

nacistického totalitního režimu. Exteritorialita 

výkon aktivního volebního práva  

1. Zahájení soudního roku ESLP, Štrasburk, Francie 

Místopředseda Ústavního soudu Jaroslav Fenyk se za Ústavní soud zúčastnil slavnostního 

ceremoniálu u příležitosti zahájení soudního roku Evropského soudu pro lidská práva. 

Slavnostnímu aktu předcházel odborný seminář s názvem „Subsidiarita: každá mince má 

dvě strany“, kde vystoupila řada osobností a úvodní exposé měla Julia Laffranqueová, 

soudkyně ESLP zvolená za Estonsko.  

2. Veřejná diskuse pořádaná velvyslanectvím USA, Bratislava, Slovensko  

Soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková se aktivně zúčastnila panelové diskuse 

pořádané velvyslanectvím USA v Bratislavě a Open Society Foundation. Tématem diskuse 

bylo: Judges and the Media: Obligations to Each Other and to the Public. Diskuse se 

účastnil i slavný profesor James Moliterno. 

3. Jednání Benátské komise Rady Evropy, Benátky, Itálie 

Soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková se účastnila pravidelného jednání tohoto 

expertního orgánu, a to z funkce náhradní členky komise zastupující Českou republiku. 

4. Konference Ústavu Štátu a práva, Piešťany, Slovensko 

Odborná setkání věnující se zejména oblasti teorie státu a práva pořádá Ústav státu a práva 

Slovenské akademie věd nepřetržitě již od roku 1987. Nosným tématem letošní konference 

byla schopnost reakce práva jako normativního systému na nové jevy v myšlení 

společnosti a funkce práva v moderní a postmoderní společnosti. Ústavní soud České 

republiky reprezentovala soudkyně Vlasta Formánková, která se aktivně zapojila svým 

příspěvkem na téma „Nové výzvy – nové problémy?“  

5. Pracovní setkání soudců k rodinné tématice, Omšenné, Slovensko 

Soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková zde vystoupila s příspěvkem „Střídavá 

péče v judikatuře Ústavního soudu ČR“. Akce byla pořádána Ministerstvem spravedlnosti 

Slovenské republiky a věnovala se analýze ústavněprávních a právních aspektů rodinného 

života.  

 

6. Konference medicínského práva, Košice, Slovensko 

Cílem konference bylo umožnit setkání předních odborníků z oblasti práva, bioetiky, 

psychologie, medicíny a farmakologie, kteří tak mohli nabídnout svůj názor na konferenční 

téma „Jistoty zákona, vs. nejistoty života“. Pozici Ústavního soudu České republiky zde 

vysvětlovala soudkyně Vlasta Formánková. 

7. Odborný seminář, Baku, Ázerbájdžán 

Generální sekretář Ústavního soudu Ivo Pospíšil se zúčastnil semináře organizovaného 

MZV, a to v rámci projektu tzv. Východního partnerství. Vystoupení Dr. Pospíšila -  

tematicky zaměřeno na ústavní aspekty místní samosprávy a státní správy v ČR – si MZV 

vyžádalo pro zástupce zemí zapojených do Východního partnerství tzn. pro zaměstnance 

veřejné správy Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldávie a Ukrajiny. 
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8. Konference Challenging the Legitimacy of Europe, Soluň, Řecko  
Soudce Ústavního soudu Jiří Zemánek vystoupil na konferenci s příspěvkem na téma 

legitimity v evropském ústavním prostoru. Akce se konala pod záštitou Universtiy 

v Soluni, Jean-Monnet Chair a Goethe institutu.  

 

9. Konference Furth Foundation, Antalya, Turecko 

Furthova nadace zaměřuje své aktivity především do oblasti podpory teoretického 

zkoumání práva a soudnictví. Představitelé vrcholných světových soudů se tak setkávají s 

významnými právními teoretiky, aby společně diskutovali o různých aspektech činnosti 

justice. Témata letošního konferenčního jednání se zabývala vztahem domácího a 

mezinárodního práva, přetížeností nejvyšších a ústavních soudů, nezávislostí soudnictví a 

bojem proti terorismu v podmínkách právního státu. Ústavní soud zde zastupoval generální 

sekretář Ivo Pospíšil, a to nejen aktivní účastí v diskuzích, ale zejména svým vystoupením 

na téma „International Treaties in the Domestic Legal Order from the Perspective of the 

Constitutional Law - some Fragments of the Czech Experience“. 

10. Bilaterární návštěva na Ústavním soudu Arménské republiky 

Návštěva delegace Ústavního soudu České republiky, vedená jeho předsedou Pavlem 

Rychetským, navázala na předchozí bilaterální styky mezi oběma soudy. Ústavní soud ČR 

může arménským kolegům nabídnout své zkušenosti především z oblasti problematiky 

ústavních stížností a jejich budoucího legislativně-doktrinálního formování. 

11. Zasedání pracovních skupin Benátské komise, Bukurešť, Rumunsko 

V rámci Benátské komise existuje oddělená agenda ústavního soudnictví, kterou tvoří síť 

styčných pracovníků působících na jednotlivých ústavních soudech, kteří operativně 

vyhledávají a distribuují informace týkající se aktuálního rozhodování či dřívější judikatury 

ústavních soudů. Každoročně se konající metodické zasedání zpřesňuje postupy, analyzuje 

efektivitu poskytování informací, reakce na aktuální ústavněprávní otázky a hledá další 

formy mezisoudní spolupráce. 

12. Mezinárodní konference pořádaná UPJŠ právnickou fakultou, Košice, Slovensko 

Na vědecké konferenci zazněly příspěvky přesahující rámec oficiálního názvu konference 

„Nové volební zákony na Slovensku (kritická analýza, hodnocení)“, a to v rozměru 

umožňujícím v konečném důsledku formulovat základní tendence vývoje volebního 

zákonodárství v evropském prostoru resp. alespoň v prostoru států V4. 

13. Vědecký seminář, Scandicci, Itálie 

Soudce Tomáš Lichovník se zúčastnil vědeckého semináře pořádaného Milánskou 

univerzitou a předsedou Ústavního soudu Itálie Gaetanem Silvestrim, jehož tématem byl 

rozbor Evropské úmluvy o lidských právech.  

14. XVII. Konference evropských ústavních soudů, Batumi, Gruzie 

Evropská konference ústavních soudů sdružuje 42 ústavních a jim na roveň postavených 

soudů. Jejím vrcholným shromážděním je kongres, který se koná jednou za tři roky v zemi, 

která konferenci předsedá. V souladu s usnesením přijatým na minulém Kongresu ve Vídni 

se konalo přípravné jednání v Batumi, které mělo schválit organizační návrhy předložené 

Ústavním soudem Gruzie coby organizátorem. Díky vystoupení místopředsedy Ústavního 

soudu Jaroslava Fenyka na této konferenci, mohl Ústavní soud seznámit širokou evropskou 

veřejnost se svým postojem k mezinárodním smlouvám, se svými východisky jejich 

přezkumu a také s doktrínami, které si osvojil ve vztahu k mezinárodnímu právu. 

Vystoupení vzbudilo velký zájem a pozitivní reakce. 

15. Vědecká konference Ústavné dni, Košice, Slovensko 

Na pozvání předsedkyně Ústavního soudu Slovenské republiky Ivetty Macejkové přijal 

předseda českého Ústavního soudu účast na IV. Ústavních dnech, které společně pořádají 
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Ústavní soud SR a Právnická fakulta UJPŠ v Košicích. Dr. Rychetský zde vystoupil s 

příspěvkem Svoboda projevu a její ochrana před Ústavním soudem České republiky, kde 

shrnul praktické aspekty přezkumu svobody projevu a jejího omezení, včetně 

instrumentária, které si k tomu Ústavní soud vyvinul. Tento příspěvek vzbudil značný ohlas 

a byl přijat jednoznačně pozitivně. Zahraniční cesta byla také výrazem udržování dobrých 

vztahů mezi oběma ústavními soudy a pomohla rozšířit povědomí o judikatuře Ústavního 

soudu České republiky a jeho doktrinálních postojích i v zahraničí. 

16. Kulatý stůl k obnově řízení před ústavními soudy -  Rada Evropy, Štrasburk, 

Francie 

Generální sekretář Ivo Pospíšil se za Ústavní soud zúčastnil jednáním Kulatého stolu 

organizovaného Výborem ministrů Rady Evropy s tématem obnov řízení po rozsudcích 

ESLP. Na této konferenci vystupovali aktivně především vládní zmocněnci pro zastupování 

smluvních stran Úmluvy a také dr. Pospíšil přednesl pozitivně hodnocený příspěvek 

„Comments on reopening proceedings“. 

17. 20. výroční Konference o ústavním soudnictví, Jerevan, Arménie 

Ústavní soud republiky Arménie pořádá annuálně mezinárodní konferenci, kam jsou zváni 

představitelé evropských ústavních soudů, Benátské komise a vědecké autority. Letos se 

konal dvacátý ročník, který byl spojen s 20. výročím přijetí Ústavy. Delegaci Ústavního 

soudu ČR se díky této pracovní cestě podařilo posílit dobré vztahy s Ústavním soudem 

Arménie a při neformálních příležitostech rozšířit povědomí o činnosti a judikatuře 

Ústavního soudu ČR. 

18. Mezinárodní konference, Bratislava, Slovensko 

Konference byla věnována 105. výročí narození jedné z nejvýznamnějších osobností 

slovenského práva prof. JUDr. Štěpána Lubyho, DrSc. Zároveň poskytla prostor k diskuzím 

o aktuálním směřování a výzvách v oblasti práva. Ústavní soud zastupoval jeho předseda 

Pavel Rychetský. 

19. Mezinárodní odborný seminář, Madrid, Španělsko 

Soudce Tomáš Lichovník se zúčastnil odborného semináře, který si kladl za cíl poskytnout 

hlubší rozbor terminologie používané národními a nadnárodními justičními orgány ve 

vztahu k ochraně lidských práv.  

20. Odborná přednáška, Berlín, SRN 

Soudce Ústavního soudu Jiří Zemánek se zúčastnil odborné přednášky Prof. Dr. Andrease 

Vosskuhleho, předsedy německého Spolkového ústavního soudu, na téma „Integrace 

prostřednictvím práva“. V projevu A. Vosskuhleho přítomné zaujalo zvláště jeho vysoké 

hodnocení judikatury SÚS, počínající „lisabonským“ nálezem z r. 2009 v otázce „ústavní 

identity“, spočívající v základním právu německého voliče na demokraticky legitimní 

rozhodování o výkonu jím svěřené veřejné moci, které ve věcech evropské integrace může 

plnohodnotně garantovat jen Spolkový sněm. Ocenil význam odpovědnosti zákonodárce za 

individuální kroky, které EU činila k překonání dluhové krize a v současnosti u 

očekávaných opatření k řešení krize uprchlické. 

21. Zasedání Benátské komise Rady Evropy, Benátky, Itálie 

Soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková se účastnila pravidelného jednání tohoto 

expertního orgánu, a to z funkce náhradní členky komise zastupující Českou republiku. 

22. Vědecký kongres mezinárodní asociace právníků, Valencie, Španělsko 

Vědeckého kongresu se v sekci Dopad globalizace a mobility na imigrační zákonodárství 

účastnil i soudce David Uhlíř a mohl tak přispět do diskuse odborníků z různých právních 

oblastí zkušenostmi soudce Ústavního soudu a dlouholetého advokáta.  
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23. Zasedání Benátské komise Rady Evropy, Benátky, Itálie 

Soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková se účastnila pravidelného jednání tohoto 

expertního orgánu, a to z funkce náhradní členky komise zastupující Českou republiku. 

 

16. Údaje o majetku 
 

AKTIVA    C E L K E M 305 649 735,68 154 866 182,30 150 783 553,38 137 836 420,87

STÁLÁ AKTIVA 294 242 151,54 154 866 182,30 139 375 969,24 125 769 923,33

Dlouhodobý nehmotný majetek 34 116 972,20 30 593 737,36 3 523 234,84 2 866 927,76

software 32 165 195,66 28 641 960,82 3 523 234,84 2 866 927,76

drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 951 776,54 1 951 776,54

Dlouhodobý hmotný majetek 260 125 179,34 124 272 444,94 135 852 734,40 122 902 995,57

pozemky 4 276 346,00 4 276 346,00 4 028 000,00

kulturní předměty 1 356 470,00 1 356 470,00 1 358 970,00

stavby 107 339 135,03 17 894 165,00 89 444 970,03 75 883 007,01

samostatné movité věci a soubory movitých věcí 102 438 800,26 62 015 381,89 40 423 418,37 41 185 366,56

drobný dlouhodobý hmotný majetek 44 362 898,05 44 362 898,05

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 351 530,00 351 530,00 447 652,00

Dlohodobé pohledávky

OBĚŽNÁ AKTIVA 11 407 584,14 11 407 584,14 12 066 497,54

Zásoby - materiál na skladě 103 178,31 103 178,31 189 240,96

Krátkodobé pohledávky 960 948,70 960 948,70 1 000 281,00

odběratelé 11 942,00 11 942,00 11 402,00

krátkodobé poskytnuté zálohy 530 321,00 530 321,00 867 817,00

pohledávky za zaměstnanci 76 489,00 76 489,00 76 062,00

náklady příštích odbobí 342 196,70 342 196,70 45 000,00

Krátkodobý finanční majetek 10 343 457,13 10 343 457,13 10 876 975,58

jiné běžné účty 9 870 949,94 9 870 949,94 10 496 237,46

běžný účet FKSP 451 257,19 451 257,19 322 158,12

ceniny (stravenky, kolky) 21 250,00 21 250,00 58 580,00

Minulé

 Kč

Ukazatel

O b d o b í 

Brutto Korekce, oprávky Netto

Vysvětlivka: 
Brutto – účetní stav před dopočítáním oprávek 

Korekce – oprávky 

Netto – účetní stav po dopočítání oprávek 

Pozn.: údaje korespondují s výkazem ROZVAHA. 

 

17. Zálohové platby 

Hodnota zálohových plateb, které nebyly v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ke konci roku vyúčtovány, činila ke 

dni 31. 12. 2015 celkovou částku 530 321 Kč (rozpis uveden v tabulce pod textem). V roce 

2015 nebyly poskytnuty žádné zálohy na dodávky a práce investičního nebo neinvestičního 

charakteru, které by nebyly ve stejném roce realizovány. 

Účet Název Částka v Kč

314 Poskytnuté provozní zálohy 530 321,00 

314 0060 krátkodobé zálohy na předplatné 23 571,00 

314 0061 krátkodobé zálohy na energie 107 404,00 

314 0062 krátkodobá záloha na byt Praha 69 144,00 

314 0063 krátkodobá záloha na teplo 0,00 

314 0065 krátkové zálohy z faktur -  služby 47 129,00 

314 0067 krátkodobá záloha na byty soudců 236 033,00 

314 0068 krátkodobá záloha na vodu 47 040,00  
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18. Bezúplatný převod majetku  
 

V roce 2015 byl nepotřebný majetek České republiky převeden z působnosti Ústavního soudu 

níže uvedeným organizačním složkám státu formou bezúplatného převodu: 

1. Krajský soud v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň 

Majetek DHM v celkové částce 21 606,00 Kč (2 položky). 

Rozhodovací a smluvní tituly: 

Rozhodnutí ředitele sekce soudní správy – nepotřebnost majetku státu č. R/ŘSS - 2/2015  ze 

dne 21. 7. 2015. 

Zápis o nakládání s majetkem státu ze dne 10. 8. 2015. 

Protokol o předání a převzetí ze dne 10. 8. 2015.  

 

2. Nejvyšší soud v Brně, Burešova 20, 657 37 Brno 

Majetek DHM, DDHM v celkové částce 215 171,00 Kč (31 položek).  

Rozhodovací a smluvní tituly: 

Rozhodnutí ředitele sekce soudní správy – nepotřebnost majetku státu č. R/ŘSS-5/2015 ze dne 

16. 11. 2015. 

Zápis o nakládání s majetkem státu ze dne 3. 12. 2015. 

Předávací protokol o předání a převzetí majetku ÚS ze dne 16. 12. 2015. 

 

Dne 9. 12. 2015 byl převeden majetek z Městského soudu v Praze se sídlem Spálená 2, 

112 16 Praha na Ústavní soud formou bezúplatného převodu a to v celkové částce 73 696,08 Kč 

(6 položek). 

 

V roce 2015 byl nabídnut nepotřebný majetek v souladu s §14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., 

o hospodaření majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, organizačním 

složkám státu: 

1. Na základě rozhodnutí škodní a likvidační komise (dále jen „ŠLIK“), ze dne 27. 5. 2015 

byl majetek v celkové výši 4 123 672,22 Kč, který byl nabízen OSS (č. j. ŘSS ÚS 

2/15-5) prohlášen za nepotřebný a následně byl vyřazen z majetku ÚS a ekologicky 

zlikvidován. 

2. Dne 27. 8. 2015 byla uskutečněna nabídka majetku ÚS OSS (čj. ŘSS ÚS 2/15-12) 

v celkové výši 1 204 463,66 Kč. Žádná z oslovených OSS neprojevila zájem o nabízený 

majetek, proto ŠLIK rozhodla majetek vyřadit a následně ekologicky zlikvidovat (pouze 

u tiskárny Brother inventární číslo 50734-0 komise rozhodla zatím nevyřazovat a nechat 

posoudit technický stav odbornou firmou). 

3. Dne 14. 10. 2015 byla uskutečněna nabídka majetku ÚS čj. ŘSS ÚS 2/15-13 

v celkové hodnotě 1 320 605,12 Kč, o který nebyl projeven zájem. ŠLIK na jednání 

konaném  dne  6. 10. 2015 rozhodla, že na část majetku bude zpracován odborný odhad 

a poté bude nabízen na centrální adrese. Ostatní majetek byl na základě rozhodnutí 

komise vyřazen a následně ekologicky zlikvidován. 

 

* * * 
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I. Číselné sestavy a tabulkové přílohy 

Příloha č. 1 – tabulka č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státní rozpočtu  

Příloha č. 2 – tabulka č. 2 - Plnění závazných ukazatelů 

Příloha č. 3 – tabulka č. 3 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 

Příloha č. 4 – tabulka č. 7 - Výdaje účelově určené na programové financování  

Příloha č. 5 - Organizační schéma Ústavního soudu k 31. 12. 2015 
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Příloha č. 1 – tabulka č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního 

rozpočtu 
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Příloha č. 2 – tabulka č. 2 - Plnění závazných ukazatelů 

Ú S T A V N Í  S O U D  

PLNĚNÍ ZÁVA ZNÝCH UKAZATELŮ STÁTNÍHO ROZPO ČTU  

ZA ROK 2015  

schválený po změnách konečný 
2)

% %

0 0 0 250 616,09 x x

179 921 001 179 921 001 190 953 884,83 178 511 690,73 99,22 93,48

0 0 0 0,00 x x

0 0 0 250 616,09 x x

0 0 0 0,00 x x

179 921 001 179 921 001 190 953 884,83 178 511 690,73 99,22 93,48

27 799 200 27 799 200 30 806 474,00 29 296 375,00 105,39 95,10

152 121 801 152 121 801 160 147 410,83 149 215 315,73 98,09 93,17

88 042 238 88 042 238 92 875 808,00 87 980 013,00 99,93 94,73

29 142 643 29 142 643 29 633 273,00 27 546 432,00 94,52 92,96

846 839 846 839 870 104,07 870 104,70 102,75 100,00

56 884 710 56 884 710 57 860 345,00 57 629 090,00 101,31 99,60

0 0 0,00 0,00 x x

34 284 000 34 284 000 38 054 838,16 33 230 601,91 96,93 87,32

Platy zaměstnanců ve státní správě

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

UKAZATEL

Ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního 

soudu 

Souhrnné ukazatele:

Specifické ukazatele - příjmy:

Plnění ke 

konečnému 

rozpočtu

v tom:

Platy soudců

Výdaje vedené v informačním systému 

programového financování EDS/SMVS

Příjmy celkem

Výdaje celkem 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté 

transfery celkem

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů 

Ústavního soudu 

Specifické ukazatele - výdaje:

Průřezové ukazatele:

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
1)

Platy zaměstnanců a ostatní platby za 

provedenou práci

Platy státních úředníků

Plnění k 

rozpočtu po 

změnách

Daňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a 

přijaté tranfery celkem 

v tom:

Skutečnost

 Kč

Rozpočet

 
Vysvětlivka:  
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
2) konečný rozpočet – zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů – (NNV) 
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Příloha č. 3 - tabulka č. 3 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání 

mzdových prostředků 
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Příloha č. 4 – tabulka č. 7 - Výdaje účelově určené na programové 

financování 
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Příloha č. 5 – Organizační schéma  
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