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1. Úvod
Zprávu předkládá Ústavní soud:
 se sídlem v Brně, Joštova 625/8, PSČ 660 83
 IČO: 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.
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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 hospodařil v hodnoceném období se svěřenými prostředky státního rozpočtu
úsporně, hospodárně a účelně, při přijetí vlastních úsporných opatření vedoucích ke zvýšení
efektivity a při dodržení v zásadě rovnoměrného čerpání v průběhu kalendářního roku. Jistý
výkyv v rovnoměrnosti čerpání je patrný ve 4. čtvrtletí roku, a to v důsledku termínů
splatnosti sjednaných v uzavřených smluvních vztazích na toto čtvrtletí, dokončení výdajově
náročnějších investičních akcí, úhrad periodických servisních poplatků a převodu platů za
prosinec 2016 včetně souvisejících odvodů na depozitní účet.
Čerpání výdajů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích roku 2016 je přehledně uvedeno
v následující tabulce.
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Čerpání výdajů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích roku 2016
Ukazatel

Kapitálové
výdaje

Běžné výdaje

Celkem
výdaje

K datu

31.3.2016
30.6.2016
30.9.2016
31.12.2016
31.3.2016
30.6.2016
30.9.2016
31.12.2016
31.3.2016
30.6.2016
30.9.2016
31.12.2016

Rozpočet po
změnách 2016
15 810 000
15 810 000
15 810 000
14 957 773
162 137 998
162 137 998
162 137 998
162 990 225
177 947 998
177 947 998
177 947 998
177 947 998

Konečný rozpočet
2016 1)

Čerpání v 2016
*)

Kč
16 533 180,00
16 533 180,00
18 049 950,57
17 197 723,57
172 052 884,70
187 444 269,70
189 540 869,70
190 888 681,70
188 586 064,70
203 977 449,70
207 590 820,27
208 086 405,27

4 330 473,22
5 667 958,74
9 120 874,35
13 375 056,49
26 904 087,10
65 847 891,82
106 576 149,58
158 675 699,05
31 234 560,32
71 515 850,56
115 697 023,93
172 050 755,54

Čerpání
k celkovému
výdaji
32,38
42,38
68,19
100,00
16,96
41,50
67,17
100,00
18,15
41,57
67,25
100,00

Čerpání k
rozpočtu po
změnách

Čerpání ke
konečnému
rozpočtu

%
27,39
35,85
57,69
89,42
16,59
40,61
65,73
97,35
17,55
40,19
65,02
96,69

26,19
34,28
50,53
77,77
15,64
35,13
56,23
83,12
16,56
35,06
55,73
82,68

Vysvětlivka:
1) konečný rozpočet – zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů
*) čerpání v. r. 2015 – vč. zapojení NNV

Kapitálové výdaje
Čerpání kapitálových výdajů v průběhu roku probíhalo v zásadě rovnoměrně. Nižší čerpání
ve 2. čtvrtletí bylo zapříčiněno prodloužením průběhu a realizace veřejných zakázek u akcí
zaměřených na rozšíření funkcionalit informačních technologií. Čerpání je podrobně
komentováno v kapitole č. 13.1. této zprávy, kde je také odůvodněno nedočerpání prostředků
zejména ke konečnému rozpočtu.
Běžné výdaje
Čerpání běžných výdajů probíhalo v průběhu hodnoceného období v zásadě rovnoměrně.
Podstatnou část běžných výdajů tvoří prostředky na platy a s nimi související výdaje na
pojistné na sociální a zdravotní pojištění, dále se jedná o výdaje na pořízení a obnovu
výpočetní techniky včetně provozního software, provoz informačních a komunikačních
technologií a zabezpečovacích systémů, nákup odborné, právnické a sociálně vědní
literatury, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, obnovu základního vybavení
bytů soudců, obnovu mobiliáře Ústavního soudu, vybavení rekonstruovaných prostor, nákup
software vedeného v systému programového financování, prodlužování podpor
informačních technologií, nákup kancelářského a všeobecného materiálu, čistících potřeb,
úhradu plateb za energie, pohonné hmoty, úhradu nájmů za pronájem bytů soudců Ústavního
soudu, výdaje na služby pošt, telefonní poplatky, překladatelské služby, vypracování
projektových dokumentací, vzdělávání zaměstnanců, poplatky za konference, náhrady
související s výkonem funkce soudce Ústavního soudu, opravy a údržbu budovy, vozového
parku a ostatního majetku, cestovné a výdaje na reprezentaci. V běžných výdajích jsou
zahrnuty i položky neinvestičních charakteru, které jsou vedeny v EDS/SMVS.
Rozpočet běžných výdajů byl ve vztahu k rozpočtu po změnách čerpán na 97,35 % a na
83,12 % ve vztahu ke konečnému rozpočtu. Podrobný komentář k čerpání je uveden
v kapitole 5.

3.

Výsledky vnějších a vnitřních kontrol

3.1.

Vnější kontroly

3.1.1. Kontrolu správnosti účetnictví a přezkoumání hospodaření za rok 2016 provedla
auditorská společnost BDO CA, s.r.o.
Závěr kontroly: Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné skutečnosti svědčící o tom,
že tato účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech nepodává věrný a
poctivý obraz aktiv a pasiv organizační složky státu Ústavní soud k 31. 12. 2016 a nákladů
Ústavní soud (358)
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a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 v souladu
s českými účetními předpisy.
3.1.2. Kontrola VZP ČR – proběhla dle plánu kontrol dané zdravotní pojišťovny;
kontrolovaným obdobím byl interval od 1. 8. 2008 do 31. 3. 2016.
Předmětem dané kontroly byly následující body:
- dodržování oznamovací povinnosti;
- stanovení výše pojistného a vyměřovacích základů;
- dodržování termínů splatnosti pojistného;
- zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech.
Byly kontrolovány následující doklady:
- výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ;
- jmenovité měsíční přehledy mezd a vyměřovacích základů pro VZP ČR;
- mzdové listy;
- seznam pojištěnců VZP ČR a seznam zaměstnanců;
- údaje z informačního systému VZP ČR.
Výsledek kontroly:
a) kontrola oznamovací povinnosti
Při kontrole ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, bylo zjištěno, že plátce chybně přihlásil ke
zdravotnímu pojištění pojištěnce činného na základě dohody o pracovní činnosti a to i
v době, kdy nedosáhla výše tzv. započitatelného příjmu.
Tento rozdíl byl po dohodě s Ústavním soudem opraven v registru VZP ČR RP Brno.
Ústavní soud jako plátce daně dodržuje ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
b) kontrola správnosti stanovení výše pojistného dle účetní evidence a vyměřovacích
základů
Kontrolou bylo zjištěno, že Ústavní soud při stanovení vyměřovacích základů v měsíci
09/2015 v některých případech nepostupoval v souladu s ustanovením § 3 zákona
č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších
předpisů, a to že odvedl pojistné z náhrad poskytovaných procentem z platové základny
představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudů. Přepočet byl proveden
v rámci kontroly a byla opravena pohledávka za příslušný měsíc. Ke dni vyúčtování byl
vyčíslen přeplatek pojistného ve výši 22 559 Kč. Ústavní soud tento přeplatek vyrovnal
snížením odvodu pojistného za měsíc duben 2016. Na chybu výpočtu byl upozorněn
dodavatel ekonomického informačního systému, který v daném měsíci pozdě provedl
aktualizaci v systému dle změny právního předpisu.
c) kontrola dodržování termínu splatnosti plateb
Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 592/1993 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní
pojištění, ve znění pozdějších předpisů je plátce povinen uhradit za každý den prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky ode dne následujícího po dni splatnosti do dne platby
včetně. Kontrolou bylo zjištěno, že Ústavní soud dodržuje ustanovení § 5 zákona
č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších
předpisů. Všechny platby v kontrolovaném období byly uhrazeny do dne splatnosti.
d) kontrola podávání přehledů o platbách pojistného
Ústavní soud plní ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné
zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
e) kontrola zasílání záznamů o pracovních úrazech
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Podle sdělení Ústavního soudu v kontrolovaném období nebyly evidovány žádné
pracovní úrazy. Ústavní soud byl poučen o nutnosti dodržování ustanovení § 45 odst. 4
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
3.2.

Vnitřní kontrola

Veřejné prostředky, o nichž Ústavní soud v souladu s platnými právními předpisy v roce
2016 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 č. 416/2004 Sb., kterou se provádí
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.
Finanční kontrola je nedílnou součástí systému finančního řízení a tvoří ji:
•
vnitřní kontrolní systém (řídící kontrola) a
•
interní audit.
Řídící kontrola je zajišťována vedoucími zaměstnanci a jako součást finančního řízení
orgánu veřejné správy zahrnuje:
- předběžnou řídící kontrolu,
- průběžnou řídící kontrolu a
- následnou řídící kontrolu.
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 příkazci operací, správce rozpočtu a
hlavní účetní. Tyto funkce 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 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;
Ústavní soud (358)
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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 a jednotlivými vedoucími odborů. Tyto kontroly jsou prováděny podle
revizních postupů uvedených v § 24 a § 26 vyhlášky č. 416/2004 Sb.
3.3.

Výkon interního auditu

Výkon interního auditu probíhal v hodnoceném období podle ustanovení § 28 až 31 zákona
o finanční kontrole, podle ustanovení § 27 až 31 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí
zákon o finanční kontrole, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona
č. 123/2003 Sb. a v souladu s Mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu.
Auditní činnost je zajišťována, v souladu s § 29 odst. 1 zákona o finanční kontrole,
jmenovaným interním auditorem, jenž je přímo podřízen předsedovi Ústavního soudu, čímž
je zabezpečena jeho funkční nezávislost a organizační oddělení od řídících výkonných
struktur Ústavního soudu.
V souladu s ročním plánem interního auditu včetně dodatku č. 1, který vycházel ze
střednědobého plánu na období let 2016 - 2017, byly realizovány celkem 3 plánované audity,
přičemž nebyl realizován žádný audit mimořádný.
Předmětem finančního auditu bylo ověřování, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a
jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním.
Interní auditor dospěl k závěru, že Ústavní soud vedl účetnictví správně, úplně, průkazně,
srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů ve smyslu § 8
odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění.
Cílem auditu souladu a auditu systému bylo ověřit postupy v rámci finanční kontroly
vykonávané podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Auditovaná oblast byla
zaměřena zejména na systém řídící kontroly příjmů a výdajů, ověřován byl soulad s platnými
právními normami a dále byla ověřována funkčnost při dodržování pracovních postupů.
V průběhu auditních činností ověřování jednotlivých fází řídící kontroly byl potvrzen soulad
jednotlivých operací s právními předpisy, nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.
Další audit souladu byl zaměřen na ověření nastavení pravidel provádění hospodářských
operací, vymezení odpovědnosti za určitý úkon, stanovení oprávněnosti ke schválení tohoto
úkonu, a to zejména ve vztahu k postupnému průchodu dokladů útvary od vyhotovení až po
archivaci.
Zprávy o provedených auditech byly po projednání závěrů předány předsedovi Ústavního
soudu a místopředsedkyni Ústavního soudu, generálnímu sekretáři, řediteli sekce soudní
správy a auditovaným útvarům.
Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které by zásadním způsobem ovlivnily činnost
Ústavního soudu. Provedené audity neprokázaly žádné případy nehospodárnosti ani
protiprávních činů. V návaznosti na nedostatky formálního charakteru zjištěné v průběhu
realizovaných auditů v roce 2016 identifikoval interní auditor odpovídající rizika, na která
byly jednotlivé auditované útvary upozorněny v rámci zpráv o provedených auditech.
Současně formuloval konkrétní doporučení, která jsou průběžně realizována, a tím jsou
popsaná rizika eliminována.
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Včasným rozpoznáváním rizik a následným přijímáním odpovídajících opatření k jejich
vyloučení nebo zmírnění v rámci prováděných auditů dochází ke zlepšení kvality vnitřního
kontrolního systému a systému řízení Ústavního soudu.
Závěrem lze konstatovat, že uplatňovaný systém finanční kontroly zabezpečující
hospodaření s veřejnými prostředky odpovídá potřebám Ústavního soudu. Tuto kontrolu
tvoří mimo jiné i vnitřní kontrolní systém podle § 25 až 31 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole. Součástí vnitřního kontrolního systému je řídící kontrola a interní audit. Nastavená
finanční kontrola Ústavního soudu vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný
výkon svěřených pravomocí.

4.

Plnění závazných ukazatelů

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu
České republiky na rok 2016, 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 497 831,30 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 497 831,30 Kč.
Zdůvodnění překročení:
Překročení souhrnného ukazatele příjmy celkem bylo ovlivněno neplánovanými
příjmy - rozpis je uveden v kapitole 7. této zprávy.
průřezového ukazatele - zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů:

platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byl překročen o 792 589 Kč
(celkové zapojení nároků v položce platy zaměstnanců bylo ve výši 1 249 760 Kč,
rozdíl vznikl nedočerpáním v položkách ostatní osobní výdaje a platy soudců
Ústavního soudu);

převod fondu kulturních a sociálních potřeb celkem ve výši 18 609,31 Kč;

platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši celkem 1 249 760 Kč.
Podrobný komentář k plnění závazných ukazatelů a překročení průřezových ukazatelů je
uveden v následujících kapitolách průvodní zprávy: 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.
Nároky z nespotřebovaných výdajů byly v průběhu roku 2016 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. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, ve znění
pozdějších předpisů, byla pro činnost Ústavního soudu vyčleněna částka výdajů v celkové
výši 177 947 998 Kč, v tom platy představitelů státní moci 30 363 600 Kč a ostatní výdaje
na zajištění činnosti Ústavního soudu 147 584 398 Kč. Z ostatních výdajů činily prostředky
Ústavní soud (358)
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na financování programu 058V01 – „Rozvoj a obnova materiálně technické základny
Ústavního soudu“ vedeného v informačním systému programového financování
EDS/SMVS částku 36 794 000 Kč, z toho kapitálové výdaje 15 810 000 Kč a neinvestiční
výdaje 20 984 000 Kč.
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 jen „RV PSP ČR“), pouze
došlo k přesunu v prostředcích na financování programu, kde byly kapitálové výdaje po
rozpočtových opatřeních provedených v pravomoci správce kapitoly sníženy na
14 957 773 Kč a neinvestiční výdaje zvýšeny na 21 836 227 Kč.
Konečný rozpočet výdajů celkem dosáhl výše 208 086 405,27 Kč, z toho výdaje na platy
představitelů státní moci činily částku 30 363 600 Kč, ostatní výdaje na zajištění činnosti
Ústavního soudu pak částku 177 722 805,27 Kč. Výdaje vedené v informačním systému
programového financování EDS/SMVS činily výši 56 127 550,57 Kč, v tom kapitálové
výdaje 17 197 723,57 Kč a neinvestiční výdaje 38 929 827 Kč.
Celkově byly výdaje čerpány ve výši 172 050 755,54 Kč, což představuje čerpání k rozpočtu
po změnách na 96,69 % a ke konečnému rozpočtu na 82,68 %.
Položka platy představitelů státní moci byla čerpána ve výši 30 345 905 Kč, což představuje
čerpání na 99,94 % k rozpočtu po změnách, resp. ke konečnému rozpočtu.
Čerpání v ostatních výdajích na zajištění činnosti Ústavního soudu dosáhlo částky
141 704 850,54 Kč, tj. 96,02 % k rozpočtu po změnách a 79,73 % ke konečnému rozpočtu.
Čerpání v položkách výdajů vedených v informačním systému programového financování
činilo částku 26 210 553,25 Kč, což představuje čerpání na 71,24 % k rozpočtu po změnách
a na 46,70 % ke konečnému rozpočtu. Kapitálové výdaje byly čerpány v celkové výši
13 375 056,49 Kč, tj. 89,42 % k rozpočtu po změnách a 77,77 % ke konečnému rozpočtu,
neinvestiční výdaje vedené v EDS/SMVS pak ve výši 12 835 496,76 Kč, což představuje
58,78 % k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu 32,97 %.
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5. 1. Čerpání výdajů celkem
Přehledné čerpání výdajů je uvedené v následující tabulce:
Rozpočet 2016
Ukazatel

VÝDAJE CELKEM
v tom:
BĚŽNÉ VÝDAJE
v tom:
Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní
platby za provedenou práci vč.
příslušenství
v tom:
Platy zaměstnanců
OOV
Platy soudců
Povinné pojistné placené
zaměstnavatele
Účelové a ostatní věcné výdaje celkem
v tom:
Neinvestiční nákupy a související
výdaje
FKSP
Ostatní neinvestiční transfery
Neinvestiční transfery obyvatelstva
Neinvestiční transfery do zahraničí
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

schválený

po změnách

konečný

1)

Skutečnost 2016

Plnění k
rozpočtu
po
změnách

Plnění ke
konečnému
rozpočtu

177 947 998

177 947 998

Kč
208 086 405,27

172 050 755,54

%
96,69

82,68

162 137 998

162 990 225

190 888 681,70

158 675 699,05

97,35

83,12

120 875 825

120 875 825

122 125 585,00

118 720 796,00

98,22

97,21

58 591 251

58 591 251

59 841 011,00

59 841 011,00

102,13

100,00

961 000
30 363 600

961 000
30 363 600

961 000,00
30 363 600,00

521 524,00
30 345 905,00

54,27
99,94

54,27
99,94

30 959 974

30 959 974

30 959 974,00

28 012 356,00

90,48

90,48

41 262 173

42 114 400

68 763 096,70

39 954 903,05

94,87

58,11

39 651 600

40 473 827

66 990 867,39

38 227 869,74

94,45

57,06

1 335 824
114 749

1 335 824
114 749

1 354 433,31
227 796,00

1 354 433,31
209 922,00

101,39
182,94

100,00
92,15

100 000
60 000
15 810 000

130 000
60 000
14 957 773

130 000,00
60 000,00
17 197 723,57

108 638,00
54 040,00
13 375 056,49

83,57
90,07
89,42

83,57
90,07
77,77

Běžné výdaje včetně prostředků na programové financování byly čerpány ve výši
158 675 699,05 Kč, což představuje 97,35 % k rozpočtu po změnách, resp. 83,12 % ke
konečnému rozpočtu, z toho platy a související výdaje vykazují výši čerpání 118 720 796
Kč (98,22 % rozpočtu po změnách, 97,21 % ke konečnému rozpočtu) při zapojení nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 14 754 543,27 Kč (včetně položky 5342).
Nároky z nespotřebovaných výdajů v platových položkách včetně příslušenství
v celkové výši
1 268 369,31 Kč
byly zapojeny a vyčerpány v položkách:
5011 – platy zaměstnanců a pracovním poměru
1 249 760,00 Kč
5342 - převody fondu kulturních a sociálních potřeb
18 609,31 Kč
Podrobný komentář čerpání nároků v platech a souvisejících výdajích je uveden v kapitole
11.
Ostatní věcné výdaje (schválený rozpočet 41 262 173 Kč, rozpočet po změnách
42 114 400 Kč a konečný rozpočet 68 763 096,70 Kč) byly čerpány ve výši
39 954 903,05 Kč, včetně výdajů vedených v programovém financování EDS/SMVS, což
představuje čerpání na 94,87 % vztaženo k rozpočtu po změnách a na 58,11 % ke konečnému
rozpočtu při čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 11 264 832,70 Kč (z toho
zapojením profilujících nároků ve výši 2 093 600 Kč v rámci výdajů vedených
v EDS/SMVS a neprofilujících nároků ve výši 9 171 232,70 Kč). Výdaje vesměs nebyly
čerpány z důvodu přechodu plateb do roku 2017.
Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 13 375 056,49 Kč (89,42 % rozpočtu po změnách
ve výši 14 957 773 Kč, ke konečnému rozpočtu ve výši 17 1970723,27 Kč pak na 82,68 %)
při zapojení profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 239 950,57 Kč.
Podrobný komentář k čerpání prostředků vedených v programovém
EDS/SMVS na jednotlivé akce je uveden v kapitole 13. průvodní zprávy.
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Specifické ukazatele - výdaje:
výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu, ukazatel byl dodržen,
v tom:
platy soudců, ukazatel byl dodržen a
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu, ukazatel byl dodržen.
Průřezové ukazatele:

platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci – ukazatel byl překročen o
792 589 Kč ke schválenému rozpočtu/rozpočtu po změnách 89 915 851 Kč, ke
konečnému rozpočtu ve výši 91 165 611 vykazuje čerpání ve výši 90 708 440 Kč
(celkové zapojení nároků v položce platy zaměstnanců ve výši 1 249 760 Kč),
nedočerpání v položkách ostatní osobní výdaje a platy soudců), tj. 100,88 %
k rozpočtu po změnách, ke konečnému rozpočtu 99,50 %,

povinné pojistné placené zaměstnavatelem – ukazatel byl dodržen;

převod fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 335 824 Kč ke schválenému
rozpočtu/rozpočtu po změnách, vykazuje čerpání 1 354 433,31 Kč, tj. 101,39 %
k rozpočtu po změnách a 100 % ke konečnému rozpočtu, který činil 1 354 433,31 Kč
(tento ukazatel byl překročen o 18 609,31 Kč k rozpočtu po změnách);

platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 58 591 251 Kč ke schválenému
rozpočtu/rozpočtu po změnách, vykazuje čerpání 59 841 011 Kč, což je 102,13 %
k rozpočtu po změnách a 100 % ke konečnému rozpočtu (tento ukazatel byl překročen
o 1 249 760 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 2016 v porovnání s rokem 2015 vykazují
pokles čerpání výdajů celkem o 3,62 %. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci
včetně příslušenství byly vyšší o 3,10 %, povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo ve
srovnání s předcházejícím rokem vyšší o 1,69 %, ostatní věcné výdaje byly ve srovnání
s rokem 2015 nižší o 21,87 % a kapitálové výdaje byly ve srovnání s předcházejícím rokem
rovněž nižší o 3,62 % (vliv na snížené čerpání v ostatních věcných výdajích včetně položek
vedených v programovém financování EDS/SMVS a kapitálových výdajích bylo
zapříčiněno stavebními akce zahájenými v roce 2016, kde z důvodu nepřevzetí prací nebyly
v roce 2016 realizovány očekávané platby - fakturace na tyto akce vedené v EDS/SMVS
v následujícím účetním období odpovídá částce 21,8 mil. Kč). Z běžných výdajů, v souladu
s uzavřenými smluvními závazky, přechází do roku 2017 platby ve výši 1,2 mil. Kč, jde
např. o platby za dodávku periodik, výkon technického dozoru a koordinátora BOZP,
analýzu kybernetické bezpečnosti, dodávku výroční publikace ÚS a další. Pro úplnost je
potřeba uvést, že konečný rozpočet byl v porovnání s předcházejícím rokem vyšší o 8,97 %
a s ohledem na uzavřené smluvní vztahy ÚS předpokládal, že na základě plánu budou
převzaty a fakturovány dílčích etapy stavebních prací (viz tabulku srovnání za období let
2012 až 2016).
Vyšší čerpání v platech a ostatních platbách za provedenou práci bylo způsobeno zejména
zvýšením platů zaměstnanců v pracovním poměru v důsledku 5% navýšení platů podle
usnesení vlády ČR č. 821/2016 Sb., a to včetně přídělu do fondu kulturních a sociálních
potřeb.
Nižší čerpání v účelových a ostatních věcných výdajích oproti roku 2015 (včetně položek
vedených v EDS/SMVS, kterými byly položky 5137 – nákup DDHM, 5168 – služby pro
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informační technologie, 5171 – opravy a údržby a 5172 – programové vybavení) bylo
především způsobeno nedokončením zahájených etap v rámci revitalizace fasády spojené
s výměnou okenních výplní a sanací sklepních prostor, a to v důsledku zastavení prací při
provádění archeologického průzkumu a nemožnosti dokončení některých prací v důsledku
nízkých teplot v závěru roku. Dle plánu měly být v roce 2016 dokončeny a fakturovány první
dvě etapy prací v celkovém objemu 17 634 460 Kč, k úhradě dojde až v průběhu prvního
čtvrtletí roku 2017. Podrobný komentář je popsán v kapitole 13. průvodní zprávy. Čerpání
v účelových a ostatních věcných výdajích je vykazováno na 94,45 % k rozpočtu po změnách
a odpovídá skutečnostem z předchozích let. Pro pokrytí nezbytných činností v oblasti
provozních výdajů bylo třeba zapojit neprofilující nároky z nespotřebovaných výdajů ve
výši 9 555 096,70 Kč; tyto nároky byly čerpány ve výši 9 171 232,70 Kč (nedočerpání
neprofilujících nároků činí výši 383 864 Kč). Podrobný komentář je uveden v kapitole 5.4.
průvodní zprávy.
Kromě již uvedených důvodů nižšího čerpání v kapitálových výdajích oproti
předcházejícímu období se dále na této skutečnosti podílelo opožděné dokončení úprav
prostor Ústavního soudu a část úhrad přešla až do ledna 2017. Ostatní výdaje byly
realizovány dle plánu akcí.
Většinu jednorázových nebo opakovaných provozních potřeb řeší Ústavní soud zadáním
veřejných zakázek. V této oblasti byly zveřejněny zakázky na poskytování služeb
v odpadovém hospodářství, služby mytí oken, dveří a osvětlovacích těles, opravy a
udržování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení. Dále byly formou veřejných
zakázek zajištěny dodávky nábytku, osobních vozidel, nákup světelných zdrojů,
kancelářských potřeb, papíru a drogistického zboží, servis vozidel a pojištění vozového
parku.
V souvislosti s investičními akcemi byly formou zadávacího řízení zajištěny služby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technický dozor investora, stěhovací
služby, stavební úpravy vybraných prostor a kamenické a obkladačské práce. V tomto roce
byl také dokončen výběr architekta pro architektonické ztvárnění interiérů budovy sídla
Ústavního soudu, jako nezbytné podmínky pro dosažení jednotící linie všech úprav interiérů.
S ohledem na stanovený dřívější termín přechodu primárního topného média na horkovod
byla formou veřejné zakázky poptána úvodní studie pro úpravu výměníkové stanice.
V oblasti publikování Ústavní soud poptával formou veřejných zakázek grafické práce,
předtiskovou přípravu a tisky publikací a dále tisk Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu
v letech 2017 až 2021.
Obdobně, jako v předchozích letech byly realizovány veřejné zakázky z oblasti ICT pro
prodloužení podpory výrobce HP komponentů systému vzdáleného přístupu, pořízení
serverů a dalšího příslušenství pro obnovu a doplnění stávajících systémů, pořízení aktivních
prvků a záložní zdroje pro obnovu a doplnění počítačové sítě a stávajících systémů, pořízení
záložních zdrojů, prodloužení podpory zálohovacích systémů Veritas, pořízení antivirového
software McAfee, prodloužení maintenance na produkt IBM FileNet P8 a prodloužení
podpory výrobce HP pro servery a jejich příslušenství. Ústavní soud také v zadávacím řízení
obnovoval počítačové vybavení.
S cílem zajistit dálkové nahlížení do spisu organizoval Ústavní soud výběrové řízení na
dodávku webové aplikace pro nahlížení do spisu a s ohledem na technologické změny ve
správě základních registrů na nový informační systém pro nahlížení do těchto registrů.
V oblasti bezpečnosti pak Ústavní soud vybíral dodavatele na kamerové systémy včetně
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rozšíření jádra systému a dále na provedení analýzy připravenosti Ústavního soudu k plnění
požadavků vyplývajících z kybernetického zákona.

5.3. Srovnání výdajů za období 2012 - 2016

Ukazatel

2012

2013

2014

2015

2016

Rozpočet po
změnách
Skutečnost

Rozpočet po
změnách
Skutečnost

tis. Kč
Konečný
1)
rozpočet
Skutečnost

Konečný
1)
rozpočet
Skutečnost

Konečný
1)
rozpočet
Skutečnost

Index
2016/2015
%
Konečný
1)
rozpočet
Skutečnost

138 846,26
125 053,80

152 191,34
136 011,39

149 068,12
138 459,91

168 943,05
158 983,67

190 888,68
158 675,70

112,99
99,81

97 333,97
93 080,68

107 164,34
99 925,80

106 395,03
105 353,06

122 509,08
115 526,45

122 125,59
118 720,80

99,69
102,77

49 818,97
49 818,97
22 404,00
20 064,28
25 111,00
23 197,43
700,00
681,15
40 812,29
31 291,97
14 930,46
5 965,21
153 776,72
131 019,01
124
119

52 316,34
52 316,34
28 955,00
23 579,10
25 893,00
24 030,36
723,00
711,86
44 304,00
35 373,73
6 574,00
1 299,09
158 765,34
137 310,48
125
120

55 147,10
55 147,10
25 430,05
24 796,00
25 817,88
25 409,97
762,93
762,93
41 910,17
32 343,92
30 549,67
16 614,76
179 617,79
155 074,67
127
123

57 860,35
57 629,09
35 015,46
30 350,92
29 633,27
27 546,43
870,10
870,10
45 563,86
42 587,12
22 010,84
19 528,02
190 953,88
178 511,69
127
122

59 841,01
59 841,01
31 324,60
30 867,43
30 959,97
28 012,36
1 354,43
1 354,43
67 408,66
38 600,47
17 197,72
13 375,06
208 086,41
172 050,76
127
123

103,42
103,84
89,46
101,70
104,48
101,69
155,66
155,66
147,94
90,64
78,13
68,49
108,97
96,38
100,00
100,82

VÝDAJE KAPITOLY:
Běžné výdaje celkem
Z toho:
Výdaje na platy OPPP včetně
příslušenství
V tom:
Platy zaměstnanců
Platy soudců včetně OPPP
Pojistné placené zaměstnavatelem
FKSP
Ostatní věcné výdaje
Kapitálové výdaje celkem
Výdaje celkem
Počet zaměstnanců *)

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 23,67 % rozpočtu po změnách a 33,05 % konečného
rozpočtu. Rozpočet po změnách představoval výši 42 114 400 Kč, konečný rozpočet pak
částku 68 763 096,70 Kč, čerpání bylo realizováno ve výši 39 954 903,05 Kč, tj. 94,87 %
k rozpočtu po změnách a 58,11 % ke konečnému rozpočtu (v konečném rozpočtu je zahrnut
převod neprofilujících nároků do profilujících ve výši 15 000 000 Kč v položce 5171 –
opravy a údržba s plánovaným použitím na revitalizaci fasády, tyto prostředky co do použití
přecházejí do dalšího období. Dále je v konečném rozpočtu zahrnuto zapojení profilujících
nároků ve výši 2 093 600 Kč, kde čerpání dosáhlo 100 % a neprofilující NNV ve výši
9 555 096,70 Kč v čerpání 9 171 232,70 Kč).
V rámci neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů, které tvořily 22,74 % z celkových
výdajů k rozpočtu po změnách a 32,19 % ke konečnému rozpočtu, byly realizovány
například nákupy drobného dlouhodobého hmotného majetku, odborné literatury,
kancelářského a všeobecného materiálu, energií, pohonných hmot, dále byly prováděny
úhrady za služby pošt, telefonních poplatků, nájemného, ostatních nakupovaných služeb,
zejména 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 ekonomický informační systém
(EKIS) a ICT, opravy a udržování, cestovné a pohoštění, dary pro reprezentaci Ústavního
14
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soudu, paušální náhrady spojené s výkonem funkce apod. Čerpání v tomto seskupení činilo
38 227 869,74 Kč, což představuje v porovnání k rozpočtu po změnách ve výši 40 473 827
Kč hodnotu 94,45 % a ke konečnému rozpočtu ve výši 66 990 867,39 Kč hodnotu 57,06 %.
Výdaje na převod FKSP, platby daní a poplatků včetně neinvestičních transferů tvořily
z celkových výdajů k rozpočtu po změnách 1,67 %, ke konečnému rozpočtu pak 0,85 % při
čerpání ve výši 1 727 033,31 Kč (zahrnuje převod FKSP, platby daní a poplatků,
neinvestiční transfery a náhrady mezd v době nemoci). Rozpočet po změnách dosáhl výše
1 640 573 Kč, čerpání tedy představuje 105,27 % ve vztahu k rozpočtu po změnách.
Konečný rozpočet pak činil celkovou částku 1 772 229,31 Kč a čerpání představuje 97,45 %
ve vztahu ke konečnému rozpočtu.

RS Podseskupení

Přehled čerpání dle jednotlivých podseskupení je uveden v následující tabulce.

Ukazatel

Konečný
Rozpočet po
Skutečnost 2016
změnách 2016 rozpočet 2016 1)

Rozdíl mezi
skutečností a
rozpočtem po
změnách

Kč

513
514
515
516
517

Nákup materiálu
Úroky a ostatní finanční výdaje
Nákup vody, paliv a energie
Nákup služeb
Ostatní nákupy
Výdaje související s neinvestičními nákupy,
519
příspěvky, náhrady a věcné dary
534 Převody vlastním fondům (FKSP)
Ostatní neinvestiční transfery jiným
536
veřejným rozpočtům
542 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Neinvestiční transfery mezinárodním
551
organizacím a nadnárodním orgánům
Účelové a ostatní věcné výdaje vč. FKSP

Plnění k
Plnění ke
rozpočtu
konečnému
po
rozpočtu
změnách

4 479 810
45 000
3 640 000
12 847 417
14 084 000

6 270 835,70
45 000,00
5 995 000,00
18 660 269,61
30 342 162,08

6 002 135,49
41 055,29
5 175 141,88
17 900 831,63
3 950 740,50

1 522 325,49
-3 944,71
1 535 141,88
5 053 414,63
-10 133 259,50

%
133,98
91,23
142,17
139,33
28,05

95,72
91,23
86,32
95,93
13,02

5 377 600

5 677 600,00

5 157 964,95

-219 635,05

95,92

90,85

1 335 824

1 354 433,31

1 354 433,31

18 609,31

101,39

100,00

114 749

227 796,00

209 922,00

95 173,00

182,94

92,15

130 000

130 000,00

108 638,00

-21 362,00

83,57

83,57

60 000

60 000,00

54 040,00

-5 960,00

x

90,07

42 114 400

68 763 096,70

39 954 903,05

-2 153 536,95

94,87

58,11

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 drobného hmotného dlouhodobého majetku vč.
vybavení prostor Ústavního soudu. 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 2015 došlo ke snížení vynaložených
prostředků v tomto podseskupení celkem o 25,03 %. Ke snížení výdajů oproti roku 2015
došlo zejména v důsledku dokončení obnovy vybavení v bytech soudců. Rozpočet po
změnách v podseskupení 513 činil za nákup materiálu celkovou výši 4 479 810 Kč,
konečný rozpočet pak částku 6 270 835,70 Kč. Čerpání dosáhlo výše 6 002 135,49 Kč,
tj. 133,98 % ve vztahu k rozpočtu po změnách a 95,72 % ve vztahu ke konečnému
rozpočtu, v tom je zahrnuto zapojení neprofilujících nároků z nespotřebovaných výdajů
v celkové výši 1 791 025,57 Kč, jejichž čerpání činilo výši 1 760 841,93 Kč.
Čerpání v položce 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek (vedeno v EDS/SMVS)
dosáhlo 2 624 806,11 Kč. Zde bylo provedeno rozpočtové opatření v pravomoci správce
kapitoly ve výši 64 810 Kč, rozpočet po změnách tak činil 2 654 810 Kč. 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 kurzové rozdíly, které vznikají při nákupu a případném zpětném vrácení
Ústavní soud (358)
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devizových prostředků v souvislosti se zahraničními služebními cestami a platbami za
odbornou literaturu pořízenou ze zahraničí. Ústavní soud účtuje o kurzových rozdílech
v průběhu roku pevným kurzem. V této položce činilo čerpání celkem 41 055,29 Kč.
Rozpočet po změnách/konečný rozpočet činil částku 45 000 Kč, čerpání k rozpočtu po
změnách i konečnému rozpočtu činilo 91,23 %.


Nákup vody, paliv a energie 515 - v tomto podseskupení došlo v meziročním srovnání
(konečný rozpočet) ke snížení o 9,48 %. Výdaje za vodu, dodávky tepla, plynu a
elektrické energie byly ve srovnání s předcházejícím rokem sníženy, a to v souhrnu o
cca 4,57 %. K nižší úrovni výdajů za teplo přiváděné do budovy Ústavního soudu
přispěla mírná zima, ale i vyjednání optimálních podmínek pro odběr této komodity i
dalších médií jako součást záměru celkové optimalizace spotřeby energií. Ke snížení o
19,27 % došlo v meziročním srovnání v položce PHM, a to především v důsledku
meziročního poklesu cen PHM na tuzemském trhu. Rozpočet po změnách byl
v podseskupení 515 ve výši 3 640 000 Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 5 995 000 Kč,
vlastní čerpání činilo 5 175 141,88 Kč, tj. 142,17 % k rozpočtu po změnách a 86,32 %
ke konečnému rozpočtu. Z důvodu nízkého stavu prostředků ve schváleném rozpočtu
byly i v tomto podseskupení zapojeny neprofilující nároky z nespotřebovaných výdajů,
a to ve výši 2 355 000 Kč a jejich čerpání dosáhlo 2 242 052,35 Kč.



Nákup služeb 516 – představuje nejvyšší objem použitých finančních prostředků
v rámci 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 online dostupné právní programy, příspěvky zaměstnavatele na stravování zaměstnanců,
poštovné, telekomunikační poplatky, pojištění vozidel, budovy a bytů, dále za
konzultace a poradenství, výkon technického dozoru a koordinátora BOZP (smluvní
závazek k revitalizaci fasády). Výdaje v tomto podseskupení pokrývají i oblast
poskytování překladatelských služeb, vzdělávání zaměstnanců (účast na školeních a
vzdělávacích seminářích), úhrad nájemného za byty soudců Ústavního soudu a přímé
náklady na zahraniční cesty soudců Ústavního soudu. V tomto podseskupení byly
zapojeny neprofilující nároky z nespotřebovaných výdajů v položkách 5161 – služby
pošt, 5162 – služby telekomunikací, 5163 – služby peněžních ústavů, 5164 – nájemné,
5166 – konzultační, poradenské a právní služby, 5167 – služby školení a vzdělávání,
5169 – statní nakupované služby. Přehled ve vztahu ke schválenému rozpočtu, rozpočtu
po změnách, konečném rozpočtu, zapojení a čerpání NNV je uveden v přehledné
tabulce, viz dále.
Celkový objem 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 12 847 417 Kč (byla realizována tři rozpočtová opatření v pravomoci správce
kapitoly ve výši 617 417 Kč – položka 5168 – zpracování dat a služby souvisejících
s informačními technologiemi, vedeno v EDS/SMVS), konečný rozpočet při zapojení
neprofilujících nároků ve výši 3 994 280,61 Kč, profilujících ve výši 1 818 572 Kč –
zapojení a čerpání na 100 % v položce 5168 – zpracování dat a služby souvisejících
s informačními technologiemi ve výši činil 18 660 269,61 Kč. Čerpání této položky
v celkové výši 18 379 697,09 Kč bylo realizováno k rozpočtu po změnách na 139,33 %
a v porovnání ke konečnému rozpočtu na 95,93 %.
Čerpání v položce 5168 – zpracování dat, jež je součástí výdajů vedených
v EDS/SMVS, bylo vykázáno ve výši 7 421 595,65 Kč, přičemž schválený rozpočet byl
stanoven na 5 000 000 Kč, rozpočet po změnách po provedených rozpočtových opatření
činil 5 617 417 Kč, což představuje 132,12 % k rozpočtu po změnách a ke konečnému
rozpočtu ve výši 7 435 989,00 Kč dosáhlo čerpání 7 421 595,65 Kč, tj. 93,85 %.
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, účastnické poplatky na konferencích a pořízení software, které je od roku
2012 vedeno v programovém financování (pozn.: software, jehož pořizovací cena je
nižší než 60 tis. Kč – čerpání v položce 5172 je vykazováno ve výši 396 777,91 Kč,
k tomuto titulu byly zapojeny profilující nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši
275 028,00 Kč a byla provedena dvě rozpočtová opatření v pravomoci správce kapitoly
ve výši 170 000 Kč, neboť položka nebyla rozpočtována). V meziročním srovnání je
v tomto podseskupení vykázán pokles o 28,72 %.
Snížení v meziročním srovnání je vykazováno také 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. 13.
Čerpání v položce 5171 ke schválenému rozpočtu/rozpočtu po změnách ve výši
13 394 000 Kč, konečnému rozpočtu ve výši 28 394 000 Kč, je vykazováno ve výši
2 362 317,09 Kč, což je 17,64 % k rozpočtu po změnách a 8,32 % ke konečnému
rozpočtu. Nízké čerpání v této položce bylo zapříčiněno zejména nedokončením prací
prvních dvou etap započaté revitalizace fasády. V dubnu 2016 byla tato položka navíc
posílena o zapojené profilující nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši
15 000 000 Kč, které byly převedeny se souhlasem vlády z neprofilujících nároků.
Práce na revitalizaci fasády byly zahájeny v termínu dle schváleného harmonogramu
prací, ale při výkopových pracích bylo objeveno historické opevnění města Brna, které
podléhalo nahlášení orgánům památkové péče a prozkoumání ze strany archeologů.
Práce byly zastaveny a obnoveny až po ukončení archeologického průzkumu a
zpracování stanovisek dotčených orgánů. Z důvodu takto vzniklého časového posunu
prací a nepříznivého počasí ke konci roku nebylo možné práce ve stanoveném termínu
ze strany dodavatele dokončit a tedy i fakturovat. V rozpočtu byly pro tyto účely určeny
prostředky ve výši 10,5 mil. Kč posílené o profilující nároky ve výši 15 mil. Kč. Tyto
prostředky budou v podobě nároků z nespotřebovaných výdajů využity v roce 2017.
Podrobný komentář v kapitolách 13. a 14. této zprávy.
Čerpání v tomto podseskupení činilo celkovou výši 3 950 740,50 Kč, tj. čerpání na
28,05 % k rozpočtu po změnách ve výši 14 084 000 a na 13,02 % ke konečnému
rozpočtu ve výši 30 342 162,08 Kč (při zapojení profilujících nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 15 275 028 Kč – položky programového
financování vedené v EDS/SMVS - 5172 a 5171 a neprofilujících ve výši 383 000 Kč).
Neprofilující nároky byly zapojeny v položce 5173 – cestovné ve výši 320 000 Kč –
čerpání 299 664,41 Kč, v položce 5175 – ve výši 633 134,08 – čerpání zapojených NNV
ve výši 510 060,49 Kč a v položce 5176 – účastnické poplatky na konference ve výši
30 000 Kč, kde čerpání dosahuje stejné výše jako zapojené NNV.
Výdaje v položce 5173 - cestovné, v níž je čerpání ve výši 571 326,33 Kč, jsou
k rozpočtu po změnách ve výši 400 000 Kč čerpány na 142,83 % a ke konečnému
rozpočtu ve výši 720 000 Kč na 79,35 %. Z těchto výdajů činily tuzemské služební cesty
117 658,20 Kč a zahraniční služební cesty 453 668,13 Kč. Ve srovnání
s předcházejícím rokem bylo realizováno o jednu zahraniční cestu více, viz samostatnou
kapitolu tohoto materiálu.
Nižší čerpání bylo vykázáno v položce pohoštění, a to o 45,98 %; důvodem bylo
uskutečnění méně návštěv náročnějších na výdaje na reprezentaci Ústavního soudu
(rovněž popsáno v kapitole 15. – Zahraniční spolupráce). Rozpočet po změnách byl
stanoven na 87 000 Kč, konečný rozpočet při zapojení neprofilujících NNV je ve výši
720 134,08 Kč; čerpání je vykazováno v celkové výši 566 461,49 Kč, tj. 651,11 %
k rozpočtu po změnách a 78,66 % ke konečnému rozpočtu.
Ústavní soud (358)
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Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 519
– výdaje v tomto podseskupení činily 5 157 964,95 Kč, což představuje plnění ke
konečnému rozpočtu 90,85 % a k rozpočtu po změnách 95,92 %. Rozhodující výdaje
tvoří položka 5196 - Náhrady a příspěvky související s výkonem funkce soudce
Ústavního soudu, které byly čerpány na 91,78 % k rozpočtu po změnách a ke
konečnému rozpočtu, jehož výše činila 5 067 600 Kč, čerpání je ve výši 4 651 252,10
Kč. Výdaje na zahraniční cesty soudců Ústavního soudu činily 339 089,10 Kč.
Dále byly prostředky daného podseskupení vynaloženy na dary – položka 5194, ve výši
439 539,85 Kč, přičemž nejvyšší výdaj byl spojen s vydáním ročenky Ústavního soudu
za rok 2015, z důvodu nižšího schváleného rozpočtu byly zapojeny neprofilující nároky
z nespotřebovaných výdajů ve výši 300 000 Kč, který byly také v plné míře vyčerpány.
Schválený rozpočet byl stanoven na 100 000 Kč, rozpočet po změnách při provedení
rozpočtového opatření v pravomoci správce kapitoly dosáhl 220 000 Kč, tj. 199,79 %
k rozpočtu po změnách a 84,53 % ke konečnému rozpočtu. Další výdaje jsou účtovány
v položce 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 67 173 Kč (zde
jsou výdaje za vyúčtování bytů soudců Ústavního soudu), tj. 74,64 % k rozpočtu po
změnách i ke konečnému rozpočtu, který byl stanoven na 90 000 Kč.



Převody fondu kulturních a sociálních potřeb 534 – schválený rozpočet/rozpočet po
změnách byl stanoven na 1 335 824 Kč, konečný rozpočet při zapojení neprofilujících
nároků z nespotřebovaných výdajů pak dosáhl výše 1 354 433,31 Kč. Čerpání činilo
částku 1 354 433,31 Kč, tj. 101,39 % k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu
v úrovni rovných 100 %. Neprofilující nároky byly zapojeny ve výši 18 609,31 Kč, a to
z důvodu navýšení platů zaměstnanců v pracovním poměru v souvislosti s 5% zvýšením
platů zaměstnanců od listopadu 2016 a pokrytí zvýšených náhrad za dovolené
převedené z předchozího roku. Výpočet přídělu FKSP je proveden také z položky 5424
– náhrady v době nemoci dle § 2 vyhlášky 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních
potřeb.



Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 536 – čerpání činilo
celkovou výši 209 922 Kč tj. 182,94 % k rozpočtu po změnách a ke konečnému
rozpočtu, který je výši 227 796 Kč tvoří 92,15 %. Výdaje byly vynaloženy za platby
DPH dodávek publikací ze zahraničí.



Náhrady placené obyvatelstvu 542 – položka 5424 – náhrady v době nemoci, čerpány
ve výši 108 638 Kč, tj. 83,57 % k rozpočtu po změnách a konečnému rozpočtu, který je
vykazován ve výši 130 000 Kč. Výši 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 – položka 5511, úhrada
členských příspěvků ve výši 54 040 Kč za členství ÚS ve světové konferenci o ústavním
soudnictví, tj. k rozpočtu po změnách/ke konečnému rozpočtu, který činil 60 000 Kč,
plnění na 90,07 %.
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Čerpání výdajů na účelové a ostatní věcné výdaje včetně
FKSP - srovnání v letech 2012 – 2016

RS Podseskupení

5.5.

Ukazatel

513

Nákup materiálu

514

Úroky a ostatní finanční výdaje

515

Nákup vody, paliv a energie

516

Nákup služeb

517

Ostatní nákupy

519

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

534

Převody vlastním fondům (FKSP)

536

Ostatní neinvestiční tranfery jiným veřejným
rozpočtům

542

Náhrady placené obyvatelstvu

551

Neinvestiční transfery mezinárodním
organizacím a nadnárodním orgánům
Účelové a ostatní věcné výdaje celkem

2012

2013

Rozpočet po
změnách
Skutečnost
7 222,00
4 341,41
43,00
23,14
8 065,00
6 914,89
13 988,29
11 012,58
7 589,00
5 573,46
3 417,00
3 040,59
700,00
681,15
258,00
257,32
230,00
128,59

Rozpočet po
změnách
Skutečnost
6 844,00
6 098,99
75,00
53,86
8 275,00
6 975,18
16 967,00
13 363,52
8 241,00
5 550,73
3 455,00
3 012,23
723,00
711,86
307,00
219,15
140,00
100,08

41 512,29
31 973,12

45 027,00
36 085,60

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

2014

2015

v tis. Kč
Konečný
Konečný
rozpočet 1) rozpočet 1)
Skutečnost Skutečnost
7 559,05
8 364,76
6 325,55
7 931,41
75,00
35,00
53,70
14,65
8 025,00
5 755,00
6 081,92
5 716,85
15 251,97
20 616,06
13 272,79
18 379,70
6 650,39
5 701,06
2 563,38
5 542,58
3 882,84
4 758,91
3 722,65
4 745,57
762,93
870,10
762,93
870,10
252,92
177,08
191,15
103,42
160,00
100,00
79,78
84,94
53,00
56,00
53,00
55,40
42 673,10
46 433,96
33 106,85
43 444,61

Index
2016/2015
v%
Konečný
rozpočet 1)
Skutečnost
74,97
75,68
128,57
280,32
104,17
90,52
90,51
97,39
532,22
71,28
119,30
108,69
155,66
155,66
128,64
202,98
130,00
127,90
107,14
97,55
148,09
91,97

2016
Konečný
rozpočet 1)
Skutečnost
6 270,84
6 002,14
45,00
41,06
5 995,00
5 175,14
18 660,27
17 900,83
30 342,16
3 950,74
5 677,60
5 157,96
1 354,43
1 354,43
227,80
209,92
130,00
108,64
60,00
54,04
68 763,10
39 954,90

, výkaz FIN 2-04 – odd. II. Rozpočtové výdaje a financování – sl. 3

6. Rozpočtová opatření
V průběhu roku 2016 bylo provedeno celkem deset rozpočtových opatření v pravomoci
správce kapitoly.
Správce kapitoly provedl v průběhu roku přesun prostředků v celkové výši 852 227 Kč, a
to 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:
Datum
dokladu
13. 04. 2016

Druh
ROP *)
1

1100000

541000

5134

50 000,00

13. 04. 2016

1

1100000

541000

5136

-50 000,00

10. 06. 2016

1

1100000

541000

5136

-300 000,00

10. 06. 2016

1

1100000

541000

5173

300 000,00

30. 08. 2016

1

1100000

541000

5175

-13 000,00

30. 08. 2016

1

1100000

541000

5176

13 000,00

03. 10. 2016

1

1100000

541000

5156

-80 000,00

03. 10. 2016

1

1100000

541000

5161

03. 10. 2016

1

1100000

541000

5172

03. 10. 2016

1

1100000

541000

5424

03. 10. 2016

1

1100000

541000

6111

06. 10. 2016

1

1100000

541000

5156

-130 000,00

06. 10. 2016

1

1100000

541000

5176

10 000,00

06. 10. 2016

1

1100000

541000

5194

02. 11. 2016

1

1100000

541000

6111

058V011000010

-852 583,00

02. 11. 2016

1

1100000

541000

6125

058V011000020

852 583,00
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Zdroj

Paragraf (6)

Položka

Akce EDS/SMVS

CZK

50 000,00
058V011000010

40 000,00

058V011000010

-40 000,00

30 000,00

120 000,00
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Datum
dokladu
23. 11. 2016

1

1100000

541000

5168

058V011000030

23. 11. 2016

1

1100000

541000

5172

058V011000010

130 000,00

23. 11. 2016

1

1100000

541000

6111

058V011000010

-630 000,00

08. 12. 2016

1

1100000

541000

5168

058V011000030

67 417,00

08. 12. 2016

1

1100000

541000

6111

058V011000010

-67 417,00

19. 12. 2016

1

1100000

541000

5168

058V011000030

50 000,00

19. 12. 2016

1

1100000

541000

6111

058V011000010

-50 000,00

27. 12. 2016

1

1100000

541000

5137

058V012000040

64 810,00

27. 12.2016

1

1100000

541000

6121

058V012000010

-64 810,00

*)

Druh
ROP *)

Zdroj

Paragraf (6)

Položka

Akce EDS/SMVS

CZK
500 000,00

1 – Rozpočtové opatření v pravomoci správce kapitoly

Přehled zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů (setříděno dle položek):
Datum
Druh
Zdroj
Paragraf (6) Položka
Akce EDS/SMVS
dokladu
ROP *)

CZK

18. 01. 2016

1

4100000

541000

5136

818 936,70

18. 01. 2016

1

4100000

541000

5139

880 000,00

18. 01. 2016

1

4100000

541000

5151

155 000,00

18. 01. 2016

1

4100000

541000

5152

2 200 000,00

18. 01. 2016

1

4100000

541000

5161

130 000,00

18. 01. 2016

1

4100000

541000

5162

400 000,00

18. 01. 2016

1

4100000

541000

5164

196 000,00

18. 01. 2016

1

4100000

541000

5166

1 052 700,00

18. 01. 2016

1

4100000

541000

5167

20 000,00

18. 01. 2016

1

4100000

541000

5169

2 040 000,00

18. 01. 2016

1

4100000

541000

5173

320 000,00

18. 01. 2016

1

4100000

541000

5175

900 000,00

18. 01. 2016

1

4100000

541000

5176

30 000,00

18. 01. 2016

1

4100000

541000

5194

300 000,00

18. 01. 2016

1

4100000

541000

5362

100 000,00

09. 02. 2016

1

4100000

541000

5011

147 937,00

24. 02. 2016

1

4100000

541000

6123

08. 03. 2016

1

4100000

541000

5011

224 313,00

07. 04. 2016

1

4100000

541000

5011

389 249,00

11. 04. 2016

1

4100000

541000

5171

25. 05. 2016

1

4100000

541000

5133

2 089,00

22. 06. 2016

1

4100000

541000

5363

47,00

07. 07. 2016

1

4100000

541000

5361

12. 07. 2016

1

4100000

541000

6123

058V012000020

1 101 224,00

19. 07. 2016

1

4100000

541000

6125

058V011000020

415 546,57

28. 07. 2016

1

4100000

541000

5168

058V011000030

1 818 572,00

28. 07. 2016

1

4100000

541000

5172

058V011000010

227 296,00

31. 08. 2016

1

4100000

541000

5172

058V011000010

47 732,00

03. 11. 2016

1

4100000

541000

5166

11 478,00

03. 11. 2016

1

4100000

541000

5175

-11 478,00

09. 11. 2016

1

4100000

541000

5166

23 595,00

09. 11. 2016

1

4100000

541000

5175

-23 595,00

28. 11. 2016

1

4100000

541000

5175

-10 000,00

28. 11. 2016

1

4100000

541000

5362

10 000,00

05. 12. 2016

1

4100000

541000

5011

488 261,00

05. 12. 2016

1

4100000

541000

5342

7 324,00

20

058V012000020

058V012000030

723 180,00

15 000 000,00

3 000,00
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Datum
dokladu

Druh
ROP *)

Zdroj

Paragraf (6) Položka

16. 12. 2016

1

4100000

541000

5161

10 000,00

16. 12. 2016

1

4100000

541000

5175

-10 000,00

20. 12. 2016

1

4100000

541000

5139

90 000,00

20. 12. 2016

1

4100000

541000

5175

-90 000,00

21. 12. 2016

1

4100000

541000

5163

108 391,00

21. 12. 2016

1

4100000

541000

5175

-108 391,00

23. 12. 2016

1

4100000

541000

5175

-11 285,31

23. 12. 2016

1

4100000

541000

5342

11 285,31

27. 12. 2016

1

4100000

541000

5163

2 116,61

27. 12. 2016

1

4100000

541000

5175

-2 116,61

*)

Akce EDS/SMVS

CZK

1 – Rozpočtové opatření v pravomoci správce kapitoly

7. Vyhodnocení příjmů
Roční rozpočet příjmů za kapitolu 358 na rok 2016 nebyl stanoven, neboť kapitola vykazuje
jen nahodilé příjmy, které nelze vzhledem k předmětu činnosti Ústavního soudu plánovat.
Ke dni 31. 12. 2016 Ústavní soud vykázal nedaňové příjmy ve výši 497 831,30 Kč, v tom:
příjmy z vlastní činnosti ve výši 246 390,00 Kč, které byly tvořeny zejména příjmy od
společnosti E.ON Distribuce, a.s. za zřízení služebnosti (věcného břemene) a za
bezesmluvní užívání nemovitého majetku trafostanice v budově sídla Ústavního
soudu, dále příjmy za poskytnutí informací a příjmy plynoucí z prodeje kolků.
ostatní nedaňové příjmy ve výši 251 441,30 Kč, které tvořily přeplatky z roku 2015 za
vyúčtování nákladů z užívaných bytů, příjmy z úhrad za způsobené škody a uplatněná
pokuta (sankce) za porušení smluvně sjednaných povinností při realizaci díla.

Položka
2111
2151
2212
2324

Ukazatel
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Soudní poplatky
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
PŘÍJMY CELKEM

Rozpočet 2016
schválený po změnách
Kč
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Skutečnost
241 370,00
5 020,00
20 000,00
231 441,30
497 831,30

Plnění
%
x
x
x
x
x

7.1. Srovnání příjmů za období 2012 – 2016
Ukazatel

2012
Rozpočet
Skutečnost

2013
Rozpočet
Skutečnost

PŘÍJMY CELKEM

0
279 873,95

0
275 354,74

8.

2014
Rozpočet
Skutečnost
Kč
0
479 830,14

2015
Rozpočet
Skutečnost

2016
Rozpočet
Skutečnost

0
250 616,09

0
497 831,30

Stav rezervního fondu

Ústavní soud má nulový stav na rezervním fondu.

9.

Čerpání prostředků v rámci finančních mechanismů

Ústavní soud v roce 2016 nečerpal prostředky v rámci finančních mechanismů.
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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 67,93 % celkových výdajů k rozpočtu po změnách
a 58,69 % ke konečnému rozpočtu. Schválený rozpočet/rozpočet po změnách byl stanoven
ve výši 120 785 825 Kč, konečný rozpočet pak dosáhl výše 122 125 585 Kč, čerpání je
vykazováno ve výši 118 720 796 Kč, tj. na 98,22 % vztaženo k rozpočtu po změnách a
97,21 % vztaženo ke konečnému rozpočtu.
Rekapitulace čerpání zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů v platových položkách
a příslušenství:
5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru
5342 – převody fondu kulturních a sociálních potřeb

1 249 760,00 Kč
18 609,31 Kč

Ve smyslu rozpočtových pravidel informoval Ústavní soud rozpočtový výbor Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky dne 20. 9. 2016, že nebude předkládat rozpočtové
opatření v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 821 o navýšení tarifních platů ve státní správě
o 5 % s účinností od listopadu 2016. Rozpočtový výbor dne 12. 10. 2016 usnesením č. 531
návrh Ústavního soudu schválil. Na potřebný objem v položce platy ve výši 488 261 Kč a
příslušenství ve výši 173 333 Kč Ústavní soud zapojil nároky z nespotřebovaných výdajů,
a to v položce 5011 – platy zaměstnanců a v položce 5342 – převody fondu kulturních a
sociálních potřeb, povinné pojistné bylo odvedeno z rozpočtovaných prostředků.
Dále byly nároky čerpány ve výši 761 499 Kč na proplacení převedené dovolené
z předchozího roku dle § 222 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů. 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.
Platy zaměstnanců byly schváleny ve výši 58 591 251 Kč, konečný rozpočet při zapojení
nároků z nespotřebovaných výdajů dosáhl výše 59 841 011 Kč. Čerpání je vykazováno ve
výši 59 841 011 Kč, tj. plnění na 102,13 % k rozpočtu po změnách a na 100 % ke konečnému
rozpočtu.
Výdaje na platy soudců Ústavního soudu byly schváleny ve výši 30 363 600 Kč, čerpány
byly ve výši 30 345 905 Kč, tj. na 99,94 % ve vztahu ke schválenému rozpočtu/rozpočtu po
změnách/ke konečnému rozpočtu. Nedočerpání přidělených prostředků bylo způsobeno
dlouhodobou nemocí soudce Ústavního soudu.
Položka 5021 – ostatní osobní výdaje vykazuje čerpání ve výši 521 524 Kč. Smlouvami o
provedení práce a provedení činnosti byly pokryté některé odborné a specifické práce, které
nemohly být zajištěny vlastními zaměstnanci. Plnění v položce je vykazováno na 54,27 %
ke schválenému rozpočtu/rozpočtu po změnách i ke konečnému rozpočtu, který byl stanoven
v celkové výši 961 000 Kč. Některé práce spojené především s přípravou kanceláří pro
výměnu oken (stěhování, zakrývání nábytku, hrubý úklid apod.) byly oproti původnímu
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předpokladu zajištěny smlouvami o dílo. Z tohoto důvodu nedošlo k plánovanému čerpání
těchto prostředků.
Čerpání v povinných odvodech za zaměstnavatele činilo výši 28 012 356 Kč při schváleném
rozpočtu/rozpočtu po změnách/konečnému rozpočtu ve výši 30 959 974 Kč, tj. čerpání
k rozpočtu po změnách na 90,48 %.

Seskupení,podseskupen
í, položky

Přehled čerpání výdajů na platy a ostatní platby vč. příslušenství za rok 2016 je uveden
v následující tabulce.

50.

501
502
5021
5022
503

Rozpočet po
změnách 2016

Ukazatel

Konečný
rozpočet 2016

Skutečnost
2016

Rozdíl mezi
Plnění k
skutečností a rozpočtu
rozpočtem po
po
změnách
změnách

Kč
Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní
platby za provedenou práci včetně
příslušenství
Z toho:
Platy zaměstnanců
Platy soudců a ostatní platby za prov. práci
V tom:
Ostatní osobní výdaje
Platy soudců
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Plnění ke
konečnému
rozpočtu

%

120 875 825

122 125 585

118 720 796

-2 155 029

98,22

97,21

58 591 251
31 324 600

59 841 011
31 324 600

59 841 011
30 867 429

1 249 760
-457 171

102,13
98,54

100,00
98,54

961 000
30 363 600
30 959 974

961 000
30 363 600
30 959 974

521 524
30 345 905
28 012 356

-439 476
-17 695
-2 947 618

54,27
99,94
90,48

54,27
99,94
90,48

Seskupení,
podseskupení,
položky

11.1. Čerpání výdajů na platy - srovnání v letech 2012 – 2016

50.

Ukazatel

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní
platby za provedenou práci včetně

Index
2016/2015
%
Konečný
rozpočet
Skutečnost
99,69
102,77

2012

2013

2014

2015

2016

Rozpočet po
změnách
Skutečnost
97 333,97
93 080,68

Rozpočet po
změnách
Skutečnost
107 164,34
99 925,79

tis. Kč
Konečný
rozpočet
Skutečnost
106 395,03
105 353,07

Konečný
rozpočet
Skutečnost
122 509,08
115 526,45

Konečný
rozpočet
Skutečnost
122 125,59
118 720,80

49 818,97
49 818,97
22 404,00
20 064,28

52 316,34
52 316,34
28 955,00
23 579,10

55 147,10
55 147,10
25 430,05
24 796,00

57 860,35
57 629,09
35 015,46
30 350,92

59 841,01
59 841,01
31 324,60
30 867,43

103,42
103,84
89,46
101,70

960,00
590,47
20 266,00
18 296,31

961,00
468,15
20 266,00
18 869,37
3 135,00
1 465,07
4 593,00
2 776,50
25 893,00
24 030,36

980,22
412,83
21 145,85
21 145,85
1 171,98
1 105,32
2 132,00
2 132,00
25 817,88
25 409,97

1 029,75
516,01
30 806,47
29 296,38
931,24
538,54
2 248,00
0,00
29 633,27
27 546,43

961,00
521,52
30 363,60
30 345,91
0,00
0,00
0,00
0,00
30 959,97
28 012,36

93,32
101,07
98,56
103,58
0,00
0,00
0,00
x
104,48
101,69

V tom:
501

Platy zaměstnanců

502

Platy soudců a ostatní platby za prov. práci
V tom:

5021

Ostatní osobní výdaje

5022

Platy soudců

5024

Odstupné

5026

Odchodné

503

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1 178,00
1 177,50
25 111,00
23 197,43

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 2016 činil 123 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.
Průměrný měsíční plat v roce 2016 činil částku 40 543 Kč.

11.3. Základní personální údaje
V grafech v průvodní zprávě jsou uvedeny podstatné personální charakteristiky
zaměstnanecké základny Ústavního soudu k datu 31. prosince 2016, zohledňující rovněž
genderový náhled. V přehledech nejsou zahrnováni soudci Ústavního soudu.
Ústavní soud (358)
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Při hodnocení trvání zaměstnaneckých poměrů je třeba mít 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 v souvislosti s tzv.
třetím funkčním obdobím.
Základní personální údaje:
Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12. 2016:
Počet systemizovaných míst k 31. 12. 2016:
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený k 31. 12. 2015:

136
127
123

1. Struktura zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2016
věk
do 20 let
21-30 let
31-40 let
41-50 let
51-60 let
61 let a více
celkem
podíl v %

muži
0
7
24
10
7
5
53
38,97

ženy
0
5
21
27
17
13
83
61,03

celkem
0
12
45
37
24
18
136
100,00

podíl v %
0,00
8,82
33,09
27,21
17,65
13,24
100,00
x

2. Struktura zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2016
dosažené vzdělání
základní
střední vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
střední vzdělání s maturitní zkouškou
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži
0
0
3
4
0
46
53

ženy
1
1
2
28
1
50
83

celkem
1
1
5
32
1
96
136

podíl v %
0,74
0,74
3,68
23,53
0,74
70,59
100,00

3. Celkový údaj o průměrném platu k 31. 12. 2016
Průměrný měsíční plat zaměstnance v roce 2016 činil: 40 543 Kč
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2016
nástupy/výstupy

počet
24
13

nástupy
výstupy

5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců k 31. 12. 2016
doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem

počet
56
22
31
11
15
135

podíl v %
41,48
16,30
22,96
8,15
11,11
100,00

Poznámka: Uvedené počty zaměstnanců jsou bez soudců ÚS a bez zaměstnanců, kteří jsou vyjmuti z evidenčního stavu.
Jedná se o sedm žen s VŠ vzděláním a čtyři ženy se středním vzděláním s maturitní zkouškou k 31. 12. 2016,
na mateřské nebo rodičovské dovolené.
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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 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, pohoštění 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 2016 dochází ke zkracování průměrné délky řízení Ústavního soudu, a
to ze 184 dní v roce 2013 na 157 dní v roce 2016.
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. Průměrný náklad na došlý nebo vyřízený návrh je ovlivněn počtem a především
povahou podání. Ústavní soud v roce 2016 v maximální možné míře naplňuje zásady
hospodárnosti, efektivnosti i účelnosti (účinnosti) vynakládání finančních prostředků
v porovnání s předchozími roky a jeho chování lze označit za rozpočtově odpovědné.
Nákladovost řízení Ústavního soudu
Podání - návrhy na zahájení řízení
Podání - nesoudní povahy
Podání – celkem
Vyřízeno návrhů na zahájení řízení
Vyřízeno podání celkem
Očištěné běžné výdaje - skutečnost
Náklad na 1 došlý návrh na zahájení řízení
Náklad na 1 došlé podání celkem
Náklad na 1 vyřízený návrh na zahájení řízení
Náklad na 1 vyřízené podání celkem
Pozn:

Měrná
jednotka
počet
počet
počet
počet
počet
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

Rok
2011

2012

2013

2014

2015

2016

4 004
2 056
6 060
3 753
5 809
18 738
4,68
3,09
4,99

4 946
2 516
7 462
4 660
7 176
20 543
4,15
2,75
4,41

4 078
2 568
6 646
4 221
6 789
19 938
4,89
3,00
4,72

4 084
2 684
6 768
4 273
6 957
19 682
4,82
2,91
4,61

3 892
2 853
6 745
3 794
6 647
19 570
5,03
2,90
5,16

4 292
3 377
7 669
4 303
7 680
20 175
4,70
2,63
4,69

3,23

2,86

2,94

2,83

2,94

2,63

za účelem srovnání byly běžné výdaje očištěny od nesouvisejících výdajů, jako jsou náhrady, pohoštění, 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.
První 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 druhou 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 třetí 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 pak Ústavní soud předložil ke schválení
Ministerstvu financí čtvrtou změnu dokumentace, která byla schválena dopisem ze dne 27.
10. 2015, č. j. MF – 48579/2015/1403-3. Při pracích na přípravě rozpočtu na rok 2017 a
střednědobého výhledu předložil Ústavní soud ke schválení Ministerstvu financí pátou
změnu dokumentace, která byla schválena dopisem ze dne 21. 11. 2016, č. j. MF –
39 242/2016/1403 – 3 se stanovením maximální výše účasti státního rozpočtu na financování
programu ve výši 252 366 000 Kč pro období let 2012 – 2018. Financováním v
programovém období bude dokončena celková revitalizace sídla Ústavního soudu dle
zpracovaných posudků, analýz a doporučení Národního památkového ústavu, obnova
mobiliáře, zkvalitnění, modernizace a rozšíření potřebných informačních technologií a
postupná obnova vozového parku Ústavního soudu.
Přehled zapojení a čerpání profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2016 dle
položek:
6123 – Dopravní prostředky
1 824 404,00 Kč
6125 – Výpočetní technika
415 546,57 Kč
Celkem zapojení profilujících NNV v kapitálových výdajích
2 239 950,57 Kč
Přehled zapojení profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2016 dle položek:
5168 – Zpracování dat a služby souvisejí s informačními technologiemi 1 818 572,00 Kč
5171 – Opravy a údržba (nečerpáno)
15 000 000,00 Kč
5172 – Programové vybavení
275 028,00 Kč
Celkem zapojení profilujících NNV v účelových a ostatních výdajích
17 093 600,00 Kč
Celkem čerpání zapojených profil. NNV v účelových a ost. výdajích
2 093 600,00 Kč
Čerpání profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů celkem

4 333 550,57 Kč

Zapojení profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů celkem

19 333 550,57 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.
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
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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;
- zvýšení přenosové rychlosti 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;
- rekonstrukce sociálních zázemí zaměstnanců (toalety, kuchyňky);
- rekonstrukce výměníkové stanice – změna topného média musí být v návaznosti na
rozhodnutí Tepláren Brno a. s. realizována v roce 2017;
- rekonstrukce prostor pro vytvoření zázemí při pracovních cestách soudců a
zaměstnanců Ústavního soudu.
V plánu programu 058V01 je zahrnuta zejména revitalizace fasády budovy Ústavního soudu
zahájená v roce 2016, dále pak rekonstrukce soch v průčelích budovy (realizováno v letech
2014 a 2015), sanace sklepních prostorů (zahájení v roce 2016), úprava hlavního vstupu do
budovy (realizováno v roce 2015), technického a sociálního zázemí (aktuálně ve fázi
přípravy, bude realizováno v roce 2017), rekonstrukce přilehlých prostor u sněmovního sálu
(v přípravě a k realizaci v roce 2017), oprava kamenných podlah na chodbách, etapovitá
modernizace vybraných kanceláří, rekonstrukce výměníkové stanice (realizace již v roce
2017), průběžná 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 2016 činil výši 15 810 000 Kč a byl
rozpočtovými opatřeními v pravomoci správce kapitoly v průběhu roku snížen o
852 227 Kč. Rozpočet po změnách tak činil výši 14 957 773 Kč a konečný rozpočet dosáhl
celkové výše 17 197 723,27 Kč. Skutečné celkové čerpání ke dni 31. 12. 2016 bylo
vykázáno ve výši 13 375 056,49 Kč, tj. čerpání na 89,42 % k rozpočtu po změnách a na
77,77 % ke konečnému rozpočtu. Celkové zapojení a čerpání profilujících nároků v rámci
kapitálových výdajů činilo celkovou částku 2 239 950,57 Kč.
Z celkových výdajů kapitoly tvořily kapitálové výdaje podíl 8,41 % ve vztahu k rozpočtu po
změnách a ve vztahu ke konečnému rozpočtu pak podíl 8,26 %.
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 částku 21 836 227 Kč, konečný rozpočet dosáhl
částky 38 929 827 Kč. Ke dni 31. 12. 2016 bylo čerpáno 12 835 496,76 Kč., tj. 58,78 %
k rozpočtu po změnách a 32,97 % ke konečnému rozpočtu. Zapojené profilující nároky
z nespotřebovaných výdajů dosáhly výše 17 093 600 Kč, z těchto nároků z důvodu
nedokončení prací však nebylo čerpáno 15 mil. Kč, které byly se souhlasem vlády převedeny
z neprofilujících NNV do profilujících s výhradním určením na revitalizaci fasády sídla
Ústavního soudu. Prostředky budou použity v průběhu roku 2017.
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Podrobné vyhodnocení čerpání prostředků dle jednotlivých akcí (podmnožin subtitulů) je
uvedeno v kapitole 13.1. - průvodní zprávy.
Kontrola financování jednotlivých akcí podle zákona č. 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 2016.

Položky RS,
třída

Čerpání dle položek rozpočtové skladby

6111
6121
6122
6123
6125
6
5137
5168
5171
5172
5
5, 6

Ukazatel

Rozdíl mezi
skutečností a
rozpočtem po
změnách

Rozpočet po
změnách
2016

Konečný
rozpočet 2016

2 450 000
3 925 190
1 780 000
3 450 000
3 352 583
14 957 773
2 654 810
5 617 417
13 394 000
170 000
21 836 227

2 450 000,00
3 925 190,00
1 780 000,00
5 274 404,00
3 768 129,57
17 197 723,57
2 654 810,00
7 435 989,00
28 394 000,00
445 028,00
38 929 827,00

0,00
2 924 010,02
1 408 513,44
5 274 404,00
3 768 129,03
13 375 056,49
2 654 806,11
7 421 595,65
2 362 317,00
396 777,91
12 835 496,67

-2 450 000,00
-1 001 179,98
-371 486,56
1 824 404,00
415 546,03
-1 582 716,51
-3,89
1 804 178,65
-11 031 683,00
226 777,91
-9 000 730,33

36 794 000

56 127 550,57

26 210 553,16

-10 583 446,84

Skutečnost 2016
Kč

Programové vybavení
Budovy, haly, stavby
Stroje, přístroje, zařízení
Dopravní prostředky
Výpočetní technika
Kapitálové výdaje
DDHM - do 40 tis. Kč
Služby - podpora IT programů
Opravy a údržba
Programové vybavení - do 60 tis. Kč
Běžné výdaje
Výdaje na programy vedené v
EDS/SMVS celkem

Plnění k
Plnění ke
rozpočtu
konečném
po
u rozpočtu
změnách
%
0,00
0,00
74,49
74,49
79,13
79,13
152,88
100,00
112,39
100,00
89,42
77,77
100,00
100,00
132,12
99,81
17,64
8,32
0,00
89,16
58,78
32,97
71,24

46,70

13.1. Čerpání výdajů vedených v informačním systému programového
financování EDS/SMVS - kapitálové a neinvestiční výdaje - srovnání
v letech 2012 – 2016

Ukazatel

Kapitálové výdaje
Neinvestiční výdaje vedené v EDS/SMVS
Rozvoj a obnova materiálně technické
základny Ústavního soudu celkem

2012

2013

2014

2015

2016

rozpočet po
změnách
skutečnost
13 726,66
12 794,25
2 727,00
2 726,58
16 453,66
15 520,83

rozpočet po
změnách
skutečnost
14 123,00
5 965,21
4 707,00
4 407,30
18 830,00
10 372,51

v tis. Kč
konečný
rozpočet 1)
skutečnost
6 574,00
1 299,09
13 476,00
11 925,05
20 050,00
13 224,14

konečný
rozpočet 1)
skutečnost
30 549,67
16 614,76
11 419,44
9 072,82
41 969,11
25 687,58

konečný
rozpočet 1)
skutečnost
17 197,72
13 375,06
38 929,83
12 835,50
56 127,55
26 210,55

Index
2016/2015
v%
konečný
rozpočet 1)
skutečnost
56,29
80,50
340,91
141,47
133,74
102,04

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
(NAR 1-12 U), kde počáteční stav ke dni 1. 1. 2016 činil celkem 67 846 231,94 Kč, z toho
profilující výdaje v celkové výši 31 604 73,10 Kč a neprofilující výdaje celkem ve výši
36 241 518,84 Kč. Profilující výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě
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platů státních zaměstnanců byly vykázány ve výši 4 895 795 Kč a na programy podle § 13
odst. 3 rozpočtových pravidel ve výši 26 708 918,10 Kč.
V roce 2016 byly zapojeny:
-

-

neprofilující nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 9 555 096,70 Kč,
čerpání zapojených neprofilujících nároků dosáhlo výše 9 171 232,70 Kč (nedočerpáno
383 864 Kč)
profilující nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 30 138 407,27 Kč (sl. 2 výkazu
NAR 1-12 U), celkové čerpání je vykazována ve výši 14 754 543,27 Kč, nedočerpáno
15 383 864 Kč, z toho platy a ostatní platby za provedenou práci bez platů státních
zaměstnanců – zapojeno a čerpáno celkem 1 249 760 Kč, v tom na zvýšení tarifních
platů dle usnesení vlády ČR 488 261 Kč;
na programy podle § 13 odst. 13 rozpočtových pravidel byly zapojeny nároky v celkové
výši 19 333 550,57 Kč, v tom vládou schválený přesun ve výši 15 000 000 Kč
z neprofilujících NNV do profilujících, čerpání je vykazováno ve výši 4 333 550,57 Kč
(nečerpáno 15 000 000 Kč – tyto prostředky byly plánovány na úhradu za zahájenou
celkovou revitalizaci fasády sídla ÚS, a budou čerpány v I. čtvrtletí roku 2017) 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.

Název ukazatele

Stav NNV k
Zůstatek NNV včetně
Zůstatek k 1. 1. Čerpání nároků v poslednímu dni
Zůstatek z roku
nečerpaných,zapojených
2016 (sl.1)
roce 2016 (sl. 7) běžného roku
2016
NNV (sl. 9)
(sl.6)

Stav nároků k
1.1.2017

v Kč
NEPROFILUJÍCÍ VÝDAJE CELKEM
PROFILUJÍCÍ VÝDAJE CELKEM
Platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů
státních zaměstnanců
Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel
CELKEM NÁROKY

36 241 518,84
31 604 713,10

9 171 232,70
5 583 310,57

11 686 422,14
26 021 402,53

12 070 286,14
41 021 402,53

5 661 481,41
30 374 168,32

17 347 903,55
56 395 570,85

4 895 795,00
26 708 918,10
67 846 231,94

1 249 760,00
4 333 550,57
14 754 543,27

3 646 035,00
22 375 367,53
37 707 824,67

3 646 035,00
37 375 367,53
53 091 688,67

457 171,00
29 916 997,32
36 035 649,73

4 103 206,00
52 292 364,85
73 743 474,40

Zůstatek nových nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2016 činí 36 035 649,73 Kč,
v tom profilující na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 29 916 997,32 Kč,
profilující na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních úředníků
457 171 Kč a neprofilující výdaje 5 661 481,41 Kč.
Celková výše nespotřebovaných nároků ke dni 1. 1. 2017 po odpočtu nároků zapojených
v průběhu roku 2016 tak činí 73 743 474,40 Kč, v tom neprofilující nároky ve výši
17 347 903,55 Kč a profilující nároky celkem ve výši 56 395 570,85 Kč (v tom na platy a
platby za provedenou práci 4 103 206 Kč a na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových
pravidel 52 292 364,85 Kč).
Částku nespotřebovaných nároků z minulých období v souhrnné výši 73 743 474,40 Kč
plánuje Ústavní soud m. j. použít v následujícím období zejména na platby, které přešly
z roku 2016 do roku 2017.
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Níže uvádíme přehled výdajů z roku 2016, které přešly do roku 2017:
Běžné výdaje
5136 – Knihy, učební pomůcky
5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený
5166 – Konzultační, poradenské služby
5169 – Nákup ostatních služeb
5194 – Věcné dary
Celkem
Výdaje vedené v programovém financování EDS/SMVS
5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5168 – Zpracování dat související s informačními technologiemi
5171 – Opravy a udržování
6121 – Budovy, haly, stavby
Celkem

382 348,00 Kč
6 885,00 Kč
106 480,00 Kč
625 013,50 Kč
82 280,00 Kč
1 203 006,50 Kč
151 764,40 Kč
351 942,88 Kč
17 970 612,46 Kč
3 327 234,00 Kč
21 801 553,74 Kč

Přechod očekávaných plateb z roku 2016 za práce, dodávky a služby, na které byly
Ústavním soudem vystaveny řádné objednávky nebo uzavřené smlouvy činí
23 004 560,24 Kč.
Srovnání nároků z nespotřebovaných výdajů ke stavu k 1. 1. 2017 oproti stavu k 1. 1. 2016:
profilující
- platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních úředníků – snížení o
792 589 Kč;
- programy podle § 3, odst. 3 rozpočtových pravidel – navýšení o 25 583 446,75 Kč,
navýšení souvisí zejména s převodem 15 000 000 Kč z neprofilujících do profilujících
a s částkou 10 500 000 Kč z rozpočtu roku 2016; obě částky jsou určeny na úhradu
prvních tří etap revitalizace fasády;
neprofilující
- snížení o 18 893 615,29 Kč (z toho převod 15 000 000 do profilujících).

15. Zahraniční spolupráce
Zahraniční kontakty Ústavního soudu se tradičně odehrávají ve dvou rovinách. Jde jednak
o zahraniční návštěvy, které přijíždění na pracovní návštěvy Ústavního soudu, v rámci druhé
platformy pak cestují představitelé Ústavního soudu na pracovní cesty do zahraničí. Mimo
to pořádá Ústavní soud řadu odborných akcí, jichž se účastní soudci nebo právní experti
z celé Evropy.

15.1. Návštěvy na Ústavním soudu
Tradičním těžištěm mezinárodních aktivit je pro Ústavní soud bilaterální spolupráce, která
se realizuje ve formě výměny informací a zkušeností při soudní ochraně ústavnosti. Od
počátku své existence rozvíjí Ústavní soud České republiky diskuzi se svými evropskými
partnery, protože jsou to právě detailní expertní rozbory rozhodovacích procesů, které
představují nejvhodnější formu pro získávání informací o aktuální judikatuře evropských
soudů.
Ústavní soud navštívilo v průběhu roku 2016 celkem 33 delegací, přičemž principiálně
nejvýznamnější bylo společné odborné jednání mezi ústavními soudy České republiky,
Lotyška a Belgie. Jednou z nejaktuálnějších otázek, kterými se v současnosti zabývají
evropské ústavní soudy, je jejich vztah k Soudnímu dvoru Evropské unie. I proto se tři
ústavní soudy soustředily na otázku, za jakých okolností evropské ústavní soudy mohou
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(anebo by měly) pokládat Soudnímu dvoru EU tzv. předběžnou otázku. Belgický Ústavní
soud je mezi členskými státy Evropské unie suverénně nejaktivnějším soudem a položil
Soudnímu dvoru již dvacet šest předběžných otázek. Lotyšský soud – podobně jako ten
český – zatím předběžnou otázku nepoložil, byť z jiných důvodů. Společné jednání neslo
název „Předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU v doktríně a praxi ústavních soudů“ a
soustředilo se na prejudiciální řízení, které má sloužit k ochraně efektivity, přednosti a
jednoty unijního práva. Ochrana ústavnosti ale současně ukládá ústavním soudům, aby
zásahy do vnitrostátního práva spojené s plněním závazků státu vyplývajících z jejich
členství v EU nepřekročily ústavně ukotvený rámec přenosu svrchovaných pravomocí
členských států na EU.
Na návštěvu České republiky přijela také delegace Ústavního soudu Srbska, vedená jeho
předsedkyní Vesnou Ilić-Prelić. Ačkoliv Srbsko není členským státem Evropské unie, i jeho
Ústavní soud musí ve své činnosti zohlednit existenci systému evropského práva a
zkušenosti Ústavního soudu České republiky jsou tak pro srbskou stranu více než cenné.
Společné odborné jednání obou soudů proto mělo téma: „Role ústavních soudů v rámci
systému evropského práva“. Při odborném jednání v Brně to byli především soudci českého
Ústavního soudu, kteří se s hosty podělili o zkušenosti získané při rozhodovací činnosti ve
věcech s evropským přesahem. Srbsko se nyní nachází ve fázi sbližování svého právního
řádu s právem evropským, což vystavuje tamní ústavní soudnictví řadě nových otázek.
České zkušenosti by proto mohly být pro srbskou delegaci cenné. Následně se soudci
Ústavního soudu České republiky seznámili s procesními postupy, které využívají jejich
srbští kolegové při zvládání nápadu více než 11 000 věcí ročně (oproti cca 4 000 věcí
podaných ročně Ústavnímu soudu České republiky).
Představitelé Ústavního soudu České republiky se však v roce 2016 setkávali se zástupci
jiných zahraničních ústavních soudů i mimo rámec bilaterálních vztahů. Pavel Rychetský a
Jaroslav Fenyk proto v lednu 2016 přijali místopředsedu egyptského Ústavního soudu Adela
Sherifa, kterého na přijetí doprovázel velvyslanec Egyptské republiky Abderahman
Salaheldin. Cílem krátkého setkání bylo přiblížit základní vzorce, které by měl ústavní soud
plnit v tranzitním období při budování demokratického právního státu. V podobném duchu
se neslo též květnové přijetí místopředsedy indonéského Ústavního soudu Anwara Usmana
a tamní soudkyně Marie Farida Indrati, které doprovázel velvyslanec Indonéské republiky
Aulia Aman Rachman.
Předseda Ústavního soudu také pravidelně přijímá velvyslance cizích států, kteří jsou
akreditováni v České republice. Výjimkou nebyl ani rok 2016, v němž přijal velvyslance
Spojených států amerických Andrewa Schapira, velvyslance Rakouské republiky
Alexandera Grubmayra, velvyslance Slovenské republiky Petera Weisse nebo velvyslance
Francouzské republiky Charlese Malinase. Stejně tak přijal předseda Ústavního soudu dva
bývalé prezidenty Slovenské republiky. Rudolf Schuster (prezidentem v letech 1999-2004)
a Ivan Gašparovič (prezidentem v letech 2004-2014) navštívili sídlo Ústavního soudu na
pozvání jeho předsedy a kromě představení aktuální činnosti Ústavního soudu České
republiky a jeho postavení v systému ochrany ústavnosti byly diskutovány též současné
vztahy České a Slovenské republiky, které zůstávají v Evropě unikátním příkladem přátelství
a spolupráce.
Z vědeckých akcí je vhodné zmínit seminář s názvem „Omezování lidských práv v důsledku
boje proti terorismu“, který se uskutečnil na konci listopadu. V uplynulých letech se totiž
jasně ukázalo, že nebezpečí hrozby terorismu není abstraktním tématem, ale – bohužel –
reálnou situací. Jak by ovšem na terorismus mělo reagovat právo? To bylo otázkou, na níž
se seminář snažil najít odpověď. Vystoupili k dva významní řečníci - izraelský profesor
práva a bývalý děkan Právnické fakulty Univerzity v Haifě Eli Salzberger a profesor
politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Miroslav Mareš.
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Podrobný přehled návštěv Ústavního soudu je uvedeny v průvodní zprávě v kapitole 15.1.

15.2. Pracovní cesty do zahraničí
Jako každý rok, i v roce 2016 se soudci a odborní pracovní Ústavního soudu účastnili řady
bilaterálních jednání, kongresů, konferencí, seminářů a dalších setkání v zahraniční, na nichž
působili jako aktivní přispívatelé, a to zejména prostřednictvím referátů, přednášek,
prezentací, případně jako přímí účastníci odborných diskuzí.
Východiskem pro výměnu informací a zkušeností v nadnárodní sféře je tradičně bilaterální
spolupráce. V rámci jednání s partnerskými ústavními soudy je totiž možné získat informace
o hlubších aspektech aktuální judikatury evropských soudů, ale lze stejně tak diskutovat o
strukturálních otázkách ochrany ústavnosti v abstraktním pojetí dlouhodobého horizontu.
Komparace aktuálních přístupů a implementace dlouhodobých vizí se tak může stát
vodítkem a inspirací pro další rozhodovací činnost ústavních soudů. Delegace soudců
Ústavního soudu proto jednala se svými kolegy v Lisabonu, v Gdaňsku nebo v Košicích nad
aktuálními i koncepčními otázkami, které jsou spojeny s jejich rozhodovací činností na poli
ochrany ústavnosti.
Opomenout nelze ani zapojení do širších nadnárodních struktur institucionální spolupráce
na poli ústavního práva a ústavního soudnictví, ať už ve formě spolupráce s Benátskou
komisí Rady Evropy, anebo v aktivní přípravě na účast na Kongresu Konference evropských
ústavních soudů, jakožto vrcholném justičním setkání předsedů ústavních soudů. Ústavní
soud České republiky podal na podzim roku 2016 svoji kandidaturu na předsednictví této
organizaci v letech 2017-2020, přičemž volba proběhne v červnu roku 2017 v gruzínském
Batumi. Představitelé Ústavního soudu rovněž přijali pozvání k účasti na výročích a
mezinárodních konferencích některých partnerských Ústavních soudů a prestižních
mezinárodních právních organizací konaných například v Budvě, Bruselu, Neapoli,
Budapešti, Skopje, Berlíně, Trnavě, Barceloně, Trentu nebo v Bukurešti.
Ústavní soud také participoval na každoročním zahájení soudního roku Evropského soudu
pro lidská práva ve Štrasburku a na sklonku roku se představitelé Ústavního soudu zúčastnili
konference pořádané Soudním dvorem EU v Lucemburku. Mimo to se soudci a odborní
pracovníci Ústavního soudů zúčastnili dalších pracovních a vědeckých jednání a sympozií,
kde reprezentovali Ústavní soud České republiky a jeho východiska při ochraně ústavnosti
a lidských práv.
Celkem se tak uskutečnilo 24 zahraničních pracovních cest, kterých se účastnilo 37 soudců
a odborných pracovníků. Celkové výdaje vynaložené na tyto akce činily 1 128 407,55 Kč,
z toho přímé náklady činily 335 650,32 Kč (letenky, ubytování apod.) – položka 5169 –
ostatní nakupované služby (samostatná položka s vlastní analytickou klasifikací), výdaje
spojené s vyúčtováním zahraniční cesty soudců Ústavního soudu – položka 5196 – náhrady
a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce v celkové výši
339 089,10 Kč. Zahraniční cesty ostatního aparátu ÚS dosáhly na položce 5173 výše
453 668,13 Kč (samostatná položka s vlastní analytickou klasifikací).
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. 2016 činil
7,85 Kč.
Ústavnímu soudu nebyly z mimorozpočtových zdrojů přiděleny žádné finanční prostředky
na zahraniční aktivity, ani Ústavní soud neposkytl takové prostředky třetím stranám.
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Podrobný přehled pracovních cest soudců a zaměstnanců Ústavního soudů a jejich přínos je
uveden v kapitole 15.2. – průvodní zprávy.

16. Údaje o majetku
Ukazatel

Období
Brutto

Korekce, oprávky

Netto

Minulé

154 386 543,78
140 750 110,76
1 975 493,84
1 975 493,84

150 783 553,38
139 375 969,24
3 523 234,84
3 523 234,84

138 774 616,92
4 288 286,96
1 356 470,00
88 737 489,25
41 833 846,61

135 852 734,40
4 276 346,00
1 356 470,00
89 444 970,03
40 423 418,37

2 558 524,10

351 530,00

13 636 433,02
95 952,04
2 109 414,63
5 941,78
479 527,00
86 423,00
1 537 334,70
188,15
11 431 066,35
10 720 796,85
661 109,50
49 160,00

11 407 584,14
103 178,31
960 948,70
11 942,00
530 321,00
76 489,00
342 196,70

Kč
AKTIVA C E L K E M
STÁLÁ AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek
software
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
pozemky
kulturní předměty
stavby
samostatné movité věci a soubory movitých věcí
drobný dlouhodobý hmotný majetek
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlohodobé pohledávky
OBĚŽNÁ AKTIVA
Zásoby - materiál na skladě
Krátkodobé pohledávky
odběratelé
krátkodobé poskytnuté zálohy
pohledávky za zaměstnanci
náklady příštích odbobí
příjmy příštích období
Krátkodobý finanční majetek
jiné běžné účty
běžný účet FKSP
ceniny (stravenky, kolky)

314 308 599,13
300 672 166,11
32 855 751,11
30 565 335,66
2 290 415,45
267 816 415,00
4 288 286,96
1 356 470,00
108 208 974,25
106 676 311,68
44 727 848,01
2 558 524,10

159 922 055,35
159 922 055,35
30 880 257,27
28 589 841,82
2 290 415,45
129 041 798,08

19 471 485,00
64 842 465,07
44 727 848,01

13 636 433,02
95 952,04
2 109 414,63
5 941,78
479 527,00
86 423,00
1 537 334,70
188,15
11 431 066,35
10 720 796,85
661 109,50
49 160,00

10 343 457,13
9 870 949,94
451 257,19
21 250,00

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. 2016 celkovou částku 479 527 Kč (rozpis uveden v tabulce pod textem). V roce
2016 nebyly poskytnuty žádné zálohy na dodávky a práce investičního nebo neinvestičního
charakteru, které by nebyly ve stejném roce realizovány.
Účet
314
314 0060
314 0061
314 0062
314 0063
314 0065
314 0067
314 0068

Název
Poskytnuté provozní zálohy
krátkodobé zálohy na předplatné
krátkodobé zálohy na energie
krátkodobá záloha na byt Praha
krátkodobá záloha na teplo
krátkové zálohy z faktur - služby
krátkodobá záloha na byty soudců
krátkodobá záloha na vodu

Částka v Kč
479 527,00
75 184,00
24 614,00
69 144,00
0,00
44 140,00
227 245,00
39 200,00

18. Bezúplatný převod majetku
V průběhu roku 2016 byl nepotřebný majetek převeden z majetku Ústavního soudu níže
uvedeným složkám státu formou bezúplatného převodu:
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1. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Moravské náměstí 1/1, 601 51 Brno
Osobní automobil značky Škoda Octavia 1,9 TDI, účetní cena 492 694 Kč.
Rozhodovací a smluvní tituly:
Rozhodnutí ředitele sekce soudní správy – nepotřebnost majetku státu č. R/ŘSS - 1/2016 ze
dne 19. 2. 2016.
Zápis o bezúplatném převodu majetku státu ze dne 22. 3. 2016.
Protokol o předání a převzetí 29. 3. 2016.
2. Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81, Ostrava
Osobní automobil značky Škoda Octavia 1,9 TDI, účetní cena 481 623,70 Kč.
Rozhodovací a smluvní tituly:
Rozhodnutí ředitele sekce soudní správy – nepotřebnost majetku státu č. R/ŘSS - 1/2016
ze dne19.2.2016.
Zápis o bezúplatném převodu majetku státu ze dne 22. 3. 2016.
Protokol o předání a převzetí 31. 3. 2016.
3. Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Radobyčická 2465/12, 301 00 Plzeň
Osobní automobil značky Škoda Octavia 2,0 TDI, účetní cena 615 879Kč, sada HF BTParrot 3100, účetní cena 5 634 Kč.
Rozhodovací a smluvní tituly:
Rozhodnutí ředitele sekce soudní správy – nepotřebnost majetku státu č. R/ŘSS - 1/2016 ze
dne 19. 2. 2016.
Zápis o bezúplatném převodu majetku státu ze dne 30. 3. 2016.
Protokol o předání a převzetí 30. 3. 2016.
4. Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Radobyčická 2465/12, 301 00 Plzeň
Osobní automobil značky AUDI A6 3,0 TDI, QUATRO, účetní cena 1 164 916 Kč.
Rozhodovací a smluvní tituly:
Rozhodnutí ředitele sekce soudní správy – nepotřebnost majetku státu č. R/ŘSS - 2/2016 ze
dne 8. 3. 2016.
Zápis o bezúplatném převodu majetku státu ze dne 20. 4. 2016.
Protokol o předání a převzetí 20. 4. 2016.
5. Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3,170 34 Praha 7
Osobní automobil značky AUDI A8 LONG 4,2, účetní cena 1 999 789 Kč.
Rozhodovací a smluvní tituly:
Rozhodnutí ředitele sekce soudní správy – nepotřebnost majetku státu č. R/ŘSS - 2/2016 ze
dne 8. 3. 2016.
Zápis o bezúplatném převodu majetku státu ze dne 9. 6. 2016.
Protokol o předání a převzetí 21. 6. 2016.
6. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4,500 03,
Hradec Králové 3
Monitory v celkovém počtu 52 ks, účetní cena 637 200,09 Kč
Rozhodovací a smluvní tituly:
Rozhodnutí ředitele sekce soudní správy – nepotřebnost majetku státu č. R/ŘSS-3/2016 ze
dne 19. 5. 2016.
Zápis o bezúplatném převodu majetku státu ze dne 29. 6. 2016.
Protokol o předání a převzetí 13. 7. 2016.
7. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4,500 03,
Hradec Králové 3
Monitory v celkovém počtu 4 ks monitorů a 6ks PC, účetní cena 114 454 Kč
Rozhodovací a smluvní tituly:
34
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Rozhodnutí ředitele sekce soudní správy – nepotřebnost majetku státu č. R/ŘSS-5/2016 ze
dne 1. 9. 2016.
Zápis o bezúplatném převodu majetku státu ze dne 27. 10. 2016.
Protokol o předání a převzetí 31. 10. 2016.
8. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Moravské náměstí 1/1, 601 51 Brno
Osobní automobil značky Škoda Octavia 1,9TDI, účetní cena 492 694 Kč.
Rozhodovací a smluvní tituly:
Rozhodnutí ředitele sekce soudní správy – nepotřebnost majetku státu č. R/ŘSS-8/2016 ze
dne 16. 11. 2016.
Zápis o bezúplatném převodu majetku státu ze dne 12. 12. 2016.
Protokol o předání a převzetí 16. 12. 2016.
9. Výchovný ústav dětského domova se školou, Požárnická 168, 417 54 Kostomlaty pod
Milešovkou
Nábytek v celkovém počtu 20 ks, účetní cena 107 932 Kč
Rozhodovací a smluvní tituly:
Rozhodnutí ředitele sekce soudní správy – nepotřebnost majetku státu č. R/ŘSS-9/2016 ze
dne 6. 12. 2016.
Zápis o bezúplatném převodu majetku státu ze dne 14. 12. 2016.
Protokol o předání a převzetí 15. 12. 2016.
V roce 2016 byl nabízen nepotřebný majetek Ústavního soudu přímým oslovením
organizačních složek státu (dále také „OSS“) a prostřednictvím webu Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových v souladu s ustanovením §14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., a
to následovně:
1. Ústavní soud nabídl OSS (č. j. ŘSS ÚS 7/16-1) dne 22. 2. 2016 tři osobní automobily
značky Škoda Octavia v celkové účetní ceně 1 595 830,70 Kč. Následně byl veškerý
nabízený majetek bezúplatně převeden.
2. Dále byl nabídnut majetek – osobní automobily značka AUDI - v počtu 2 ks v celkové
účetní ceně 3 164 705 Kč (č. j. ŘSS ÚS 7/16-11) ze dne 15. 3. 2016. Tento majetek
byl bezúplatně převeden.
3. Dne 19. 5. 2016 byla uskutečněna nabídka majetku (č. j. ŘSS ÚS 7/16-17) v celkové
ceně 3 108 513,58 Kč. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje projevil
zájem o 52 ks monitorů v celkové účetní ceně 637 200,09 Kč, který byl následně
převeden. Na základě rozhodnutí škodní a likvidační komise Ústavního soudu (dále
také „ŠLIK“) ze dne 8. 6. 2016 byl zbývající majetek v celkové ceně 2 471 313,49
Kč, který byl neúspěšně nabízen OSS (č. j. ŘSS ÚS 7/16-17 a č. j. ŘSS ÚS 7/16-18),
vyřazen z majetku ÚS a ekologicky zlikvidován.
4. Dne 29. 6. 2016 byla uskutečněna nabídka majetku (č. j. ŘSS ÚS 7/16-20) v celkové
účetní ceně 102 228 Kč. Žádná z oslovených OSS neprojevila zájem o tento nabízený
majetek, z tohoto důvodu dne 18. 7. 2016 ŠLIK rozhodla majetek vyřadit a následně
ekologicky zlikvidovat.
5. Dne 9. 9. 2016 byla uskutečněna nabídka majetku (č. j. ŘSS ÚS 7/16-22) v celkové
ceně 1 094 428,57 Kč. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje projevil
zájem o 4 ks monitorů a 6 ks PC v celkové účetní ceně 114 454 Kč, který byl následně
převeden. Na základě rozhodnutí ŠLIK ze dne 27. 9. 2016 byl zbývající majetek
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v celkové výši 979 974,57 Kč, který byl neúspěšně nabízen OSS (č. j. ŘSS ÚS 7/1622), vyřazen z majetku ÚS a ekologicky zlikvidován.
6. Dne 6. 12. 2016 byla uskutečněna nabídka majetku (č. j. ŘSS ÚS 7/16-33)
v celkové hodnotě 220 171,24 Kč. Výchovný ústav dětského domova Kostomlaty
pod Milešovkou projevil zájem o část majetku – nábytek v celkové účetní ceně
107 932 Kč, který byl následně bezúplatně převeden. Na základě rozhodnutí ŠLIK ze
dne 19. 12. 2016 byl zbývající majetek v celkové výši 112 239,24 Kč po neúspěšné
nabídce OSS (č. j. ŘSS ÚS 7/16-33) vyřazen z majetku ÚS a ekologicky zlikvidován.
***

19. Dodatek – vysvětlivka k průvodní zprávě návrhu SZÚ za rok
2016
Návrh závěrečného účtu byl kapitolou 358 – Ústavní soud zpracován dle Vyhlášky
Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných
pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech návrhů
závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 zpracovaný kapitolou obsahově a rozsahem odpovídá
specifickým podmínkám.
Díl 1 – Průvodní zpráva
Úvod Kapitola 1. – 3. Zprávy
l.
Nekomentováno – netýká se Ústavního soudu
2.
Kapitola 4. - 5.
3.
Kapitola 6. Zprávy
4.
Kapitola 7. Zprávy
5.
Nekomentováno – netýká se Ústavního soudu
6.
Kapitola 8. – 10. Zprávy
7.
Kapitola 11. Zprávy
8.
Kapitola 12. Zprávy
9. – 12. Nekomentováno – netýká se Ústavního soudu
13.
Kapitola 13. Zprávy
14. – 15. Nekomentováno – netýká se Ústavního soudu
16.
Kapitola 14. Zprávy
17. - 22. Nekomentováno - netýká se Ústavního soudu
23.
Kapitola 15. Zprávy
24.
Kapitola 16. 17. Zprávy
25. - 27. Nekomentováno – netýká se Ústavního soudu
28.
Kapitola 18. Zprávy
29. – 33. Nekomentováno – netýká se Ústavního soudu
34.
Návaznost na kapitolu č. 1. Zprávy, Příloha č. 5
35. – 36. Nekomentováno – netýká se Ústavního soudu
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Hodnotící zpráva k návrhu závěrečného účtu za rok 2016
Díl 2 – Číselné sestavy a tabulkové přílohy
Tabulka č. 1 – příloha č. 1
Tabulka č. 2 – příloha č. 2
Tabulka č. 3 – příloha č. 3
Tabulka č. 4 – 6. Netýká se Ústavního soudu
Tabulka č. 7 – příloha č. 4
Tabulka č. 8 – 12. Netýká se Ústavního soudu
Příloha č. 5 – Organizační schéma Ústavního soudu
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