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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 vznikl na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve 
znění pozdějších ústavních zákonů, (dále jen „Ústava“), a jeho činnost upravuje zákon 
č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.  

Postavení a pravomoci Ústavního soudu 
Úkolem Ústavního soudu 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 není součástí soustavy 
obecných soudů. 

Ústavní soud je tvořen patnácti soudci, kteří rozhodují ve čtyřech tříčlenných senátech nebo 
v plénu; některá procesní rozhodnutí svěřuje zákon i jednotlivým soudcům (např. odmítnutí 
návrhu, je-li opožděný nebo nepřípustný). Soudce Ústavního soudu jmenuje se souhlasem 
Senátu Parlamentu České republiky prezident republiky na dobu deseti let, přičemž opakování 
mandátu Ústava nezakazuje. Předsedu a dva místopředsedy Ústavního soudu jmenuje prezident 
republiky samostatně z řad soudců Ústavního soudu.  

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, 

mailto:podani@usoud.cz
http://www.usoud.cz/
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12. o souladu mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a 49 Ústavy s ústavním pořádkem, a to před 
její ratifikací. 
 

Na základě čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky rozhoduje Ústavní soud též o návrhu 
obecného soudu na vyslovení protiústavnosti zákona. Dojde-li obecný soud k závěru, že zákon, 
jehož má být při řešení věci použito, může být v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc 
Ústavnímu soudu a řízení ve věci do rozhodnutí Ústavního soudu přeruší.  

Každý návrh na zahájení řízení je přidělen podle rozvrhu práce jednomu ze soudců, který pak 
vystupuje jako soudce zpravodaj (shromažďuje podklady pro rozhodnutí a předkládá návrh na 
rozhodnutí, případně rozhodne ve stanovených případech sám o odmítnutí návrhu na zahájení 
řízení).  

O nejdůležitějších věcech, které jsou Ústavnímu soudu svěřeny, rozhoduje podle zákona 
Ústavní soud v plénu. Plenárními věcmi jsou např. návrhy na zrušení zákonů či jiných právních 
předpisů, kompetenční spory, ústavní žaloba Senátu proti prezidentu republiky, návrhy na 
přijetí stanoviska pléna k překonání právního názoru, který Ústavní soud zaujal ve svém 
dřívějším nálezu, a jiné věci, které si plénum k rozhodování vyhradilo. Jinak o převážné většině 
ústavních stížností a jiných návrhů na zahájení řízení 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 dalších 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 svého druhu precedenty. 
Všechny své nálezy a vybraná usnesení včetně odlišných stanovisek Ústavní soud zveřejňuje 
ve 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 
efektivně, hospodárně a účelně, při přejetí vlastních úsporných opatření vedoucí ke zvýšení 
efektivity (zásady 3E). Čerpání finančních prostředků v průběhu kalendářního roku lze označit 
za rovnoměrné, byť je v posledním čtvrtletí roku patrna odchylka způsobená splatností 
vystavených faktur, úhradami periodických servisních poplatků, fakturací výdajově 
náročnějších investičních akcí a převodem platů za prosinec 2020 včetně souvisejících odvodů 
na depozitní účet. Drobné výkyvy čerpání ve čtvrtletích byly také zapříčiněny pozastavením 
prací na stavebních rekonstrukčních akcích v budově sídla Ústavního soudu z důvodu zavedení 
opatření proti šíření nemoci COVID-19. 
Čerpání výdajů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích roku 2020 je přehledně uvedeno 
v následující tabulce. 

http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx
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Čerpání výdajů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích roku 2020  

Rozpočet po 
změnách 2020

Konečný rozpočet 
2020 1)

Kumulativní 
čerpání v  2020 *)

Čerpání 
k celkovému 

výdaji

Čerpání k  
rozpočtu po 

změnách

Čerpání ke 
konečnému 

rozpočtu

31.03.2020 34 652 152 34 652 152,00 2 747 635,63 7,47 7,93 7,93 
30.06.2020 34 652 152 34 652 152,00 4 536 537,84 12,34 13,09 13,09 
30.09.2020 34 652 152 40 901 952,00 19 944 307,16 54,23 57,56 48,76 
31.12.2020 34 652 152 40 901 952,00 36 776 772,16 100,00 106,13 89,91 
31.03.2020 205 136 743 213 493 659,05 35 655 616,46 17,65 17,38 16,70 
30.06.2020 205 136 743 214 197 659,05 83 366 807,42 41,27 40,64 38,92 
30.09.2020 205 136 743 214 197 659,05 137 341 726,27 67,99 66,95 64,12 
31.12.2020 205 136 743 214 948 645,05 202 014 747,88 100,00 98,48 93,98 
31.03.2020 239 788 895 248 145 811,05 38 403 252,09 16,08 16,02 15,48 
30.06.2020 239 788 895 248 849 811,05 87 903 345,26 36,81 36,66 35,32 
30.09.2020 239 788 895 255 099 611,05 157 286 033,43 65,87 65,59 61,66 
31.12.2020 239 788 895 255 850 597,05 238 791 520,04 100,00 99,58 93,33 

%

Kapitálové 
výdaje

Běžné výdaje

Celkem 
výdaje

Ukazatel K datu

 Kč

Vysvětlivka: 1) konečný rozpočet – zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) 
 *) čerpání v. r. 2020 – vč. zapojení NNV 

Součástí těchto výdajů jsou také výdaje na realizaci opatření proti šíření onemocnění 
COVID-19 přijatých krizovým štábem Ústavního soudu, tyto výdaje dosáhly v roce 2020 výše 
695 488,50 Kč. V rámci těchto opatření byly pořízeny ochranné pomůcky (obličejové roušky, 
obličejové štíty a respirátory), dezinfekční prostředky, testovací antigenní sety, ozonové 
generátory, plexisklová přepážka na recepční pult a pult ochranné služby, detekční rám 
s integrovaným systémem pro měření teploty, dále také notebooky pro vzdálený přístup při 
práci z domova. Pro umožnění distančního jednání byl v březnu 2020 pronajat a po odzkoušení 
následně pořízen videokonferenční systém, byl také zakoupen nový software pro vzdálený 
přístup k informačním systémům Ústavního soudu. 

 
Kapitálové výdaje 
Čerpání kapitálových výdajů v průběhu roku 2020 probíhalo v zásadě rovnoměrně. V průběhu 
roku byla dokončena rekonstrukce kočárového vjezdu a montáž osvětlovacích těles. Dále byla 
dokončena rekonstrukce jižních atrií budovy, provedena II. etapa rekonstrukce a optimalizace 
otopné soustavy a byla zahájena akce vybudování spisoven, bezbariérového vstupu včetně 
výtahu a obnova severního schodiště. V tomto roce proběhla kompletní rekonstrukce 
služebního bytu v majetku České republiky po dlouholetém užívání, ke kterému má Ústavní 
soud příslušnost hospodařit (dům byl postaven v 70. letech minulého století, Ústavní soud jej 
užívá od roku 2007). Dále byl uskutečněn nákup tří služebních automobilů, výběr dodavatele 
byl zahájen v předcházejícím roce. Současně proběhla každoroční obnova serverů, komponentů 
a příslušenství informačních a komunikačních technologií včetně rozšíření vybraných IT 
funkcionalit a pořízení hardware pro videokonference, především ve vazbě na přijatá opatření 
k předcházení šíření nemoci COVID-19. 
Čerpání v kapitálových výdajích je vykazováno na 106,13 % ve vztahu k rozpočtu po změnách 
a ke konečnému rozpočtu na 89,91 %. 
Výše čerpání kapitálových výdajů v roce 2020 byla zapříčiněna přerušením prací stavebních 
akcí zavedených opatření proti šíření nemoci COVID-19 a samotným onemocněním 
zaměstnanců dodavatelských společností. Dokončení takto dotčených stavebních akcí se 
předpokládá do dubna 2021. V roce 2020 byla vyhlášena veřejná zakázka na realizaci dalších 
čtyř etap rekonstrukce interiérů v budově sídla ÚS včetně pořízení nábytku a výměny 
osvětlovacích těles, práce na této akci započnou v lednu 2021 a jejich dokončení se předpokládá 
v průběhu roku 2022. V závěru roku 2020 byla po vyhodnocení tržní konzultace vyhlášena 
veřejná zakázka na obnovu informačního systému soudních agend s předpokladem zahájení 
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plnění v druhé polovině roku 2021, vývoj by měl být ukončen do poloviny roku 2023 a provoz 
smluvně zajištěn na další 4 roky.  

Běžné výdaje  
Čerpání běžných výdajů probíhalo v průběhu hodnoceného období v podstatě rovnoměrně. 
Významnou část běžných výdajů tvořily prostředky na platy a s nimi související výdaje 
pojistného na sociální a zdravotní pojištění, dále pak výdaje na pořízení a obnovu výpočetní 
techniky včetně provozního software, prodlužování podpor či výdaje na provoz informačních 
a komunikačních technologií a zabezpečovacích systémů, nákup odborné, právnické a sociálně 
vědní literatury, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku. Patří sem také výdaje na 
obnovu mobiliáře Ústavního soudu, nákup kancelářského a všeobecného materiálu, čistících 
potřeb, úhradu plateb za energie, pohonné hmoty, úhradu nájmů za pronájem bytů užívaných 
soudci Ústavního soudu, výdaje na poštovní služby, telefonní poplatky, překladatelské služby 
a vypracování projektových dokumentací k  připravovaným rekonstrukcím a opravám. Jsou zde 
také zahrnuty výdaje na vzdělávání zaměstnanců, poplatky za konference, náhrady související 
s výkonem funkce soudce Ústavního soudu, na opravy a údržbu nemovitostí, vozového parku 
a ostatního majetku, cestovné a také výdaje na reprezentaci.  
Čerpání v běžných výdajích je vykazováno na 98,48 % ve vztahu k rozpočtu po změnách a na 
93,98 % ke konečnému rozpočtu.  
V seskupení 50. Platy a podobné a související výdaje je vykazováno čerpání k rozpočtu po 
změnách na 98,28 % a ke konečnému rozpočtu na 97,36 %. Nižší čerpání je vykazováno 
v podseskupení 502. Ostatní platby za provedenou práci, a to na 97,81 % (vztaženo ke 
schválenému rozpočtu, rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu).  
V položce 5021 – Ostatní osobní výdaje činilo čerpání 86,99 % k rozpočtu po změnách, resp. 
ke konečnému rozpočtu, přičemž nedočerpání ve výši 125 030 Kč bylo způsobeno zajištěním 
formou služeb namísto původně předpokládaných dohod o provedení práce nebo o pracovní 
činnosti.  
Další nedočerpání je vykazováno v položce 5022 – Platy představitelů státní moci, které bylo 
způsobeno čerpáním rodičovské dovolené soudce Ústavního soudu. Výše nečerpaných 
prostředků představuje částku 758 470 Kč.  
V podseskupení 503. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem čerpání dosáhlo výše 91,85 % 
(vztaženo ke schválenému rozpočtu, rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu); 
nedočerpání bylo zaznamenáno zejména u položky 5031 - Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení ve výši 3 186 414 Kč ovlivněné čerpáním rodičovské dovolené a z důvodu 
postupného dosažení maximální výše vyměřovacího základu. V položce 5032 – Povinné 
pojistné na veřejné zdravotní pojištění je vykazován zůstatek ve výši 7 231 Kč. Čerpání je 
podrobně komentováno v kapitole 13.1. této zprávy.  
Rozpočet v účelových a ostatních věcných výdajích byl ve vztahu k rozpočtu po změnách 
čerpán na 99,09 % a ve vztahu ke konečnému rozpočtu na 84,70 %. Rozdíl ke konečnému 
rozpočtu činí výši 8 356 916,05 Kč v důsledku zapojení neprofilujících nároků 
z nespotřebovaných výdajů (dále také „NNV“), skutečné čerpání bylo ve výši 8 302 453,64 Kč 
a ze zapojených NNV bylo nedočerpáno 54 462,41 Kč.  
Zůstatek prostředků ke schválenému rozpočtu, respektive rozpočtu po změnách, činil částku 
454 788,12 Kč a ke konečnému rozpočtu 8 811 704,17 Kč. Vzhledem k vládním opatřením 
přijatým v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 nebylo možné uskutečnit dlouhodobě 
plánovaný kongres Konference evropských Ústavních soudů (dále také „kongres“) v květnu 
2020 s plánovanými výdaji ve výši 4,5 mil. Kč. Dle smluvních závazků byly do jednotlivých 
položek zapojeny NNV ve výši závazků. Uspořádání kongresu bylo přeplánováno na únor 
2021. Zbývající nedočerpané prostředky běžných výdajů ve výši 12 948 897,17 Kč (po odpočtu 
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předpokládaných výdajů na kongres), budou použity zejména na realizaci III. etapy 
rekonstrukce a optimalizace otopné soustavy a na započaté práce na rekonstrukci vybraných 
interiérů v budově ÚS, tedy práce, které nemají charakter technického zhodnocení a tudíž 
spadají do kategorie oprav. Podrobný komentář k čerpání je uveden v kapitole 5. 
 
3. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol  

3.1. Vnější kontroly 
Kontrolu správnosti účetnictví a přezkoumání hospodaření za rok 2020 provedla auditorská 
společnost BDO Audit, s.r.o. Ve zprávě nezávislého auditora, která byla uzavřena ke dni 
29. března 2021, je v závěru uvedeno: 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. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2020 do 
31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy. 
 
Dne 19. 2. 2020 proběhla na Ústavním soudu kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolu provedla Všeobecná 
zdravotní pojišťovna České republiky – regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský 
kraj a Kraj Vysočina, Benešova 696/10, 659 14 Brno – č. kontroly 24/287/K/20/Pr/Bl. 
  
1. Předmět kontroly: 

a) Dodržování oznamovací povinnosti  
Kontrola plnění oznamovací povinnosti dle ustanovení § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o 
veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 48/1997 
Sb.) proběhla porovnáním výše dokladů předložených plátcem se seznamem pojištěnců 
přihlášených plátcem k VZP ČR RP Brno a nebyly zjištěny nedostatky. 
S plátcem byl odsouhlasen jmenný seznam zaměstnanců ke dne 31. 12 2019. Stav 
pojištěnců souhlasí s evidencí VZP ČR. 
Plátce dodržuje ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 592/1992 Sb.). 

b) Stanovení výše pojistného a vyměřovacích základů pro VZP ČR 
Kontrolou bylo zjištěno, že výše pojistného je v souladu s ustanovením § 2 zákona 
č. 592/1992 Sb. 
Při kontrole vyměřovacích základů bylo zjištění, že plátce nestanovil vyměřovací 
základy v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 592/1992 Sb.,  
- v měsících 12/2016 – 05/2017, 09, 10, 12/2017 a 01 a 02/2018 plátce neprovedl 

dopočet do minimální mzdy u jednoho pojištěnce a vznikl nedoplatek v celkové výši 
5 246 Kč. Přepočet pohledávek za příslušné byl proveden v rámci kontroly. 

c) Dodržování termínů splatnosti pojistného 
Plátcem původně stanovené pohledávky byly uhrazeny v termínech splatnosti a ve 
správné výši. 
Vzhledem ke skutečnosti uvedené v bodě b) bylo kontrolou zjištěno, že plátce nedodržel 
ustanovení § 5 zákona 592/1992 Sb. Jelikož si plátce nevyrovnal přeplatek pojistného 
vyčíslený v předcházející kontrole, byla na úhradu nedoplatku pojistného uvedeného 
v bodě b) použita část přeplatku pojistného. Ke dni vyúčtování zůstává přeplatek 
pojistného v celkové výši 17 313 Kč. Uvedený přeplatek byl odveden dne 31. 3. 2020 
na příjmový účet ÚS. 

d) Dodržování podávání přehledů o platbách pojistného 
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Plátce plní ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. Pouze za měsíc 09/2019 byl 
odevzdán chybný přehled o platbě pojistného. Opravný přehled plátce odevzdal 
v průběhu kontroly. 

2. Kontrolované doklady: 
- výpis z Registru ekonomických subjektů v ARES, 
- jmenovité měsíční přehledy vyměřovacích základů a hrubých mezd pojištěnců VZP ČR 

za období 04/2016 – 12/2019, 
- mzdové listy při souběhu zaměstnání, 
- dohoda o ukončení pracovního poměru, 
- údaje z informačního systému VZP ČR. 

Návrh na opatření: 
Provádět výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění v souladu se zákony č. 592/1992 
Sb. a č. 48/1997 Sb. v platném znění. 
 
Následná kontrola výpočtu a plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění ze strany 
Ústavního soudu byla naplánována na leden 2021. 

3.2. Vnitřní kontrola 
Veřejné prostředky, o nichž Ústavní soud v souladu s platnými právními předpisy v průběhu 
roku 2020 účtoval, podléhaly řídící kontrole podle § 26 a 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve zněních 
pozdějších předpisů, a podle § 10 až 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.  
 
Nastavená finanční kontrola 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. Finanční kontrola Ústavního soudu vytváří podmínky pro 
hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.  
 
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 dalšími určenými 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 až 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb., a to: 
a) před právním úkonem, kterým vzniká závazek ÚS, 
b) po vzniku závazku ÚS, 
c) před právním úkonem, kterým vzniká nárok ÚS a 
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 Sb. pověřeni příkazci operací, správce rozpočtu a hlavní účetní. 
Tyto funkce jsou vzájemně odděleny.  
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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 (zde nad rámec vyhlášky č. 416/2004 Sb.) a hlavní účetní. Hlavní účetní dále 
ověřuje úplnost a náležitosti účetních dokladů prokazujících rozpočtové příjmy a výdaje a 
průkaznost dat uvedených v účetních výkazech. 
 
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. 
 
Průběžná řídící kontrola úplnosti a přesnosti operací byla v průběhu hodnoceného období 
zajišťována prostřednictvím vedoucích zaměstnanců organizačních útvarů a zaměstnanců, 
v jejichž pracovní náplni je přímé uskutečňování operací při hospodaření s veřejnými 
prostředky. Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb. prověřují pověření 
zaměstnanci zejména: 
a) dodržování stanovených podmínek a postupů při uskutečňování, vypořádávání a 

vyúčtování schválených operací; 
b) provádění včasných a přesných zápisů o uskutečňovaných operacích v zavedených 

evidencích a informačních systémech; 
c) včasnost přípravy stanovených účetních, finančních a jiných výkazů, hlášení zpráv. 
 
Průběžná řídící kontrola byla zajišťována operačními postupy v souladu s ustanovením § 18 a 
§ 19 vyhlášky č. 416/2004 Sb. 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 podle jimi na počátku kalendářního roku 
sestavených plánů. 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 se řídí ustanoveními § 28 až 31 zákona o finanční kontrole, podle 
ustanovení § 27 až 31 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. 
a zákona č. 123/2003 Sb., v platném znění, dále v souladu s Mezinárodním rámcem profesní 
praxe interního auditu a dle stanovených vnitřních pravidel Statutu interního auditu Ústavního 
soudu. 
Auditní činnost je zajišťována jmenovaným interním auditorem, a to v souladu s § 29 odst. 1 
zákona o finanční kontrole, přímo podřízeným předsedovi Ústavního soudu, který internímu 
auditorovi zabezpečuje jeho funkční nezávislost a organizační oddělení od řídících výkonných 
struktur Ústavního soudu.  
V souladu s ročním plánem interního auditu Ústavního soudu na rok 2020, který vycházel ze 
střednědobého plánu na období let 2020-2022, byly realizovány tři plánované audity. 
V průběhu roku 2020 nebyl realizován žádný mimořádný audit.  
Realizované audity měly, mimo jiné, za cíl ověřit postupy v rámci finanční kontroly 
vykonávané podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dále prověřit soulad s platnými 
právními předpisy a vnitřními normativními akty Ústavního soudu.  
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Zprávy o provedených auditech byly, po projednání závěrů s auditovanými útvary, předány 
předsedovi Ústavního soudu, a dále byly v souladu se Statutem interního auditu Ústavního 
soudu dány na vědomí místopředsedkyni Ústavního soudu, generálnímu sekretáři a řediteli 
sekce soudní správy. 
V rámci závěrů formulovaných ve zprávách o provedených auditech nebyly zjištěny žádné 
závažné chyby a nedostatky, které by zásadním způsobem ovlivnily činnost Ústavního soudu. 
Provedené audity neprokázaly žádné případy nehospodárnosti ani protiprávních činů.  
Identifikováním rizik a následným přijímáním odpovídajících opatření vedoucích zaměstnanců 
k jejich eliminaci dochází ke zlepšení úrovně vnitřního kontrolního systému a systému řízení 
Ústavního soudu. 
 
4. Plnění závazných ukazatelů 
 
Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České 
republiky na rok 2020 ze dne 4. 12. 2019, 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 216 093,87 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 216 093,87 Kč.  
Zdůvodnění překročení: 
 
Překročení souhrnného ukazatele příjmy celkem bylo ovlivněno neplánovanými příjmy, jejichž 
rozpis je uveden v kapitole 7. této zprávy. 
průřezového ukazatele - zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV): 
• platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zapojení profilujících NNV ve 

výši 1 469 986 Kč); 
• základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb (zapojení neprofilujících NNV ve 

výši 15 165,36 Kč); 
• platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 

(zapojení profilujících NNV ve výši 1 469 986 Kč, nedočerpání platů zaměstnanců za rok 
2020 ve výši 60 048 Kč); 

• výdaje vedené v informačním systémů programového financování EDS/SMVS celkem 
(zapojení profilujících NNV ve výši 6 249 800 Kč). 
 

SR R p zm. KR skutečnost použití NNV %  k r.p zm %  ke KR

239 788 895,00 239 788 895,00 255 865 597,05 238 791 520,04 16 022 239,64 99,58 93,33

39 463 200,00 39 463 200,00 39 463 200,00 38 704 730,00 98,08 98,08

200 325 695,00 200 325 695,00 216 402 397,05 200 086 790,04 16 022 239,64 99,88 92,46

116 000 562,00 116 000 562,00 117 470 548,00 116 527 000,00 1 469 986,00 100,45 99,20

39 208 190,00 39 208 190,00 39 208 190,00 36 014 545,00 91,85 91,85

2 302 791,00 2 302 791,00 2 317 956,36 2 317 956,36 15 165,36 100,66 100,00

75 576 362,00 75 576 362,00 77 046 348,00 76 986 300,00 1 469 986,00 101,87 99,92

34 652 152,00 34 652 152,00 40 901 952,00 36 776 772,16 6 249 800,00 106,13 89,91

ostatní výdaje na zajištění činnosti 
Ústavního soudu

název ukazatele
Závazné ukazatele - specifické ukazatele - výdaje 

Průřezové ukazatele

výdaje  na zabezpečení plnění 
úkolů Ústavního soudu
v tom: platy soudců

výdaje vedené v informačnim 
systému programového financování 
EDS/SMVS celkem

platy zaměstanců a ostatní platby 
za provedenou práci
povinné pojistné placené 
zaměstnavatelem
základní příděl fondu kuturních a 
sociálních potřeb
platy zaměstnanců v pracovním 
poměru vyjma zaměstnanců na 
služebních místech
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Podrobný komentář k plnění závazných ukazatelů a překročení průřezových ukazatelů je 
uveden v kapitolách 5., 6., 11., 13. a 14. průvodní zprávy.  
 
Nároky z nespotřebovaných výdajů byly v průběhu roku 2020 zapojovány v souladu 
s ustanovením § 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 také „rozpočtová pravidla“) s podrobným komentářem v kapitole 14 
průvodní zprávy.  

5. Vyhodnocení výdajů 
Podle zákona č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, byla pro činnost 
Ústavního soudu rozpočtována částka výdajů v celkové výši 239 788 895 Kč, v tom platy 
představitelů státní moci a některých orgánů 39 463 200 Kč a ostatní výdaje na zajištění 
činnosti Ústavního soudu ve výši 200 325 695 Kč jakožto specifické ukazatele. 
Průřezové ukazatele byly stanoveny následovně: platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje ve 
výši 116 000 562 Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 39 208 190 Kč, 
základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále také „FKSP“) ve výši 
2 302 791 Kč, platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních 
místech ve výši 75 576 362 Kč a výdaje vedené v informačním systému programového 
financování EDS/SMVS celkem ve výši 34 652 152 Kč. 
Specifické ukazatele 
(údaje jsou uvedeny v pořadí: konečný rozpočet, skutečnost,  % plnění k rozpočtu po změnách,  
% plnění ke konečném rozpočtu): 
 

- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu dosáhly výše 255 865 597,05 Kč, 
skutečnost 238 791 520,04 Kč, plnění  99,58% a 99,33 %, v tom: 
- výdaje na platy představitelů státní moci   

39 463 200 Kč, čerpání 38 704 730 Kč, plnění shodně 98,08 %, 
- ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu   

216 402 397,05 Kč, čerpání 200 086 790,04 Kč, plnění 99,88 % a 92,46 %.  
 
Průřezové ukazatele    
(údaje jsou uvedeny v pořadí: konečný rozpočet, skutečnost, % plnění k rozpočtu po změnách, 
% plnění ke konečném rozpočtu): 
 

- platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci  
117 470 548 Kč, čerpání 116 527 000 Kč, plnění 100,45 % a 99,20 %, 

- povinné pojistné placené zaměstnavatelem  
39 208 190 Kč, čerpání 36 014 545 Kč, plnění shodně 91,85 %, 

- základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb  
2 317 956,36 Kč, čerpání 2 317 956,36 Kč, plnění 100,66 % a 100 %, 

- platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 
77 046 348 Kč, čerpání 76 986 300 Kč, plnění 101,87 % a 99,92 %, 

- výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 
40 901 952 Kč, čerpání 36 776 772,16 Kč, plnění 106,13 % a 89,91 %.  
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5.1. Čerpání výdajů celkem 
Přehledné čerpání výdajů je uvedené v následující tabulce: 

schválený po změnách konečný 1)

VÝDAJE CELKEM 239 788 895 239 788 895 255 865 597,05 238 791 520,04 99,58 93,33
   v tom:

BĚŽNÉ VÝDAJE 205 136 743 205 136 743 214 963 645,05 202 014 747,88 98,48 93,98
v tom:
Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní 
platby za provedenou práci vč. 
pojištění

155 208 752 155 208 752 156 678 738,00 152 541 545,00 98,28 97,36

v tom:
Platy zaměstnanců 75 576 362 75 576 362 77 046 348,00 76 986 300,00 101,87 99,92
OOV 961 000 961 000 961 000,00 835 970,00 86,99 86,99
Platy soudců 39 463 200 39 463 200 39 463 200,00 38 704 730,00 98,08 98,08
Odstupné 0 0 0,00 0,00 x x
Odchodné 0 0 0,00 0,00 x x
Povinné pojistné placené 
zaměstnavatelem

39 208 190 39 208 190 39 208 190,00 36 014 545,00 91,85 91,85

Účelové a ostatní věcné výdaje celkem 49 927 991,00 49 927 991,00 58 284 907,05 49 473 202,88 99,09 84,88

v tom:
Neinvestiční nákupy a související 
výdaje

47 263 200 47 263 200 55 465 231,44 46 760 449,27 98,94 84,31

Převody vlastním fondům (FKSP) 2 302 791 2 302 791 2 317 956,36 2 317 956,36 100,66 100,00
Ostatní neinvestiční transfery 202 000 202 000 234 931,25 137 189,25 67,92 58,40
Neinvestiční transfery obyvatelstva 100 000 100 000 206 788,00 206 788,00 206,79 100,00
Neinvestiční transfery do zahraničí 60 000 60 000 60 000,00 50 820,00 84,70 84,70

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 34 652 152 34 652 152 40 901 952,00 36 776 772,16 106,13 89,91

Ukazatel

Rozpočet 2020
Skutečnost 2020

Plnění ke 
konečnému 

rozpočtu 

 Kč

Plnění k 
rozpočtu 

po 
změnách

%

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

 
Běžné výdaje byly čerpány ve výši 202 014 747,88 Kč, což představuje 98,48 % k rozpočtu po 
změnách a 93,98 % ke konečnému rozpočtu, při čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů 
v celkové výši 9 772 439,64 Kč (profilující – platy zaměstnanců 1 469 986 Kč, neprofilující 
8 302 453,64 Kč), z toho vykazují platy a související výdaje výši čerpání 152 541 545 Kč 
(98,28 % k rozpočtu po změnách, 97,36 % ke konečnému rozpočtu).  
Na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo z profilujících nároků zapojeno a vyčerpáno 
1 469 986 Kč, a to v položce 5011 – platy zaměstnanců částka 984 000 Kč na výplatu 
mimořádných odměn za plnění dlouhodobých úkolů a 485 986 Kč pro pokrytí zvýšených 
hodinových náhrad za dovolenou ve spojení s kumulací čerpání dovolených ve II. pololetí roku 
(ovlivněno COVID-19). 
Zapojení neprofilujících nároků z nespotřebovaných výdajů je vykazováno ve výši 
8 356 916,05 Kč, čerpání zapojených nároků je vykazováno ve výši 8 302 453,64 Kč 
(nedočerpáno bylo 54 462,41 Kč zapojených NNV). Tyto prostředky byly použity zejména na 
financování prací spojených s dokončením II. etapy optimalizace otopné soustavy a na 
rekonstrukci severního schodiště, které neměly charakter technického zhodnocení, dále pak 
na nákup ochranných pomůcek ke snížení rizika přenosu nemoci COVID-19, a dále na práce 
spojené s odloženým kongresem Konference evropských Ústavních soudů, zejména překlady a 
záloha na pronájem prostor. Zbývající zapojené prostředky byly použity v těch položkách 
rozpočtu, které nebyly dostatečně kryté.  
 
Čerpání v platových položkách vč. pojištění je vykazováno ve výši 152 541 545 Kč, což 
představuje 98,28 % k rozpočtu po změnách, který byl stanoven ve výši 155 208 752 Kč. 
Konečný rozpočet při zapojení profilujících nároků dosáhl výše 156 678 738 Kč, tj. čerpání na 
97,36 %. 
Nedočerpání v položce 5021 – Ostatní osobní výdaje ve výši 125 030 Kč bylo způsobeno tím, 
že některé činnosti spojené především s přípravami na nově zahajované rekonstrukce (např. 



Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2020 
 

Ústavní soud (358) 13 

stěhování zaměstnanců, zakrývání nábytku, hrubý úklid apod.) byly oproti původnímu 
předpokladu zajištěny smlouvami o dílo a vlastními zaměstnanci. Z těchto důvodů nebyly 
ostatní osobní výdaje čerpány v plánovaném objemu. 
Vykazovaná úspora v položce 5022 – platy představitelů státní moci a některých orgánů – platy 
soudců ve výši 758 470 Kč byla  zapříčiněna čerpáním rodičovské dovolené. 
Úspora ve výši 3 193 645 Kč v povinných odvodech na sociální a zdravotní pojištění je tvořena 
zejména nižším čerpáním v položce 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a 
příspěvek na politiku zaměstnanosti, a to ve výši 3 186 414 Kč z důvodu dosažení maximální 
výše vyměřovacího základu u vybraných pozic.  
Účelové a ostatní věcné výdaje (schválený rozpočet a rozpočet po změnách ve výši 
49 927 991 Kč a konečný rozpočet ve výši 58 284 907,05 Kč) byly skutečně čerpány v objemu 
49 473 202,88 Kč, což představuje 99,09 % vztaženo ke schválenému rozpočtu a rozpočtu po 
změnách a 84,88 % vztaženo ke konečnému rozpočtu. Tyto výdaje zahrnují mimo jiné čerpání 
neprofilujících nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 302 453,64 Kč.  
 

Konkrétní čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v účelových a ostatních věcných 
výdajích bylo v hodnoceném období následující: 
5123 – podlimitní technické zhodnocení – 172 903,67 Kč – drobné rekonstrukce v prostorách 

sídla Ústavního soudu a rekonstrukce služebního bytu, 
5132 – ochranné pomůcky - 115 555,73 Kč – obličejové roušky, respirátory, ochranné štíty - 

COVID 19, 
5133 – léky a zdravotnický materiál – 9 600 Kč – obličejové roušky v mobilních lékárničkách 

a testovací antigenní sety, 
5134 – prádlo, oděv a obuv – 15 908 Kč – zajištění jednotného oděvu pro řidiče ÚS, 
5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek – 500 000 Kč – částečná platba za nákup nových 

PC a notebooků v rámci plánové obnovy, 
5139 – nákup materiálu jinde nezařazeného – 229 865,67 Kč nad rámec schváleného 

rozpočtu/rozpočtu po změnách – zejména zajištění nákupu kancelářských potřeb a 
doplnění vybavení do kuchyněk v budově sídla ÚS a bytech soudců, které nemají 
charakter drobného dlouhodobého hmotného majetku (dále také „DDHM“), 

5152 – teplo – 14 715 Kč úhrada za teplo do budovu ÚS – nad objem prostředků schváleného 
rozpočtu resp. rozpočtu po změnách, 

5154 – elektrická energie – 122 636,53 Kč – úhrada za spotřebu v budově sídla ÚS a bytech 
soudců – nad rámec schválených prostředků, 

5163 – služby peněžních ústavů – 502 108,83 Kč – pojištění movitého a nemovitého majetku 
ÚS, 

5164 – nájemné – 710 532,50 Kč – záloha na krátkodobý pronájem pro XVIII. Kongres 
Konference evropských ústavních soudů, pronájem videokonference – COVID 19, 
zapůjčení sbírkových předmětů, a úhrady za nájemné výdejníků upravené vody, 

5167 – služby školení a vzdělávání – 83 425,16 Kč – nad schválený objem prostředků dle SR 
– jazykové kurzy, kurz pro zaměstnance (kancelářský software), kurz bezpečné jízdy 
pro služebních řidiče, 

5169 – nákup ostatních služeb – 28 927,71 Kč – drobné překlady pro chystaný kongres 
Konference evropských ústavních soudů,  
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5171 – opravy a udržování 4 510 616,02 Kč – úhrada pozastávek z akce rekonstrukce 
sociálního zázemí, dokončení rekonstrukce kočárového vjezdu, provedení 
hydroizolačního systému jižních atrií budovy, obnova severního schodiště v rámci akce 
vybudování spisoven a bezbariérového vstupu, oprava podlah, rekonstrukce služebního 
bytu a drobné opravy a údržba v budově sídla ÚS, 

5172 – programové vybavení 658 082,71 Kč – nové licence v pořizovací hodnotě do 60 tis. Kč,  
5192 – poskytnuté náhrady – 54 805 Kč – přeplatky vyúčtování služeb poskytovaných 

s užíváním bytů za rok 2019, 
5194 – věcné dary – 260 469 Kč – smluvní závazky – sbírky nálezů a usnesení ÚS, vydání 

ročenky za rok 2019, pamětní mince ke stému výročí schválení československé ústavy 
a vzniku Ústavního soudu Československé republiky, pořízení kompletů obálek FDC 
ke stému výročí vzniku ústavního soudnictví pro hosty kongresu, zpracování a výroba 
reprezentativních materiálů pro kongres, 

5342 - základní příděl FKSP – 15 165,36 Kč – dopočet 2% z vyplacených mezd a výdajů 
položky 5424, 

5365 – platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – 32 931,25 Kč – poplatek za 
užívání veřejného prostranství – vyhrazená parkování v Praze a v Brně. 

5424 – náhrady mezd v době nemoci – 106 788 Kč.  
Zůstatek ke konečnému rozpočtu v účelových a ostatních věcných výdajích činí částku 
8 811 704,17 Kč, přičemž tyto prostředky budou v průběhu roku 2021 (po převodu NNV) 
použity zejména na úhradu prací a služeb (cca 4,5 mil. Kč) souvisejících s realizací odloženého 
kongresu Konference evropských ústavních soudů a souvisejících s pokračujícím 
předsednictvím Konference evropských ústavních soudů především v podobě implementace 
závěrů přijatých výkonným orgánem této mezinárodní organizace (Circle of Presidents) 
v červnu 2018. V této souvislosti lze očekávat především zvýšenou publikační činnost, 
překlady většího množství odborných textů a zpracování mezinárodních analýz. Předseda a 
soudci Ústavního budou také poskytovat konzultační a metodickou činnost členským soudům 
Konference evropských ústavních soudů, a to především účastí na jimi pořádaných odborných 
fórech nebo na platformě nadnárodních institucí justiční spolupráce. Neprofilující NNV budou 
mimo výše uvedené použity také na platby za práce na dalších započatých rekonstrukcích 
v budově sídla Ústavního soudu, na úhrady smluvních závazků a vystavených objednávek 
v roce 2020, které jsou evidovány v celkové výši 9 068 823,76 Kč, a na ty položky rozpočtové 
skladby, kde je stanovený rozpočet nižší, než očekávaná skutečnost roku 2021.  
Stav neprofilujících nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2021 činí celkem 
14 543 237,45 Kč, z toho příslušenství k platovým položkám 503. Povinné pojistné hrazené 
zaměstnavatelem je ve výši 3 193 645 Kč a položce 5196 – Náhrady a příspěvky související 
s výkonem funkce je ve výši 1 423 326,70 Kč.  
V lednu 2021 Ústavní soud zapojil neprofilující nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 
13 500 000 Kč, komentář je uveden dříve v textu a v kapitole 14.1. této zprávy. 
 
Kapitálové výdaje byly čerpány v celkové výši 36 776 772,16 Kč, a to v programu č. 058V02 
„Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ústavního soudu“. Toto čerpání představuje 
plnění na 106,13 % ke schválenému rozpočtu a rozpočtu po změnách, který činil 
34 652 152 Kč, a na 89,91 % ke konečnému rozpočtu, jehož výše činila 40 901 952 Kč. 
V těchto výdajích je zahrnuto zapojení profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 
6 249 800 Kč, které se rovná i jejich čerpání.  
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Kapitálové výdaje byly použity zejména na dokončovací práce spojené s obnovou a doplněním 
zařízení ICT, dokončení rekonstrukce jižních atrií budovy, dokončení rekonstrukce kočárového 
vjezdu a započetím prací na akci vybudování spisoven a bezbariérového vstupu s výtahem vč. 
obnovy severního schodiště. S ohledem na potíže způsobené šířením onemocnění COVID-19 
bude tato akce dokončena v dubnu 2021. Výdaje byly dále použity na realizaci menších 
stavebních akcí v rámci postupného technického zhodnocení budovy sídla Ústavního soudu a 
ostatního nemovitého majetku Ústavního soudu. Nedočerpané rozpočtové prostředky budou 
použity v následujícím účetním období zejména na dokončení spisoven, vybudování 
bezbariérového vstupu a obnovu severního schodiště, dále pak na zahájení prací dalších etap 
rekonstrukce vybraných kancelářských prostor, pokračování prací na rekonstrukci a 
optimalizaci otopné soustavy a na zahájení akce pořízení nového informačního systému pro 
soudní agendy. Nedočerpané prostředky budou také využity k průběžné obnově IT technologií 
pro posílení kybernetické bezpečnosti.  
 
Stav profilujících nároků v již ukončeném programu 058V01 činil k 1. 1. 2020 celkem 
62 111,90 Kč, tyto prostředky byly v roce 2020 vypořádány po převodu NNV ve výkazu 
NAR 1-12 (ve sloupci ukončení nároků). Ústavní soud v návaznosti na § 4 vyhlášky 
č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, zaslal 
MF ČR dne 30. 3. 2020 č. j. ŘSS ÚS 9/19/-56/20 závěrečné vyhodnocení. Ministerstvem financí 
bylo závěrečné vyhodnocení programu schváleno dne 7. dubna 2020 (č. j. 
MF-8232/2020/1403-3). 
  
Stav profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů v programu 058V02 činil k 1. 1. 2020 
celkem 24 245 041,36 Kč, čerpání zapojených nároků bylo ve výši 6 249 800 Kč, pročež stav 
NNV v programu 058V02 k 1. 1. 2021 činil 22 120 421,20 Kč.  
 
Podrobný komentář k čerpání prostředků vedených v programovém financování EDS/SMVS 
dle jednotlivých akcí je uveden v kapitole 13. průvodní zprávy. 
 
Celková rekapitulace čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v průběhu roku 2020: 
Platy – profilující 1 469 986,00 Kč 
Výdaje vedené v EDS/SMVS – profilující  6 249 800,00 Kč 
Účelové a ostatní věcné výdaje – neprofilující  8 302 453,64 Kč 
Celkem čerpání NNV 16 022 239,64 Kč 
 

 5.2. Hodnocení plnění rozpočtu  
Čerpání výdajů kapitoly celkem vykazuje meziroční nárůst o 11,32 %. Výdaje na platy a ostatní 
platby za provedenou práci včetně příslušenství byly meziročně vyšší o 7,14 %, a to zejména 
vlivem navýšení tarifních platů zaměstnanců a platů soudců Ústavního soudu. Povinné pojistné 
placené zaměstnavatelem bylo ve srovnání s předcházejícím rokem vyšší o 7,48  %, účelové a 
ostatní věcné výdaje pak byly meziročně nižší o 12,44 % a kapitálové výdaje byly ve srovnání 
s předcházejícím rokem vyšší o 128,01 %. Vliv na výši čerpání v účelových a ostatních věcných 
výdajích a kapitálových výdajích oproti rozpočtu měly zejména nerealizované úhrady za 
stavební práce nebo jejich dílčích realizací v důsledku jejich nedokončení v průběhu 
hodnoceného období a dále odložení některých ostatních výdajů na zajištění běžných činností 
potřebných pro řádné fungování Ústavního soudu vlivem protiepidemických opatření 
k zabránění šíření nemoci COVID-19.  

Z účelových a ostatních věcných výdajů přechází dle uzavřených smluvních vztahů a 
objednávek do roku 2021 závazky v celkové výši 9 068 823,76 Kč. Jedná se zejména 
o očekávané platby za pořádání odloženého kongresu, pokračování rekonstrukce a optimalizace 
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otopné soustavy a rekonstrukce vybraných interiérů budovy sídla Ústavního soudu vč. obnovy 
inventáře. Dále budou v roce 2021 v rámci tzv. přecházejících závazků uhrazeny platby za 
dodávku již objednaných periodik, za některé nakupované služby a za analýzy a služby spojené 
s provozem IT.  

Většinu jednorázových nebo opakovaných provozních potřeb zajišťuje Ústavní soud formou 
veřejných zakázek. V průběhu hodnoceného období byly zveřejněny mimo jiné zakázky na 
údržbu dřevěných podlah, nákup automobilů vyšší třídy, dodávku PC a notebooků, systém pro 
konverzi dokumentů, díly a příslušenství pro obnovu serverů, nový soudní informační systém, 
mytí oken, osvětlovacích těles a vybraných dveří, dodávku nábytku pro rekonstruované 
kanceláře, rekonstrukci vybraných interiérových prostor, prodloužení licencí SW Assurance, 
zajišťování oprav a revizí elektronické požární signalizace (EPS), poplachového zabezpečovacího 
a tísňového systému (PZTS) a kamerového systému (CCTV). Dále byly zveřejněny zadávací 
dokumentace na prodloužení podpory HPE, na výrobu, dodávku a montáž svítidel, pojištění 
vozového parku, výkon činnosti osoby odborně způsobilé v oblastech BOZP a PO, servis 
vozidel, prodloužení platnosti IBM Filenet, aktivní prvky pro obnovu LAN, automatické 
pohony dveří a pro další veřejné zakázky malého rozsahu. V souvislosti se stavebními akcemi 
byly formou zadávacího řízení mimo jiné zajištěny služby koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci nebo technického dozoru stavby.  

5.3. Srovnání výdajů za období 2016 - 2020 
Vysvětlivka: 1)   konečný rozpočet – rozpočet včetně zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV – profilující a neprofilující) 
 *)   v části „rozpočet“ je uveden schválený počet, v části „skutečnost“ je uveden průměrný přepočtený stav zaměstnanců dle výkazu ZAM. 

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

Účelové a ostatní věcné výdaje tvořily téměř čtvrtinu celkových výdajů, konkrétně 20,82 % 
rozpočtu po změnách a 23,04 % konečného rozpočtu. Schválený rozpočet je shodný 
s rozpočtem po změnách a činil částku 49 927 991 Kč, konečný rozpočet pak činil částku 
58 284 907,05 Kč. Skutečné čerpání bylo realizováno ve výši 49 473 202,88 Kč, tj. 99,09% ve 
vztahu ke schválenému rozpočtu a k rozpočtu po změnách a 84,88 % ve vztahu ke konečnému 
rozpočtu. V této skutečnosti je zahrnuto také čerpání neprofilujících nároků z nespotřebovaných 
výdajů ve výši 8 302 453,64 Kč – podrobněji je uvedeno v kapitola 5.1. 

V rámci neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů byly realizovány mimo jiné nákupy 
drobného dlouhodobého hmotného majetku (zejména obnova PC a notebooků), odborné 
literatury, kancelářského a všeobecného materiálu, energií či pohonných hmot; dále byly 

2016 2017 2018 2019 2020 Index 
2020/2019

%
Rozpočet po 

změnách 
Rozpočet po 

změnách 
Konečný 

rozpočet 1)
Konečný 

rozpočet 1)
Konečný 

rozpočet 1)
Konečný 

rozpočet 1)

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost

190 888,68 229 361,15 267 453,47 210 944,47 214 963,65 101,91
158 675,70 206 323,11 260 162,46 198 379,22 202 014,75 101,83

122 125,59 127 851,94 136 967,95 149 245,97 156 678,74 104,98
118 720,80 124 840,37 134 069,00 142 380,09 152 541,55 107,14

59 841,01 63 509,48 68 707,23 73 629,36 77 046,35 104,64
59 841,01 63 509,48 68 707,23 73 325,74 76 986,30 104,99
31 324,60 32 407,00 33 926,20 38 211,93 40 424,20 105,79
30 867,43 31 698,96 33 517,55 35 546,98 39 540,70 111,24
30 959,97 31 935,46 34 334,52 37 404,68 39 208,19 104,82
28 012,36 29 631,94 31 844,22 33 507,37 36 014,55 107,48
1 354,43 1 893,77 2 035,30 2 183,06 2 317,96 106,18
1 354,43 1 893,77 2 035,30 2 146,40 2 317,96 107,99

67 408,66 99 615,44 128 450,22 59 515,45 55 966,95 94,04
38 600,47 79 588,97 124 058,16 53 852,73 47 155,25 87,56
17 197,72 43 067,74 59 650,45 36 698,85 40 901,95 111,45
13 375,06 32 056,14 54 434,39 16 129,58 36 776,77 228,01

208 086,41 272 428,89 327 103,93 247 643,32 255 865,60 103,32
172 050,76 238 379,25 314 596,85 214 508,80 238 791,52 111,32

127 127 127 129 129 100,00
123 124 125,97 125,96 127,89 101,53

                                         Z toho:

                                         V tom:

Ukazatel tis. Kč

Běžné výdaje celkem 

VÝDAJE KAPITOLY:

Výdaje na platy OPPP včetně 
pojištění 

Výdaje celkem 

Počet zaměstnanců *)

Platy zaměstnanců

Platy soudců včetně OPPP 

Pojistné placené zaměstnavatelem

FKSP

Účelové a ostatní věcné výdaje 
(bez FKSP)

Kapitálové výdaje celkem 
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prováděny úhrady za služby pošt, telekomunikací, nájemného nebo ostatních nakupovaných 
služeb, mimo jiné také úhrada příspěvku organizace na stravování zaměstnanců, za 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 v rámci akcí pokračujících oprav (pozn.: 
zapojením neprofilujících nároků z nespotřebovaných výdajů – přechod z roku 2019), dále pak 
za práce na jižních atriích, rekonstrukce a optimalizace vytápění, rekonstrukce vestibulu 
kočárového vjezdu, obnova severního schodiště (mimo výdajů na technické zhodnocení), 
opravy vozového parku, opravy PC, kopírovací techniky, PZTS, EPS a ostatní udržovací práce, 
cestovné a pohoštění, dary a paušální náhrady spojené s výkonem funkce.  

Výdaje v seskupeních 53. Neinvestiční transfery a některé další platby, 54. Neinvestiční 
transfery obyvatelstvu a 55. Neinvestiční transfery do zahraničí v agregované výši 
2 712 753,61 Kč činily z celkových výdajů k rozpočtu po změnách 1,11 % a ke konečnému 
rozpočtu 1,10 %. Rozpočet po změnách dosáhl výše 2 664 791 Kč, konečný rozpočet činil 
2 819 675,61 Kč, čerpání tedy představuje 101,80 % ve vztahu k rozpočtu po změnách a 
96,21 % ke konečnému rozpočtu. 
Čerpání v seskupení účelových a ostatních věcných výdajů činilo v souhrnu částku 
49 473 202,88 Kč, což představuje v porovnání k rozpočtu po změnách ve výši 
58 284 907,05 Kč čerpání na 99,09 % a ke konečnému rozpočtu ve výši 58 284 907,05 Kč pak 
čerpání na 84,88 %. 
Přehled čerpání dle jednotlivých podseskupení je uveden v následující tabulce. 

512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a 
pořízení některých práv k hmotným věcem

0 172 903,67 172 903,67 172 903,67 x 100,00

513 Nákup materiálu 5 423 000 6 328 370,33 5 529 696,55 106 696,55 101,97 87,38
514 Úroky a ostatní finanční výdaje 45 000 45 000,00 19 199,33 -25 800,67 42,67 42,67
515 Nákup vody, paliv a energie 5 750 000 5 887 351,53 4 923 912,69 -826 087,31 85,63 83,64
516 Nákup služeb 18 616 000 20 103 433,18 15 605 670,98 -3 010 329,02 83,83 77,63
517 Ostatní nákupy 11 238 000 16 406 698,73 14 338 849,67 3 100 849,67 127,59 87,40

519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, 
příspěvky, náhrady a věcné dary 6 191 200 6 521 474,00 6 170 216,38 -20 983,62 99,66 94,61

51. Neinvestiční nákupy celkem 47 263 200 55 465 231,44 46 760 449,27 -502 750,73 98,94 84,31
534 Převody vlastním fondům (FKSP) 2 302 791 2 317 956,36 2 317 956,36 15 165,36 100,66 100,00

536 Ostatní neinvestiční transfery jiným 
veřejným rozpočtům 202 000 234 931,25 137 189,25 -64 810,75 67,92 58,40

542 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 100 000 206 788,00 206 788,00 106 788,00 206,79 100,00

551 Neinvestiční transfery mezinárodním 
organizacím a nadnárodním orgánům 60 000 60 000,00 50 820,00 -9 180,00 84,70 84,70

53.-55. Neincestiční tranfery 2 664 791 2 819 675,61 2 712 753,61 47 962,61 101,80 96,21
49 927 991 58 284 907,05 49 473 202,88 -454 788,12 99,09 84,88

Konečný rozpočet 
2020 1)

Plnění k   
rozpočtu 

po 
změnách

%

Plnění ke 
konečné-

mu 
rozpočtu

Účelové a ostatní věcné výdaje vč. FKSP 

Rozdíl mezi 
skutečností a 
rozpočtem po 

změnách

 Kč

RS
 -

Po
ds

es
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ní

Ukazatel

Rozpočet po 
změnách 

2020
Skutečnost 2020

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

V rámci věcných výdajů byly finanční prostředky vynaloženy následovně: 

• Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným 
věcem (podseskupení 512) -  prostředky tvořily úhrady za technická zhodnocení DHM, 
která nepřesáhla v každém jednotlivém případě 40 tis. Kč. V tomto podseskupení nebyl 
stanoven rozpočet, a proto byly zapojeny a čerpány neprofilující NNV v celkové výši 
172 903,67  Kč – čerpání na 100 % ke konečnému rozpočtu. 

• Nákup materiálu (podseskupení 513) - rozhodující objem finančních prostředků tohoto 
podseskupení byl vynaložen na pokračující obnovu drobného dlouhodobého hmotného 
majetku. Další výdaje byly vynaloženy na nákup odborné právní a sociálně vědní literatury, 
kancelářského a spotřebního materiálu pro zajištění standardního provozu Ústavního 
soudu, pokračující obnovu počítačové a telekomunikační techniky. V meziročním srovnání 
s rokem 2019 došlo ke snížení vynaložených prostředků v tomto podseskupení celkem o 
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2,11 %. Rozpočet po změnách činil 5 423 000 Kč, a konečný rozpočet pak 6 328 370,13 Kč 
při skutečném čerpání ve výši 5 529 696,55 Kč, tj. 101,97 % ve vztahu k rozpočtu po 
změnách a ve vztahu ke konečnému rozpočtu 87,38 %. V tomto podseskupení byly 
vynaloženy prostředky na zamezení šíření nemoci COVID-19 v souhrnné výši 
360 992,66 Kč, a to především na obličejové roušky, respirátory, ochranné štíty, testovací 
antigenní sety, vybavení mobilních lékárniček, dezinfekční prostředky, notebooky pro 
vzdálený přístup, ozonové generátory, plexisklové přepážky na recepční pult a pult 
ochranné služby. Nedočerpání ve vztahu ke konečnému rozpočtu ve výši 798 673,78 Kč 
bylo způsobeno zejména nedodáním notebooků pro rozšíření počtu uživatelů se vzdáleným 
přístupem (pozn.: smluvní závazek ve výši 236 531 Kč) a snížením předplatného časopisů. 

• Úroky a ostatní finanční výdaje (podseskupení 514) – jedná se o podseskupení, ve 
kterém jsou zúčtovány kurzové rozdíly, které vznikají při nákupu a případném zpětném 
vrácení devizových prostředků v souvislosti se zahraničními služebními cestami a platbami 
ve vztahu k zahraničí. Ústavní soud účtuje o kurzových rozdílech v průběhu roku pevným 
kurzem, proto zde neuvádíme srovnání s předcházejícím rokem. V této položce činilo 
čerpání celkem 19 199,33 Kč. Schválený rozpočet, rozpočet po změnách a konečný 
rozpočet činil shodnou částku 45 000 Kč, čerpání k rozpočtu po změnách i konečnému 
rozpočtu bylo realizováno na 42,67 %. 

• Nákup vody, paliv a energie (podseskupení 515) - v tomto podseskupení došlo 
v meziročním srovnání (konečný rozpočet) ke snížení výdajů o 7,28 %. Výdaje za dodávky 
tepla a elektrické energie, plynu a spotřeby vody byly ve srovnání s předcházejícím rokem 
téměř na stejné úrovni (rok 2019 – skutečnost v položkách nákupu energií 
3 547 559,94 Kč, rok 2020 pak 3 529 767,89 Kč). Došlo však k významnému snížení, a to 
o 22,93 % v meziročním srovnání v položce PHM, především v důsledku nižšího nájezdu 
služebními vozidly vlivem vládních epidemických opatření k zamezení šíření onemocnění 
COVID-19. Schválený rozpočet a rozpočet po změnách v podseskupení 515. činil částku 
5 750 000 Kč, konečný rozpočet vykazuje částku 5 887 351,53 Kč, vlastní čerpání částku 
4 923 912,69 Kč, což představuje čerpání na 85,63 % k rozpočtu po změnách a 83,64 % ke 
konečnému rozpočtu. Nedočerpané prostředky v celkové výši 963 438,84 Kč byly 
vykázány převážně na položce 5156 – Pohonné hmoty a maziva (905 855,20 Kč).  

• Nákup služeb (podseskupení 516) – představuje nejvyšší objem použitých finančních 
prostředků v rámci seskupení 51. Neinvestiční nákupy. Výdaje byly vynaloženy na 
smluvně zajišťované služby, např. odvoz odpadu, úklid chodeb a sociálních zařízení, 
monitoring tisku, servis výtahů a klimatizací, povinné koncesionářské poplatky, roční 
poplatky za EKIS, poplatky za on-line dostupné právní software, příspěvky zaměstnavatele 
na stravování zaměstnanců, poštovné, telekomunikační poplatky, pojištění vozidel a 
nemovitostí, dále za konzultace a poradenství, výkon technického dozoru staveb a 
koordinátora BOZP, projektové dokumentace k opravám (pozn.: pokud se nejednalo o 
kapitálové výdaje). Výdaje v tomto podseskupení pokrývaly i oblast poskytování 
překladatelských služeb, služby pro IT, vzdělávání zaměstnanců (účast na školeních a 
vzdělávacích seminářích), úhrad nájemného za byty soudců Ústavního soudu a přímé 
náklady na zahraniční cesty soudců Ústavního soudu. Celkový objem byl v meziročním 
srovnání nižší o 13,72 %, a to zejména v důsledku výrazného omezení pracovních cest 
soudců s přímými náklady na letenky, ubytování, meziročně se také snížily výdaje na 
vypracování projektových dokumentací, které se vztahují k opravám a v souvislosti 
s vyhlášením zadávacího řízení na nový informační systém pro soudní agendy včetně 
spisové služby byly výdaje v položce 5168 – zpracování dat a služby související 
s informačními a komunikačními technologiemi ve značné míře omezeny. Výdaje spojené 
s opatřeními pro zamezení šíření nemoci  COVID-19 v roce 2020 činily v položce 5164 
částku 47 795 Kč (za pronájem videokonferenčního systému).  Nedočerpané prostředky 
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v položce 5168 byly vykázány ve výši 2 196 009,73 Kč. Rozpočet podseskupení po 
změnách činil celkovou částku 18 616 000 Kč, konečný rozpočet pak 20 103 433,18 Kč a 
čerpání bylo v celkové výši 15 605 670,98 Kč, což představuje k rozpočtu po změnách 
plnění na 83,83 % a konečnému rozpočtu plnění na 75,63 %. Nedočerpané prostředky ve 
výši 4 497 762,20 Kč budou v následujícím období použity na organizaci odloženého 
kongresu dle smluvních závazků – např. překladatelské služby, ubytování, krátkodobé 
pronájmy jednacích sálů apod.  

• Ostatní nákupy (podseskupení 517) - převážná část výdajů v tomto podseskupení byla 
vynaložena na opravy a udržování majetku Ústavního soudu, zejména za realizaci II. etapy 
rekonstrukce a optimalizace otopné soustavy, dokončení rekonstrukce jižních atrií, 
dokončení rekonstrukce kočárového vjezdu, dokončení vybudování technických místností 
a hygienického zázemí pro ochrannou službu PČR a dále obnovu severního schodiště. 
Vždy se jednalo o práce, které neměly charakter technického zhodnocení.  
Na položku 5171 – opravy a údržba byly vykazovány také výdaje na údržbu vozového 
parku a výpočetní techniky a také na drobné opravy v sídle Ústavního soud a bytech soudců 
Ústavního soudu. Čerpání v položce 5171 dosáhlo ve sledovaném období souhrnnou 
částku 13 299 345,88 Kč, a to včetně zapojení neprofilujících nároků ve výši 
4 510 616,02 Kč, což činí 140,26 % k rozpočtu po změnách, který byl stanoven ve výši 
9 482 000 Kč, a 95,05 % ke konečnému rozpočtu, který činil výši 13 992 616,02 Kč. 
V tomto podseskupení jsou dále zahrnuty také výdaje na pohoštění, účastnické poplatky na 
konferencích a výdaje na pořízení software, jehož pořizovací cena je nižší než 60 tis. Kč, 
výdaje jsou vykazovány v položce 5172 a v souhrnné výši činily 658 082,71 Kč, což 
představuje 100% čerpání ke konečnému rozpočtu. Výdaje v položce 5173 - cestovné, v níž 
bylo vykázáno čerpání ve výši 131 558,08 Kč, byly při porovnání ke schválenému 
rozpočtu, rozpočtu po změnách a konečnému rozpočtu (980 000 Kč) čerpány na 13,42 %. 
Z těchto výdajů činily výdaje na tuzemské služební cesty částku 27 067 Kč a na zahraniční 
služební cesty částku 60 046,73 Kč. Nízké čerpání v této položce bylo způsobeno dopadem 
vládních epidemických opatření a odložením kongresu Konference evropských ústavních 
soudů. Obdobná situace je i v položce 5175 – pohoštění, kde bylo vykázáno čerpání ve 
výši 245 895 Kč, tyto prostředky byly použity na reprezentaci Ústavního soudu zejména 
v rámci zahraničních návštěv a delegací. Rozpočet po změnách a konečný rozpočet byl 
s ohledem na očekávané aktivity předsednictví Konference evropských ústavních soudů 
v položce 5175 stanoven na 743 000 Kč, v důsledku výše uvedeného došlo k čerpání na 
33,09 %. Výdaje v položce 5172 spojené s realizací opatření k zamezení šíření nákazy 
COVID-19, konkrétně zvýšení počtu licencí vzdáleného přístupu pro umožnění práce 
z domova, byly ve výši 38 070,84 Kč. 
Čerpání v tomto podseskupení činilo v souhrnu 14 338 849,67 Kč, což představuje čerpání 
na 127,59 % k rozpočtu po změnách (stanoven ve výši 11 238 000 Kč) a na 87,40 % ke 
konečnému rozpočtu (stanoven ve výši 16 406 698,73 Kč). Nedočerpané prostředky ve 
výši 2 067 849,06 Kč budou v roce 2021 použity zejména na odložený kongres a 
pokračování v započatých rekonstrukcích v budově sídla Ústavního soudu (např. 
rekonstrukce a optimalizace otopné soustavy, dokončení obnovy schodiště a zahájení 
rekonstrukcí vybraných interiérů). 

• Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 
(podseskupení 519) – výdaje v tomto podseskupení v souhrnu činily 6 170 216,38 Kč, což 
představuje plnění k rozpočtu po změnách na 99,66 % a ke konečnému rozpočtu na 
94,61 %. Rozhodující výdaje daného podseskupení tvoří položka 5196 - Náhrady a 
příspěvky související s výkonem funkce soudce Ústavního soudu, které byly čerpány na 
94,70 % k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu, jehož výše činila částku 
5 861 200 Kč. Čerpání v dané položce činilo v hodnoceném období částku 
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5 550 530,44 Kč, z toho výdaje na zahraniční cesty soudců Ústavního soudu činily 
v souhrnu částku 50 081,44 Kč. Nižší čerpání v položce 5196 je zapříčiněno čerpáním 
rodičovské dovolené soudce Ústavního soudu a nižším než plánovaným počtem 
zahraničních cest z důvodu vládních opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19. 
Dále byly prostředky v tomto podseskupení vynaloženy na dary (položka 5194), a to 
v celkové výši 500 469 Kč, přičemž nejvyšší výdaje byly spojeny s vydáním ročenky 
Ústavního soudu za rok 2019 a na tisk sbírky nálezů a usnesení ÚS, dále též na zhotovení 
pamětních mincí k 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu 
Československé republiky, pořízení obálek FDC poštovních známek vydaných ke stému 
výročí založení ústavního soudnictví pro hosty kongresu Konference evropských ústavních 
soudů a zpracování a výrobu reprezentativních materiálů pro kongres. V této položce byly 
zapojeny a čerpány neprofilující NNV ve výši 260 469 Kč. Schválený rozpočet byl 
stanoven na 240 000 Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 500 469 Kč a čerpání ve vztahu 
k rozpočtu po změnách činilo 208,51 %, ke konečnému rozpočtu pak činilo 100 %.  
Další výdaje byly zaúčtovány v položce 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a 
náhrady, a to ve výši 119 216,94 Kč, které tvořily vyúčtování nákladů na provoz bytů 
soudců Ústavního soudu a také náklady za využívání firemní mateřské školy 
Jihomoravského kraje pro děti zaměstnanců Ústavního soudu. Čerpání neprofilujících 
NNV činilo 54 805 Kč. Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 90 000 Kč, tj. čerpání na 
132,46 %, konečný rozpočet při zapojení NNV dosáhl výše 144 805 Kč, což odpovídá 
čerpání na 82,33 %.  
V závěru roku byly zapojeny neprofilující NNV ve výši 15 000 Kč, v položce 5191 – 
zaplacené sankce, ovšem tyto nároky nebyly čerpány. Společnost dodávající plyn do 
služebního bytu vyměřila pokutu za předčasné ukončení smluvního vztahu. Ústavní soud 
po úhradě tuto pokutu reklamoval a dodal vysvětlení, že odběr byl ukončen z důvodu 
ukončení nájemního vztahu a vrácen k dalšímu využití Statutárnímu městu Brnu. 
Plynárenská společnost toto vysvětlení uznala a uhrazenou pokutu Ústavnímu soudu 
vrátila. 

• Převody vlastním fondům (podseskupení 534) – Základní příděl fondu kulturních a 
sociálních potřeb byl stanoven ve výši 2 302 791 Kč jako schválený rozpočet a rozpočet 
po změnách. Konečný rozpočet byl upraven ve vazbě na skutečné čerpání platů a náhrady 
v době nemoci na částku 2 317 956,36 Kč. Čerpání ve výši konečného rozpočtu tj. 
2 317 956,36 Kč, a odpovídá 100 % a v porovnání ke schválenému rozpočtu a rozpočtu po 
změnách 100,66 %. Výpočet přídělu FKSP je proveden z položky 5424 – náhrady v době 
nemoci v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o 
fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů a skutečného čerpání 
v platových položkách mimo ostatní osobní výdaje. Čerpání neprofilujících NNV v tomto 
podseskupení činilo částku 15 165,36 Kč.  

• Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům (podseskupení 536) – 
čerpání činilo celkovou výši 137 189,35 Kč tj. 67,92 % k rozpočtu po změnách a 58,40 % 
ke konečnému rozpočtu. Výdaje byly vynaloženy za platby DPH za dodávky publikací ze 
zahraničí v položce 5362, kde byl stanoven vyšší rozpočet, než byly provedeny odvody 
DPH, a to zejména v důsledku ukončení smluvního vztahu na právní systém Westlaw. 
V tomto podseskupení byly zapojeny a také čerpány neprofilující NNV ve výši 
32 931,25 Kč v položce 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím za pronájem 
parkovacího místa v Hlavním městě Praze a umožnění parkování v nově zavedených 
parkovacích zónách v Brně. 

• Náhrady placené obyvatelstvu (podseskupení 542) – z položky 5424 – náhrady v době 
nemoci byla čerpána částka 206 788 Kč, tj. 206,79 % k rozpočtu po změnách ve výši 



Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2020 
 

Ústavní soud (358) 21 

100 000 Kč a ke konečnému rozpočtu 100%, který je vykazován ve výši 206 788 Kč. 
Čerpání neprofilujících nároků v tomto podseskupení činilo částku 106 788 Kč. Čerpání 
představují náhrady platů v prvních dvou týdnech nemoci v souladu s ustanovením § 192 
až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  

• Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím (podseskupení 551) – čerpání 
proběhlo v položce 5511 (úhrada členských příspěvků), a to ve výši 50 820 Kč za členství 
Ústavního soudu ve Světové konferenci o ústavním soudnictví, což představuje čerpání na 
84,70 % ke schválenému rozpočtu, rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu, který 
činil 60 000 Kč. 

 

5.5. Čerpání výdajů na účelové a ostatní věcné výdaje včetně FKSP - srovnání 
v letech 2016 - 2020 

2016 2017 2018 2019 2020 Index 
2020/2019

v %
Rozpočet po 

změnách 
Rozpočet po 

změnách 
Konečný 

rozpočet 1) 
Konečný 

rozpočet 1) 
Konečný 

rozpočet 1) 
Konečný 

rozpočet 1) 

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost

x x x 63,97 172,90 270,27

x x x 63,97 172,90 270,30
6 270,84 5 798,00 10 392,62 5 961,15 6 328,37 106,16
6 002,14 5 006,39 9 870,15 5 648,99 5 529,70 97,89

45,00 25,00 65,00 45,00 45,00 100,00
41,06 23,06 41,01 31,55 19,20 60,86

5 995,00 5 831,00 5 355,00 5 591,00 5 887,35 105,30
5 175,14 5 373,21 5 038,04 5 310,64 4 923,91 92,72

18 660,27 19 767,39 20 570,31 18 943,29 20 103,43 106,12
17 900,83 18 311,75 20 076,42 18 086,38 15 605,67 86,28
30 342,16 62 360,75 86 015,08 22 494,95 16 406,70 72,94
3 950,74 45 232,24 83 210,08 18 512,56 14 338,85 77,45
5 677,60 5 481,90 5 665,54 5 876,60 6 521,47 110,97
5 157,96 5 313,11 5 486,11 5 745,60 6 170,22 107,39
1 354,43 1 893,77 2 035,30 2 183,06 2 317,96 106,18
1 354,43 1 893,77 2 035,30 2 146,40 2 317,96 107,99

227,80 145,36 235,68 207,99 234,93 112,95
209,92 138,41 192,77 132,36 137,19 103,65
130,00 152,00 100,00 280,00 206,79 73,85
108,64 136,75 92,58 269,19 206,79 76,82
60,00 54,04 50,99 51,50 60,00 116,50
54,04 54,04 50,99 51,50 50,82 98,68

68 763,10 101 509,21 130 485,52 61 634,54 58 284,91 94,57
39 954,90 81 482,74 126 093,46 55 935,16 49 473,20 88,45

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

Nákup vody, paliv a energie

Nákup služeb

Ukazatel

517

RS
 -P

od
se

sk
up

en
í

515

512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a 
pořízení některýxh práv k hmotným věcem

v tis. Kč

513 Nákup materiálu

514 Úroky a ostatní finanční výdaje

Náhrady placené obyvatelstvu

Ostatní nákupy

516

542

519

Účelové a ostatní věcné výdaje  celkem 

534 Převody vlastním fondům (FKSP)

536 Ostatní neinvestiční tranfery jiným veřejným 
rozpočtům

551 Neinvestiční transfery mezinárodním 
organizacím a nadnárodním orgánům

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

 

6. Rozpočtová opatření 
 
V průběhu roku 2020 bylo provedeno celkem devatenáct rozpočtových opatření v pravomoci 
správce kapitoly. Rozpočtová opatření vč. zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů 
prováděl správce kapitoly dle průběžných analýz předpokládaných výdajů. 
 
Přehled rozpočtových opatření a zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů realizovaných v průběhu roku 2020 
Datum dokladu Druh 

ROP Zdroj Paragraf (6) Položka Akce EDS/SMVS Účel CZK 

20. 01. 2020 
 

1 
 

4100000 541000 5123 # # 150 000,00 

4100000 541000 5164 # # 150 000,00 

4100000 541000 5166 # # 300 000,00 

4100000 541000 5169 # # 3 500 000,00 

4100000 541000 5171 # # 2 480 916,05 

4100000 541000 5172 # # 300 000,00 

4100000 541000 5365 # # 15 000,00 

4100000 541000 5424 # # 150 000,00 

06. 02. 2020 1 4100000 541000 5132 # # 6 000,00 
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Datum dokladu Druh 
ROP Zdroj Paragraf (6) Položka Akce EDS/SMVS Účel CZK 

4100000 541000 5134 # # 35 000,00 

4100000 541000 5137 # # 500 000,00 

4100000 541000 5151 # # 30 000,00 

4100000 541000 5153 # # 20 000,00 

4100000 541000 5154 # # 200 000,00 

4100000 541000 5161 # # 70 000,00 

4100000 541000 5172 # # 100 000,00 

4100000 541000 5192 # # 150 000,00 

4100000 541000 5194 # # 200 000,00 

23. 03. 2020 1 

4100000 541000 5132 # # 25 000,00 

4100000 541000 5169 # # -325 000,00 

4100000 541000 5172 # # 300 000,00 

06. 04. 2020 1 4100000 541000 5011 # # 359 000,00 

27. 05. 2020 1 
4100000 541000 5132 # # 80 000,00 

4100000 541000 5169 # # -80 000,00 

28. 05. 2020 1 4100000 541000 5011 # # 345 000,00 

27. 07. 2020 1 
4100000 541000 5169 # # -100 000,00 

4100000 541000 5194 # # 100 000,00 

07. 08. 2020 1 4100000 541000 6123 058V022000030 # 6 249 800,00 

04. 09. 2020 1 

4100000 541000 5132 # # 20 000,00 

4100000 541000 5169 # # -1 520 000,00 

4100000 541000 5171 # # 1 500 000,00 

24. 09. 2020 1 

4100000 541000 5123 # # 60 000,00 

4100000 541000 5167 # # 60 000,00 

4100000 541000 5169 # # -120 000,00 

03. 11. 2020 1 4100000 541000 5011 # # 765 986,00 

10. 11. 2020 1 

4100000 541000 5133 # # 10 000,00 

4100000 541000 5139 # # 200 000,00 

4100000 541000 5151 # # -30 000,00 

4100000 541000 5152 # # 100 000,00 

4100000 541000 5161 # # -50 000,00 

4100000 541000 5169 # # -230 000,00 

18. 11. 2020 1 
4100000 541000 5153 # # -15 000,00 

4100000 541000 5191 # # 15 000,00 

26. 11. 2020 1 
4100000 541000 5164 # # 560 532,50 

4100000 541000 5169 # # -560 532,50 

10. 12. 2020 1 

4100000 541000 5152 # # -85 285,00 

4100000 541000 5153 # # -5 000,00 

4100000 541000 5161 # # -20 000,00 

4100000 541000 5163 # # 494 782,83 

4100000 541000 5169 # # -267 703,08 

4100000 541000 5192 # # -95 195,00 

4100000 541000 5194 # # -39 531,00 

4100000 541000 5365 # # 17 931,25 

15. 12. 2020 1 

4100000 541000 5123 # # -37 096,33 

4100000 541000 5132 # # -15 444,27 

4100000 541000 5139 # # 52 540,60 

4100000 541000 5154 # # -77 363,47 
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Datum dokladu Druh 
ROP Zdroj Paragraf (6) Položka Akce EDS/SMVS Účel CZK 

4100000 541000 5166 # # -142 582,50 

4100000 541000 5169 # # -267 836,71 

4100000 541000 5171 # # 529 699,97 

4100000 541000 5172 # # -41 917,29 

21. 12. 2020 1 

1100000 541000 5031 # # -75 000,00 

1100000 541000 5032 # # 75 000,00 

1100000 541000 5171 # # 1 000 000,00 

1100000 541000 5175 # # -1 000 000,00 

21. 12. 2020 1 

1100000 541000 6111 058V021000010 # -600 000,00 

1100000 541000 6121 058V022000010 # 2 000 000,00 

1100000 541000 6122 058V022000020 # -2 000 000,00 

1100000 541000 6125 058V021000020 # 600 000,00 

23. 12. 2020 1 

4100000 541000 5133 # # -400,00 

4100000 541000 5134 # # -2 706,00 

4100000 541000 5163 # # 2 706,00 

4100000 541000 5167 # # 28 446,64 

4100000 541000 5342 # # 15 165,36 

4100000 541000 5424 # # -43 212,00 

30. 12. 2020 1 
4100000 541000 5134 # # -4 620,00 

4100000 541000 5163 # # 4 620,00 

Výsledek 16 076 702,05 
Pozn.: *)  1 – Rozpočtové opatření v pravomoci správce kapitoly 
 

7. Vyhodnocení příjmů 
 
Roční rozpočet příjmů kapitoly 358 nebyl stanoven, neboť kapitola vykazuje jen nahodilé 
příjmy, které nelze vzhledem k předmětu činnosti Ústavního soudu plánovat.  
Ke dni 31. 12. 2020 Ústavní soud vykázal nedaňové příjmy ve výši 216 093,87 Kč, v tom: 
- příjmy z vlastní činnosti ve výši 2 953,00 Kč, které byly tvořeny příjmy plynoucími 

z poskytnutí informací, z pronájmu automatů na teplé nápoje a drobné občerstvení a 
z prodeje kolků,  

- ostatní nedaňové příjmy ve výši 213 140,87 Kč, které tvořily přeplatky z roku 2019 
z vyúčtování nákladů spojených s užíváním bytů, z dobropisu za nedodané tiskoviny a 
příjmy z úhrad za způsobené škody.  

 

Konkrétní výše dle položek je uvedena dále v přehledu.   

schválený po změnách
%

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 318,00 x
2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 0 0 1 815,00
2151 Soudní poplatky 0 0 820,00 x
2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 5 341,00 x
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 207 799,87 x

PŘÍJMY CELKEM  0 0 216 093,87 x

Plnění

 Kč
Položka Ukazatel

Rozpočet 2020 Skutečnost
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7.1. Srovnání příjmů za období 2016 – 2020 
 

2016 2017 2018 2019 2020
Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost

0 0 0 0 0
497 831,30 725 407,17 2 407 517,00 2 980 240,84 216 093,87

PŘÍJMY CELKEM  

Ukazatel

  Kč

 
 

8. Stav rezervního fondu 
 
Ústavní soud má na rezervním fondu nulový stav. 

 
9. Čerpání prostředků v rámci finančních mechanismů 
Ústavní soud v roce 2020 nečerpal prostředky v rámci finančních mechanismů. 
 

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 
Z celkových výdajů kapitoly činily výdaje na platy a související výdaje 64,73 % v porovnání 
ke schválenému rozpočtu a rozpočtu po změnách (155 208 752 Kč) a ve vztahu ke konečnému 
rozpočtu (156 678 738 Kč) pak 61,23 %.  
Skutečné čerpání bylo vykázáno ve výši 152 541 545 Kč, tj. na 98,28 % k rozpočtu po změnách 
a na 97,36 % ke konečnému rozpočtu. 
 
Profilující nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity v položce 5011 – platy zaměstnanců 
na mimořádné odměny za plnění dlouhodobých úkolů ve výši 984 000  Kč a na pokrytí 
zvýšených hodinových náhrad za dovolenou ve spojení s kumulací čerpání dovolených ve II. 
pololetí roku (ovlivněno COVID-19) ve výši 485 986 Kč. Celkové čerpání profilujících NNV 
je v položce 5011 vykazováno ve výši 1 469 986 Kč. 
  
Nedočerpání v položce 5011 – platy zaměstnanců ve výši 60 048 Kč bylo ovlivněno 
zpracováním platů za měsíc prosinec před ukončením běžného měsíce. 
Nedočerpání ve výši 125 030 Kč v položce 5021 – Ostatní osobní výdaje bylo způsobeno tím, že 
některé práce spojené s přípravou a realizací stavebních akcí (stěhování, zakrývání nábytku, 
hrubý úklid apod.) byly oproti původnímu předpokladu zajištěny smlouvami o dílo, popř. 
vlastními silami z řad zaměstnanců soudu. 
Úspora v položce 5022 – Platy soudců ve výši 758 470 Kč byla vytvořena čerpáním rodičovské 
dovolené soudce Ústavního soudu. 
Úspora ve výši 3 193 645 Kč v povinných odvodech na sociální a zdravotní pojištění byla 
vytvořena zejména v položce 5031 – Odvod na sociální pojištění, když platy soudců Ústavního 
soudu v závěru roku dosáhly maximální výše vyměřovacího základu, od jejíhož dosažení se již 
odvod na sociální pojištění neprovádí. 
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Zůstatek ke konečnému rozpočtu v platech a odvodech činil celkovou částku 4 137 193 Kč, 
z toho  943 548 Kč v platových položkách (převod do r. 2021 formou profilujících nároků) a 
3 193 645 Kč v příslušenství k platům (převod formou neprofilujících nároků). 
 
Platy zaměstnanců (položka 5011) činily dle schváleného rozpočtu výši 75 576 362 Kč, 
konečný rozpočet při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů dosáhl výše 77 046 348 Kč. 
Čerpání je vykazováno ve výši 76 986 300 Kč a k rozpočtu po změnách činí 101,87 %, ke 
konečnému rozpočtu pak 99,92 %. Zapojení a čerpání profilujících nároků v položce 5011 
činilo souhrnnou částku 1 469 986 Kč. 
Výdaje na platy soudců Ústavního soudu (položka 5022) byly schváleny ve výši 39 463 200 Kč, 
skutečné čerpání činilo 38 704 730 Kč, tj. 98,08 % ve vztahu ke schválenému rozpočtu, rozpočtu 
po změnách a ke konečnému rozpočtu.  
Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje vykazuje čerpání ve výši 835 970 Kč, což představuje 
86,99 % ke schválenému rozpočtu, rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu, který byl 
stanoven v celkové výši 961 000 Kč.  
Čerpání v rámci povinných odvodů za zaměstnavatele činilo výši 36 014 545 Kč, což při 
schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a konečném rozpočtu ve výši 39 208 190 Kč 
představuje čerpání na 91,85 %.  
 

Přehled čerpání výdajů na platy a ostatní platby vč. příslušenství za rok 2020 je uveden 
v následující tabulce:  

50.
Výdaje na platy zaměstnanců a 
ostatní platby za provedenou 
práci včetně příslušenství

155 208 752 156 678 738 152 541 545 -2 667 207 -4 137 193 98,28 97,36

501 Platy zaměstnanců 75 576 362 77 046 348 76 986 300 1 409 938 -60 048 101,87 99,92

502 Platy soudců a ostatní platby za 
prov. práci 40 424 200 40 424 200 39 540 700 -883 500 -883 500 97,81 97,81

5021 Ostatní osobní výdaje 961 000 961 000 835 970 -125 030 -125 030 86,99 86,99
5022 Platy soudců 39 463 200 39 463 200 38 704 730 -758 470 -758 470 98,08 98,08
503 Povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem 39 208 190 39 208 190 36 014 545 -3 193 645 -3 193 645 91,85 91,85

Rozdíl mezi 
skutečností a  
rozpočtem po 

změnách

Plnění ke 
konečnému 

rozpočtu

Konečný 
rozpočet 2020 

Rozdíl mezi 
skutečností a 

konečným  
rozpočtem 

 Kč

Z toho:

Plnění k 
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po 
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%
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11.1. Čerpání výdajů na platy - srovnání v letech 2016 – 2020 
2016 2017 2018 2019 2020 Index 

2020/2019
%

Rozpočet po 
změnách 

Rozpočet po 
změnách 

Konečný 
rozpočet

Konečný 
rozpočet

Konečný 
rozpočet

Konečný 
rozpočet

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost
122 125,59 127 851,94 136 967,95 149 245,97 156 678,74 104,98

118 720,80 124 840,37 134 069,00 142 380,09 152 541,55 107,14

59 841,01 63 509,48 68 707,23 73 629,36 77 046,35 104,64
59 841,01 63 509,48 68 707,23 73 325,74 76 986,30 104,99
31 324,60 32 407,00 33 926,20 38 211,93 40 424,20 105,79
30 867,43 31 698,96 33 517,55 35 546,98 39 540,70 111,24

961,00 961,00 961,00 961,00 961,00 100,00
521,52 656,67 552,35 369,56 835,97 226,21

30 363,60 31 446,00 32 965,20 35 798,40 39 463,20 110,24
30 345,91 31 042,29 32 965,20 33 724,90 38 704,73 114,77

0,00 0,00 0,00 510,03 0,00 x
0,00 0,00 0,00 510,03 0,00 x
0,00 0,00 0,00 942,50 0,00 x
0,00 0,00 0,00 942,50 0,00 x

30 959,97 31 935,46 34 334,52 37 404,68 39 208,19 104,82
28 012,36 29 631,94 31 844,22 33 507,37 36 014,55 107,48

 tis. Kč

V tom:

50.
Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní 
platby za provedenou práci včetně 
příslušenství

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

5021    Ostatní osobní výdaje

5022
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Ukazatel

   Platy soudců

5026    Odchodné

5024    Odstupné

501 Platy zaměstnanců

502 Platy soudců a ostatní platby za prov. práci

V tom:

 
11.2. Rozbor zaměstnanosti a čerpání platových prostředků 
Systemizovaný počet zaměstnanců Ústavního soudu byl stanoven na 129 zaměstnanců. 
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2020 činil 127,89 zaměstnanců. Evidenční počet 
úvazků ke konci sledovaného období činil 128,25 zaměstnanců (Výkaz ZAM 01-04). Důvody 
nenaplnění stanoveného limitu počtu zaměstnanců spočívají v neobsazenosti pozic asistentů 
v počátku roku 2020 z důvodu nejmenování patnáctého soudce Ústavního soudu, v dopadu 
zkrácených pracovních úvazků u některých pracovních pozic a v obměně zaměstnanců 
v průběhu kalendářního roku s časovou prodlevou po dobu výběru nového zaměstnance.  
 

11.3. Základní personální údaje 
V následujících grafech jsou uvedeny podstatné personální charakteristiky zaměstnanecké 
základny Ústavního soudu k datu 31. prosince 2020 zohledňující rovněž genderový náhled. 
V následujícím přehledech nejsou zahrnuti soudci Ústavního soudu. 

 
Struktura zaměstnanců podle věku 
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Struktura zaměstnanců podle dosaženého stupně vzdělání 
 

 
Struktura zaměstnanců podle délky pracovního poměru 

 
Při hodnocení trvání pracovních poměrů zaměstnanců je vhodné upozornit na skutečnost, že 
Ústavní soud vznikl v roce 1993 a v souvislosti s pevně stanoveným funkčním obdobím soudců 
Ústavního soudu dochází periodicky k významné obměně zaměstnanců na pozicích asistentů 
soudců Ústavního soudu. Pozice asistenta soudce Ústavního soudu totiž podle ustanovení § 8 
odst. 2 zákona o Ústavním soudu zaniká dnem, kdy zanikne funkce soudce, o jehož asistenta 
se jedná. Poslední velká obměna na funkcích asistentů soudců Ústavního soudu se uskutečnila 
v letech 2013 až 2015. 
 
Základní personální údaje:  

Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12. 2020  142,00 
Počet systemizovaných míst k 31. 12. 2020   129,00 
Průměrný počet zaměstnanců přepočtený k 31. 12. 2020 127,89 
 
1. Struktura zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2020 
  

věk muži ženy celkem podíl v % 
do 20 let 0 0 0 0,00 
21-30 let 5 7 12 8,45 
31-40 let 22 15 37 26,06 
41-50 let 16 31 47 33,10 
51-60 let 6 20 26 18,31 
61 let a více 6 14 20 14,08 
Celkem 55 87 142 100,00 
podíl v % 38,73 61,27 100 x 
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2. Struktura zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2020 

3. Celkový údaj o průměrném platu k 31. 12. 2020 
Průměrný měsíční plat zaměstnance v roce 2020 činil částku 50 164 Kč.  

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2020 

nástupy/výstupy počet 
Nástupy 11 
Výstupy 8 

5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců k 31. 12. 2020 

doba trvání počet podíl v % 
do 5 let 42 29,58 
do 10 let 46 32,39 
do 15 let 21 14,79 
do 20 let 17 11,97 
nad 20 let 16 11,27 

celkem 142 100,00 
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 k 31. 12. 2020, na mateřské nebo rodičovské dovolené. 
 

12. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání 
výdajů kapitoly 

 
Vzhledem ke specifické činnosti Ústavního soudu, jeho poslání a postavení, je velmi obtížné 
najít způsob hodnocení hospodárnosti a efektivnosti vynakládaných výdajů. Základním účelem 
vynakládaných výdajů kapitoly je zajištění výkonu pravomocí a působnosti 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 a 
souvisejících výdajů, a to bez platů včetně příslušenství, paušálních náhrad spojených 
s výkonem funkce, výdajů na pohoštění a výdajů vedených v programovém financování 
EDS/SMVS. Byl proveden také odpočet výdajů související s opravami a údržbou památkově 
chráněné budovy, tedy především výdaje vynaložené na zpracování průzkumů, projektové 
dokumentace a vlastní realizace prací charakteru oprav a udržování.  
Jedním z možných kritérií pro posouzení efektivnosti je průměrná délka řízení, tedy doba od 
podání návrhu na zahájení řízení do okamžiku rozhodnutí o tomto návrhu. Porovnání dle délky 
řízení je ale i tak problematické, poněvadž délka řízení je výrazně ovlivněna druhem řízení, 
strukturou věcných a právních okolností případu, právním posouzením, počtem účastníků 

dosažené vzdělání muži ženy celkem podíl v % 
základní 0 1 1 0,70 
střední vzdělání 0 1 1 0,70 
střední vzdělání s výučním listem 2 2 4 2,82 
střední vzdělání s maturitní zkouškou 5 28 33 23,24 
vyšší odborné 0 1 1 0,70 
vysokoškolské 48 54 100 71,83 
Celkem 55 87 142 100,00 
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řízení, jejich součinností apod. V počtu podání evidovaných v roce 2020 se zcela jistě projevil 
vliv vládních opatření přijatých k zamezení šíření onemocnění COVID-19. 

 

 
Přehled počtu podání dle měsíců v jednotlivých letech celkem a dle typu podání   
(stav rozhodnutí k 31.12.2020) 
 

Rok / Typ / Počet 
Měsíc 

Celkem 
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

2019 425  317  352  360  343  340  377  368  316  328  337  336  4 199  
Plenární     1  1  5  4    7  1  4  1  5  29  

rozhodnuto     1  1  5  4    6  1  3  1  2  24  
ještě nerozhodnuto               1    1    3  5  

Senátní 425  317  351  359  338  336  377  361  315  324  336  331  4 170  
rozhodnuto 422  316  349  358  334  331  368  354  310  319  333  323  4 117  

ještě nerozhodnuto 3  1  2  1  4  5  9  7  5  5  3  8  53  

2020 349  289  337  304  322  317  360  327  297  276  268  270  3 716  
Plenární 1  3  7  7  61  6  7  1  2  8  3  6  112  

rozhodnuto   1  6  7  60  6  4  1    5  1  2  93  
ještě nerozhodnuto 1  2  1    1    3    2  3  2  4  19  

Senátní 348  286  330  297  261  311  353  326  295  268  265  264  3 604  
rozhodnuto 342  277  318  276  237  283  311  287  243  192  143  23  2 932  
ještě nerozhodnuto 6  9  12  21  24  28  42  39  52  76  122  241  672  
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Při posuzování efektivity činnosti Ústavního soudu, tedy množství nerozhodnutých věcí a doba 
potřebná pro rozhodnutí, je nutno vzít v potaz, že v období od 1. února 2019 do 26. února 2020, 
tedy po dobu 13 měsíců, nebylo obsazeno místo jednoho soudce. I přesto se výkon soudu 
nezpomalil a nezvýšilo se ani množství neskončených věcí. Právě naopak, je to výsledek 
odpovědné každodenní práce všech soudců Ústavního soudu. 

 
Přehled počtu podání dle typu rozhodnutí v letech 2018 - 2020 

 

 
Rok / 

Typ rozhodnutí  

Čtvrtletí roku 2020 Rok 2020 

1Q 2Q 3Q 4Q 

Počet 
 

Průměrná 
délka řízení 

ve dnech 
 

Počet 
Průměrná 

délka řízení 
ve dnech 

Počet 
Průměrná 

délka řízení 
ve dnech 

Počet 
Průměrná 

délka řízení 
ve dnech 

Počet 
Průměrná 

délka řízení 
ve dnech 

ROK 2018 1 168  130  1 122  138  991  138  1 097  119  4 378  131  

meritorní 39  329  35  329  36  377  42  274  152  325  

ostatní 432  74  406  78  315  90  357  74  1 510  78  

kvazimeritorní  693  148  679  162  636  144  690  125  2 698  145  

neukončeno 4  - 2  - 4  - 8  - 18  - 

Rok 2019 1 094  101  1 043  102  1 061  99  1 001  86  4 199  97  

meritorní 25  271  26  210  39  225  34  166  124  215  

ostatní 408  55  330  64  372  66  298  63  1 408  62  

kvazimeritorní 655  118  677  109  628  95  649  82  2 609  101  

neukončeno 6  - 10  - 22  - 20  - 58  - 

Rok 2020 975  81  943  68  984  63  814  49  3 716  66  

meritorní 36  162  15  136  9  96  3  46  63  141  

ostatní 273  54  315  35  247  39  119  23  954  40  

kvazimeritorní 635  75  539  60  590  47  244  28  2 008  57  

neukončeno 31  - 74  - 138  - 448  - 691  - 
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Na základě nákladové analýzy, jejíž výstupy jsou uvedeny níže, lze konstatovat, že běžné 
výdaje korespondují s jejich úrovní v předchozích letech. Průměrný náklad na doručený nebo 
rozhodnutý návrh je primárně ovlivněn počtem, sekundárně pak povahou jednotlivých podání. 
Ústavní soud v roce 2020 v maximální možné míře naplňoval zásady hospodárnosti, 
efektivnosti i účelnosti (účinnosti) vynakládání finančních prostředků v porovnání 
s předchozími roky a jeho chování lze označit za rozpočtově odpovědné. 
 

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

nákup software a IT služeb 
 

do 2 týdnů
12,6%

do 3 týdnů
11,1%

do měsíce
11,6%

do 2  měsíců
28,7%

do 3 měsíců
15,0%

do 6 měsíců
14,0%

do 1 roku
6,6%

do 2 let
0,2%

Délka řízení věcí podaných v roce 2020 (struktura)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Podání - návrhy na zahájení řízení ks 3 892 4 292 4 183 4 378 4 199 3 716
Podání - nesoudní povahy ks 2 853 3 377 2 841 2 388 3 257 3 433
Podání - celkem ks 6 745 7 669 7 024 6 766 7 456 7 149
Vyřízeno návrhů na zahájení řízení ks 3 794 4 303 4 265 4 287 4 653 4 188
Vyřízeno podání celkem ks 6 647 7 680 7 106 6 675 7 910 7 631
Očištěné běžné výdaje -  skutečnost tis. Kč 19 570 20 175 20 691 19 309 19 521 18 766
Náklad na 1 doručený návrh na zahájení řízení tis. Kč 5,03 4,70 4,95 4,41 4,65 5,05
Náklad na 1 doručené podání celkem tis. Kč 2,90 2,63 2,95 2,85 2,62 2,62
Náklad na 1 rozhodnutý návrh na zahájení řízení tis. Kč 5,16 4,69 4,85 4,50 4,20 4,48
Náklad na 1 rozhodnuté podání celkem tis. Kč 2,94 2,63 2,91 2,89 2,47 2,46

Rok
Nákladovost řízení Ústavního soudu Měrná 

jednotka
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13. Čerpání výdajů vedených v informačním systému 

programového financování EDS/SMVS  
 
V informačním systému programového financování (EDS/SMVS) Ústavní soud vedl dva 
programy, a to program č. 058V01 a program č. 058V02, oba se stejným názvem „Rozvoj a 
obnova materiálně technické základy Ústavního soudu“.  
Pro program č. 058V01 nebyl stanoven rozpočet vzhledem k tomu, že daný program byl 
ukončen vypořádáním profilujících nároků z roku 2019 ve výši 62 111,90 Kč (Výkaz 
NAR 1-12) a následně byl program vyhodnocen a schválen Ministerstvem financí ČR. Ústavní 
soud předložil dne 30. března 2020, č. j. ŘSS ÚS 9/19-56/20 v návaznosti na § 4 vyhlášky 
č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, 
závěrečné vyhodnocení programu. Závěrečné vyhodnocení bylo Ministerstvem financí 
schváleno dne 7. dubna 2020.  
 
Celkový rozpočet pro výdaje programu č. 058V02 byl stanoven na 34 652 152 Kč.  
V roce 2018 byl zahájen nový program 058V02 s názvem „Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny Ústavního soudu“  
Ministerstvo financí schválilo dokumentaci programu dne 8. ledna 2018 pod 
č. j.: 331/2018/1403-3, maximální výše účasti státního rozpočtu do roku 2020 byla stanovena 
ve výši 24 620 152 Kč. 
První změnu dokumentace, kterou Ústavní soud předložil dne 1. listopadu 2018, Ministerstvo 
financí schválilo dopisem ze dne 20. listopadu 2018 č. j.: MF-27677/2018/1403-3, došlo ke 
změně výše účasti státního rozpočtu do roku 2021 na částku 83 126 328 Kč. 
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Při přípravě rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na období let 2020 až 2022, 
předložil Ústavní soud 2. změnu dokumentace, která byla schválena Ministerstvem financí 
dopisem ze dne 19. prosince 2019 č. j.: MF-32972/2019-1403-4, kde byla prodloužena doba 
trvání programu do 31. 12. 2022 s celkovou výší účasti státního rozpočtu na financování 
programu maximálně do výše 91 432 504 Kč. 
Při přípravě rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu na roky 2022 – 2023 předložil 
Ústavní soud 3. změnu dokumentace dopise ze dne 20. listopadu 2020 č. j: ŘSS ÚS 9/19-
269/20, která byla schválena Ministerstvem financí dne 21. prosince, č. j.: 
MF-32574/2020/1403-3 s prodloužením doby trvání do 31. 12. 2023 s celkovou výší účasti 
státního rozpočtu na financování programu maximálně do výše 136 383 232 Kč.  
Aktuálně probíhající program „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ústavního 
soudu“ se člení na dva tituly: 

- 058 021 – Pořízení, obnova a provozování ICT Ústavního soudu; 
- 058 022 – Reprodukce majetku Ústavního soudu. 

Cílem programu je zabezpečit standardní výkon agend zajišťovaných v rámci působnosti 
Ústavního soudu v souladu se zákonem o Ústavním soudu, tedy vytvořit optimální podmínky 
pro efektivní vyřizování podaných návrhů prostřednictvím odpovídajících a zabezpečených 
informačních systémů a technologií Ústavního soudu. Zároveň je nezbytné vytvořit adekvátní 
pracovní podmínky, které jsou zajišťovány formou trvalé obnovy majetku Ústavního soudu a 
v neposlední řadě také celkovou revitalizací památkově chráněné budovy sídla Ústavního 
soudu. 
 
Za tímto účelem stanovil Ústavní soud následující hlavní cíle programu č. 058V02:  

- modernizace, rozšíření a technické zhodnocení HW a SW vybavení, 
- modernizace informačních systémů a posílení jejich ochrany před kybernetickými 

hrozbami, 
- rekonstrukce nemovitého majetku – zkvalitnění pracovního prostředí pro zaměstnance 

Ústavního soudu a veřejnost, 
- obnova vozového parku Ústavního soudu. 

 
Program má stanoveny tyto indikátory: 

- obnova informačního systému pro soudní agendy (nehmotný majetek), 
- obnova centrální výpočetní techniky (hmotný majetek), 
- obnova aktivních prvků LAN, 
- obnova a rozvoj systému pro zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních 

technologií, 
- zřízení spisoven v 1. PP včetně zajištění jejich bezbariérové dostupnosti, 
- rekonstrukce páteřních rozvodů, 
- rekonstrukce vybraných kanceláří včetně mobiliáře a osvětlovacích těles, 
- obnova vozového parku, 
- bezbariérový přístup do budovy sídla Ústavního soudu – výtah. 

Podrobnější komentář k čerpání je uveden u jednotlivých akcí programu 058V02. 
 

13.1. Podrobné vyhodnocení čerpání prostředků dle jednotlivých akcí 
(podmnožin subtitulů) – programu 058V02 

Vyhodnocení akce 058V021000010 – Informační systém SW za rok 2020 

• V roce 2020 bylo čerpání v kapitálových výdajích v položce 6111 ve výši 635 650 Kč  
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• finanční prostředky byly použity na doplnění odborné zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce k obnově informačního systému Ústavního soudu ve smyslu smlouvy 
S-1/19/ŘSS. Obnova IS ÚS bude realizována v následujících obdobích po dokončení 
výběru dodavatele. Dále byl formou technického zhodnocení zcela modernizován 
redakční systém sloužící pro aktualizaci webu i intranetu Ústavního soudu dle 
S-58/19/ŘSS a byla provedena dodávka a implementace SW řešení pro konverzi 
analogových a elektronických dokumentů do požadovaného výstupního formátu, 

• výše profilujících nároků na akci odpovídá evidenci v IISSP, EKIS a EDS/SMVS včetně 
interního sledování. Nároky z nespotřebovaných výdajů budou použity na akce dle plánu 
pro období do roku 2019 - 2023, dle schválené dokumentace programu 

• kvalitativní ukazatel byl naplněn a plánované náklady nebyly překročeny 

• schválený rozpočet 2 590 000,00 Kč 
• rozpočet po změnách 1 990 000,00 Kč 

konečný rozpočet 1 990 000,00 Kč 
čerpání - položka 6111 celkem   635 650,51 Kč 

• nižší čerpání oproti rozpočtu po změnách bylo z důvodu přípravy na nový informační 
systém pro soudní agendy. Prostředky budou použity v následujícím období 
 

Vyhodnocení akce 058V021000020 – Pořízení, obnova a provozování ICT - HW za rok 
2020 
V roce 2020 bylo čerpání v kapitálových výdajích v položce 6125 ve výši 3 015 292,17 Kč  

• finanční prostředky byly použity na pořízení zařízení pro videokonferenci v rámci 
přijatých opatření proti šíření COVID 19, obnovu dílů a příslušenství pro doplnění 
serverů (disky, zálohovací jednotky, síťové karty, atd.) – (S-6/20/ŘSS) a dodávka 5 kusů 
aktivních prvků LAN pro obnovu a doplnění centrálního stacku – (S-40/ŘSS). 

• výše profilujících nároků na akci odpovídá evidenci v IISSP, EKIS a EDS/SMVS včetně 
interního sledování. Nároky z nespotřebovaných výdajů budou použity na akce dle plánu 
pro období do roku 2019 - 2023, dle schválené dokumentace programu 

• kvalitativní ukazatel byl naplněn a plánované náklady nebyly překročeny 

• schválený rozpočet 2 500 000,00 Kč 
• rozpočet po změnách 3 100 000,00 Kč 

konečný rozpočet 3 100 000,00 Kč 
• čerpání - položka 6125 celkem  3 015 292,17 Kč 

 
Vyhodnocení akce 058V022000010 – Pořízení, reprodukce a obnova majetku – budovy, 
stavby - za rok 2020 
V  roce 2020 bylo čerpání v kapitálových výdajích v položce 6121 ve výši 25 365 469,55 Kč.  

• finanční prostředky byly použity zejména na akci vybudování spisoven, bezbariérového 
vstupu a obnovu severního schodiště (smlouva S-32/19/ŘSS), tato akce z důvodu 
přerušení prací ovlivněné šířením onemocnění COVID-19, bude dokončena v dubnu 
2021, pokračování prací na II. Etapě optimalizace topení (S-22/19/ŘSS), dokončení 
rekonstrukce atrií (S-24/19/ŘSS), pořízení detekčního rámu s integrovaným měřením 
tělesné teploty (COVID-19, S-17/19/ŘSS), dokončení rekonstrukce kočárového vjezdu 
(S-36/19/ŘSS a S-28/18/ŘSS), pořízení zastínění jihovýchodní terasy (objednávka č. 
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623/19/Š/425) a další drobné rekonstrukce. Součástí výdajů je také zajištění technického 
dozoru investora a koordinátora BOZP k prováděným akcím a přípravné práce, zejména 
projektové dokumentace k připravovaným akcím (např. rekonstrukce vybraných 
interiérů) 

• výše profilujících nároků na akci odpovídá evidenci v IISSP, EKIS a EDS/SMVS včetně 
interního sledování. Nároky z nespotřebovaných výdajů budou použity na akce dle plánu 
pro období do roku 2019 až 2023, dle schválené dokumentace programu 

• kvalitativní ukazatel byl naplněn a plánované náklady nebyly překročeny 
 
schválený rozpočet 24 495 412,00 Kč 
rozpočet po změnách 26 495 412,00 Kč 
konečný rozpočet 26 495 412,00 Kč 
čerpání - položka 6121 celkem  25 365 469,55 Kč 

 
Vyhodnocení akce 058V022000020 – Pořízení, reprodukce a obnova majetku – stroje, 
přístroje a zařízení za rok 2020 

• v roce 2020 bylo čerpání v kapitálových výdajích v položce 6122 ve výši 360 559,93 Kč  

• finanční prostředky byly použity zejména na obnovu mobiliáře pro služební byty soudců 
Ústavního soudu. 

•  výše profilujících nároků na akci odpovídá evidenci v IISSP, EKIS a EDS/SMVS včetně 
interního sledování. Nároky z nespotřebovaných výdajů budou použity na akce dle plánu 
pro období let 2019 - 2023, dle schválené dokumentace programu 

• kvalitativní ukazatel byl naplněn a plánované náklady nebyly překročeny 

• schválený rozpočet 3 916 740,00 Kč 
 

• rozpočet po změnách 1 916 740,00 Kč 
konečný rozpočet 1 916 740,00 Kč 
čerpání - položka 6122 celkem  360 559,93 Kč 

• finanční prostředky budou použity v následujícím období na pořízení mobiliáře při 
rekonstrukci interiérů ÚS,  

Vyhodnocení akce 058V022000030 – Obnova vozového parku za rok 2020 
V roce 2020 činilo čerpání v kapitálových výdajích v položce 6123 celkovou výši 
7 399 800 Kč, z toho byly čerpány profilující nároky z nespotřebovaných výdajů v hodnotě 
6 249 800,00 Kč.  

• finanční prostředky byly použity na pořízení 3 vozidel vyšší třídy dle smlouvy č. S-
3/20/ŘSS (přesun z roku 2019, když bylo třeba opakovaného vyhlášení veřejné zakázky) 

• výše profilujících nároků na akci odpovídá evidenci v IISSP, EKIS a EDS/SMVS včetně 
interního sledování.  

• schválený rozpočet 1 150 000,00 Kč 

• rozpočet po změnách 1 150 000,00 Kč 

• konečný rozpočet 7 399 800,00 Kč 

• čerpání – položka 6123 7 399 800,00 Kč 
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Kontrola financování podle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, byla prováděna příslušnými vedoucími pracovníky sekce soudní správy a nezávislým 
auditem – viz zápisy interního auditora a zpráva nezávislého auditora z kontroly správnosti 
účetnictví a přezkoumání hospodaření za rok 2020  - viz informace v kapitole č. 3. 
 
Schválený rozpočet v programu 058V02 – „Rozvoj a obnova materiálně technické základy 
Ústavního soudu“ byl stanoven ve výši 34 652 152 Kč, Kč, čerpání je vykazováno ve výši 
36 776 772,16 Kč, což činí 106,13 % ke schválenému rozpočtu = rozpočtu po změnách a ke 
konečnému rozpočtu (40 901 952 Kč) činí čerpání 89,91 %. 
 

Čerpání v rámci programového financování dle položek rozpočtové skladby 

6111 Programové vybavení 1 990 000 1 990 000,00 635 650,51 -1 354 349,49 -1 354 349,49 31,94 31,94
6121 Budovy, haly, stavby 26 495 412 26 495 412,00 25 365 469,55 -1 129 942,45 -1 129 942,45 95,74 95,74
6122 Stroje, přístroje, zařízení 1 916 740 1 916 740,00 360 559,93 -1 556 180,07 -1 556 180,07 18,81 18,81
6123 Dopravní prostředky 1 150 000 7 399 800,00 7 399 800,00 6 249 800,00 0,00 643,46 100,00
6125 Výpočetní technika 3 100 000 3 100 000,00 3 015 292,17 -84 707,83 -84 707,83 97,27 97,27

6 Kapitálové výdaje 34 652 152 40 901 952,00 36 776 772,16 2 124 620,16 -4 125 179,84 106,13 89,91

Rozdíl mezi 
skutečností a 

konečným 
rozpočtem 

Rozdíl mezi 
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rozpočtem po 
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konečném
u rozpočtu 
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y 
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Rozpočet  po 

změnách 2020 Skutečnost 2020Konečný rozpočet 
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po 
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Z celkových výdajů kapitoly tvořily kapitálové výdaje částku 36 776 772,16 Kč; ve vztahu 
k rozpočtu po změnách, který byl stanoven na 34 652 152 Kč, činil jejich podíl 106,13 % a ve 
vztahu ke konečnému rozpočtu, který dosáhl výše 40 901 952 Kč, pak jejich podíl činil 
89,91 %. Podíl kapitálových výdajů k celkovým výdajům kapitoly za hodnocené období činí 
15,40 %.  
 

13.2. Čerpání výdajů vedených v informačním systému programového 
financování EDS/SMVS - kapitálové a neinvestiční výdaje - srovnání 
v letech 2016 – 2020 

2016 2017 2018 2019 2020 Index 
2020/2019

v %
rozpočet po 

změnách 
rozpočet po 
změnách 1)

konečný 
rozpočet 1) 2)

konečný 
rozpočet 1) 2)

konečný 
rozpočet 1) 2)

konečný 
rozpočet 2)

skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost
17 197,72 43 067,74 59 650,45 36 698,85 40 901,95 111,45
13 375,06 32 056,14 54 434,39 16 129,58 36 776,77 228,01
38 929,83 71 024,00 31 540,93 0,00 0,00 x
12 835,50 52 921,87 31 540,93 0,00 0,00 x
56 127,55 114 091,74 91 191,38 36 698,85 40 901,95 111,45
26 210,55 84 978,01 85 975,32 16 129,58 36 776,77 228,01

Kapitálové výdaje 

Neinvestiční výdaje vedené v EDS/SMVS

Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny Ústavního soudu celkem 

Ukazatel v tis. Kč

Poznámka: 1) od roku 2017 schválený rozpočet pouze v kapitálových výdajích,  2) od roku 2019 zapojeny profilující NNV 
 
14. Nároky z nespotřebovaných výdajů 
 
Podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro 
hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních 
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů 
soudržnosti, 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 
nároků celkem ke dni 1. 1. 2020 činil výši 38 867 192,59 Kč, z toho profilujících nároků 



Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2020 
 

Ústavní soud (358) 37 

27 972 388,26 Kč (profilující nároky na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů 
státních zaměstnanců byly k datu 1. 1. 2020 vykázány ve výši 3 665 235 Kč a na programy 
podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel ve výši 24 307 153,26 Kč) a neprofilujících nároků 
ve výši 10 894 804,33 Kč. 
 
V roce 2020 byly zapojeny: 
 
a) neprofilující nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 8 356 916,05 Kč, jejich 

čerpání dosáhlo výše 8 302 453,64 Kč; 
 
b) profilující nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 7 719 786 Kč (sl. 4 výkazu 

NAR 1-12 U), jejich čerpání dosáhlo stejné hodnoty, jako výše zapojení, z toho: 
- platy a ostatní platby za provedenou práci bez platů státních zaměstnanců – zapojeno a 

čerpáno celkem 1 469 986 Kč; 
- na programy podle ustanovení § 13 odst. 13 rozpočtových pravidel byly zapojeny a 

čerpány nároky v celkové výši 6 249 800 Kč; 
  

c) profilující nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 62 111,90 Kč (sl. 3 výkazu 
NAR 1-12 U) na ukončení programu 058V01 dle § 47 odst. 6 písmeno b) až e). 
 

Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů je detailněji komentováno v předchozích 
kapitolách, konkrétně v kapitolách 5. Vyhodnocení výdajů, 6. Rozpočtová opatření, 11. Čerpání 
výdajů na platy a 13. Čerpání výdajů vedených v informačním systému programového 
financování.  
 
Celkový přehled zapojení nároků a jejich zůstatků je uveden v následující tabulce.  
 

Zůstatek k 1. 1. 
2020 (sl.1)

Ukončení 
NNV sl. 3

Čerpání nároků v 
roce 2020 (sl. 7)

Stav NNV k 
poslednímu dni 
běžného roku 

(sl.6) 

Zůstatek NNV vč. 
nečerpaných,zapo
jených NNV (sl. 9)

Nedočerpané 
výdaje  2020

Stav nároků k 
1.1.2021

10 894 804,33 8 302 453,64 2 537 888,28 2 592 350,69 12 005 349,17 14 543 237,45
27 972 388,26 62 111,90 7 719 786,00 20 190 490,36 20 190 490,36 5 068 727,84 25 259 218,20

3 665 235,00 1 469 986,00 2 195 249,00 2 195 249,00 943 548,00 3 138 797,00
24 307 153,26 62 111,90 6 249 800,00 17 995 241,36 17 995 241,36 4 125 179,84 22 120 421,20
38 867 192,59 62 111,90 16 022 239,64 22 728 378,64 22 782 841,05 17 074 077,01 39 802 455,65

v Kč

CELKEM NÁROKY 
Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel

Název ukazatele

NEPROFILUJÍCÍ  VÝDAJE  CELKEM
PROFILUJÍCÍ   VÝDAJE   CELKEM 
Platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů 
státních zaměstnanců

 
Nedočerpané výdaje z roku 2020 činí výši 17 074 077,01 Kč, v tom profilující nároky na 
programy podle ustanovení § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel ve výši 4 125 179,84 Kč 
profilující nároky na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních úředníků 
ve výši 943 548 Kč a neprofilující nároky ve výši 12 005 349,17 Kč. 
 
Celková výše nespotřebovaných nároků ke dni  1. 1. 2021 po odpočtu nároků zapojených 
v průběhu roku 2020 činila souhrnnou částku 39 802 455,65 Kč; v tom:  
a) neprofilující nároky ve výši 14 543 237,45 Kč a 
b) profilující nároky ve výši 25 259 218,20 Kč (z toho na platy a platby za provedenou práci 

3 138 797 Kč a na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 22 120 421,20 Kč).  
 

14.1. Použití nároků v roce 2021 

Částku nespotřebovaných nároků z minulých období v souhrnné výši 39 802 455,65 Kč plánuje 
Ústavní soud použít v následujícím období zejména na platby, které přešly z roku 2020 do roku 
2021.  
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Níže uvádíme přehled výdajů z roku 2020, které přešly do roku 2021: 
 
V lednu 2021 byly zapojeny a jsou čerpány neprofilující nároky ve výši 13 500 000 Kč, 
zejména na proplacení pozastávek po dokončení započatých stavebních akcí a odstranění vad 
a nedodělků, na služby spojené s uspořádáním kongresu Konference evropských ústavních 
soudů a na rozpočtově nepokryté běžné výdaje (v položkách: 5171 opravy a údržba - 
předpokládaná výše 4 500 000 Kč, 5137 – DDHM – 3 000 000 Kč, 5169 – ostatní nakupované 
služby – 2 700 000 Kč, 5164 – nájemné – 800 000 Kč, 5173 – cestovné – 500 000, 5175 – 
pohoštění – 500 000 Kč, 5123 – podlimitní technické zhodnocení – 150 000 Kč, 5132 – 
ochranné pomůcky – COVID-19 – 100 000 Kč, 5133 – léky a zdravotnická materiál – 50 000 
Kč, 5152 – teplo – 550 000 Kč, 5365 – platby daní a poplatků krajům, obcím a stáním fondů – 
10 000 Kč, 5424 – náhrady v době nemoci – 140 000 Kč a 5172 – programové vybavení – 
500 000 Kč). 
 
Výše uvedené nároky byly zapojeny rozpočtovým opatřením dne 14. ledna 2021. Zbývající 
nároky budou v průběhu roku zapojovány a čerpány na ostatní položky rozpočtové skladby, 
kde stanovený rozpočet bude nižší než předpokládané výdaje; tyto neprofilující nároky vykazují 
k 1. 1. 2021 stav celkem 14 543 237,45 Kč. 
 
Profilující nároky v programu 058V02, které k 1. 1. 2021 činí výši 22 120 421,20 Kč, budou 
použity v souladu se schválenou dokumentací programu na obnovu a pořízení HW a SW pro 
eliminaci kybernetických hrozeb, přípravu obnovy informačního systému pro soudní agendy, 
pokračování prací na započatých stavebních akcích a jejich dokončení (spisovny, bezbariérový 
přístup a obnova schodiště, rekonstrukce kanceláří).  
 
15. Zahraniční spolupráce a vnější aktivity 
 
Rok 2020 byl značně poznamenán šířením nemoci COVID-19. Tato zcela bezprecedentní 
situace, která ovlivnila a tvrdě zasáhla mnohé, se přirozeně dotkla i Ústavního soudu a jeho 
vnějších aktivit. To však neznamená, že by mezinárodní spolupráci bylo věnováno méně 
pozornosti a péče. Ústavní soud nadále rozvíjel svoji zahraniční multilaterální i bilaterální 
agendu a byl zapojen do mezinárodního soudního dialogu, přičemž k tomu využíval také 
moderních komunikačních nástrojů. 
 
Charakter multilaterální spolupráce naplňují zejména mezinárodní konference, ať už jejich 
tématika pokrývá akademické nebo praktické záležitosti aplikace práva. Nejkonkrétnější 
výsledky, především pro praxi, pak přinášejí dvoustranná jednání. Přímá diskuze soudců, popř. 
odborného personálu, o konkrétních záležitostech spojených s výkonem funkcí svěřených 
ústavním soudům, je nezastupitelným podnětem k zefektivnění ochrany ústavnosti a lidských 
práv v nejširším slova smyslu. 
 
Ústavní soud nadále stojí v čele Konference evropských ústavních soudů a plní úlohy z této 
pozice plynoucí. V roce 2020 byl přípravován XVIII. Kongres zmíněné organizace, který musel 
být s ohledem na pandemii COVID-19, resp. s ohledem na opatření přijatá ve snaze zamezit 
šíření nákazy, přeložen. V této souvislosti bylo také jednomyslným rozhodnutím Kruhu 
předsedů Konference evropských ústavních soudů prodlouženo české předsednictví do roku 
2021. Ústavní soud tedy nadále vykonává roli sekretariátu zmiňované organizace. 
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15.1. Návštěvy ze zahraničí v sídle Ústavního soudu  

Pandemie COVID-19 s sebou přinesla řadu opatření úzce spjatých s možností přeshraničního 
cestování. V důsledku těchto neočekávaných okolností byl plán návštěv ze zahraničí pro rok 
2020 zredukován na minimum. 
 
Začátkem února zavítala na Ústavní soud delegace nizozemského Nejvyššího soudu tvořená 
jeho předsedou Maartenem Feterisem a místopředsedou soudu Keesem Streefkerkem. Dvojice 
vrcholných nizozemských soudců byla v České republice na pozvání našeho Nejvyššího soudu, 
jehož předseda Pavel Šámal hosty na Ústavní soud doprovázel. Návštěvu přijal předseda 
Ústavního soudu Pavel Rychetský, který pohovořil mimo jiné o dějinách českého ústavního 
soudnictví a o soudobé roli a působnosti Ústavního soudu. 
 
V měsíci červnu navštívil Ústavní soud Luís de Almeida Sampaio, velvyslanec Portugalské 
republiky v ČR. V rámci své návštěvy se Jeho Excelence setkala s předsedou Ústavního soudu 
Pavlem Rychetským, jenž schůzku zahájil připomínkou přátelských a kooperativních 
bilaterálních vztahů, které portugalský a český orgán ochrany ústavnosti udržují. Dále byl 
představen Ústavní soud s důrazem na jeho postavení a význam v právně-politickém systému 
ČR. Pozornost byla věnována rovněž vztahu českého, evropského (unijního) a mezinárodního 
práva. 
 
Československý a rakouský ústavní soud vznikly před sto lety na základě podobných idejí. 
Vztahy mezi nimi patří k těm nejintenzivnějším. Dokladem toho byla návštěva nového 
předsedy rakouského Ústavního soudu prof. Christopha Grabenwartera v Brně dne 22. července 
2020. Během přijetí Pavlem Rychetským oba předsedové diskutovali o aktuálních otázkách 
spojených s předsednictvím Konference evropských ústavních soudů, které český Ústavní soud 
předsedá nyní a rakouský jí předsedal v předminulém funkčním období. Tématem bylo také 
nedávné rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu týkající se Evropské centrální 
banky a jeho vztah k hierarchii ústavního a evropského práva. Obě strany si rovněž vyměnily 
zkušenosti s rozhodováním o návrzích spojených s údajnou protiústavností opatření přijatých 
v boji proti onemocnění COVID-19. 
 
Přehled zahraničních návštěv v sídle Ústavního soudu: 
 

Měsíc konání Popis zahraniční návštěvy 

Únor Návštěva delegace Nejvyššího soudu Nizozemska na Ústavním soudu České 
republiky 

Březen Slavnostní shromáždění u příležitosti 100. výročí od přijetí Ústavní listiny 
Československé republiky 

Červen Přijetí portugalského velvyslance 
Červenec Přijetí předsedy rakouského Ústavního soudu 

 

15.2. Pracovní cesty soudců a zaměstnanců Ústavního soudu do zahraničí 

Vlivem rozšíření nemoci COVID-19 a opatření, jež byla přijata ve snaze redukovat šíření 
nákazy, byla možnost účasti soudců a zaměstnanců Ústavního soudu na bilaterálních jednáních, 
konferenčních, kongresových akcích a setkáních omezena. Valná většina jednání musela být 
přesunuta z roviny osobní do online prostředí. 
 
Celkem se v roce 2020 uskutečnily 3 zahraniční pracovní cesty, kterých se účastnilo 7 soudců 
a odborných pracovníků. Celkové výdaje vynaložené na tyto akce činily 157 731,16 Kč, z toho 
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přímé náklady činily 41 452,38 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 
50 081,14 Kč. Zahraniční cesty ostatního aparátu ÚS dosáhly na položce 5173 výše 
66 198,08 Kč (samostatná položka s vlastní analytickou klasifikací. 
 

Přehled zahraničních pracovních cest soudců a zaměstnanců Ústavního soudu 
 

Měsíc Místo konání Zástupce ÚS Téma jednání 

Leden Štrasburk, Francie Předseda, OVV Zahájení soudního roku Evropského soudu pro lidská 
práva 

Únor 

Kišiněv, Moldavsko Soudce, OVV Ústavní soudnictví a reakce společnosti: Když jsou 
nálezy Ústavního soudu v nesouladu s většinovým 
názorem společnosti. 

Dauhá, Katar Předseda, GS Etika a disciplinární opatření; Výběr a jmenování 
soudců ve vztahu k soudcovské nezávislosti; Výměna 
(odvolání) soudců v rámci ústavních přechodů; 
Soudcovská nezávislost: nové výzvy a inovace ve 
správě soudní moci 

Říjen 
Lucemburk, 
Lucembursko 

Soudkyně Slavnostní ceremoniál Soudního dvora Evropské 
unie při ukončení výkonu funkce soudce SDEU 
Jiřího Malenovského 

GS – generální sekretář Ústavního soudu, OVV – odbor vnějších vztahů a protokolu,  

Při zahraničních pracovních cestách je využívána platební karta 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. 2020 činil 0,00 Kč. 
Ústavnímu soudu nebyly z mimorozpočtových zdrojů přiděleny žádné finanční prostředky 
na zahraniční aktivity a Ústavní soud ani neposkytl takové prostředky třetím stranám. 
 
15.2.1. Jednání a konference mezinárodních justičních těles a mezinárodních organizací 
 
Předseda Ústavního soudu, pan Pavel Rychetský, se zúčastnil zahájení soudního roku 
Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP), které se ve Štrasburku uskutečnilo v měsíci 
lednu. Tato každoroční událost je unikátní příležitostí pro setkání zástupců nejvyšších soudních 
institucí členských států Rady Evropy. Bok po boku tak stanou soudci ústavních soudů, 
nejvyšších a nejvyšších správních soudů z téměř pěti desítek evropských zemí. Odpolední 
odborný seminář byl tentokrát zaměřen hned na čtyři témata, a sice: doktrinální otázky práva, 
právo a rovnost pohlaví, právo a životní prostředí a věda a technologie v právu. Večerní 
slavnostní shromáždění soudců ESLP zahájil svým projevem předseda ESLP pan Linos-
Alexandre Sicilianos. Druhá část slyšení patřila čestnému hostu, kterým byl pan Frank Clarke, 
předseda Nejvyššího soudu Irska. Ten se ve svém vystoupení věnoval významu spolupráce 
národních, nadnárodních a mezinárodních soudních orgánů.   

V únoru 2020 se v katarském Dauhá uskutečnilo v pořadí již druhé jednání vysokých 
představitelů justice z celého světa, které bylo svoláno v rámci Globální sítě pro soudcovskou 
integritu (Global Judicial Integrity Network, GJIN). GJIN byla založena v dubnu 2018 ve 
Vídni, kde se v rámci jednání na nejvyšší úrovni sešlo více než 350 vysoce postavených 
představitelů soudnictví - jednalo se o největší shromáždění soudců, které kdy bylo uspořádáno 
pod záštitou OSN. Cílem katarského setkání bylo posílení horizontální formy justiční 
spolupráce vedené potřebou nalézt společná východiska pro boj s korupcí. Jednání se současně 
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zabývalo využíváním sociálních sítí, etickým kodexem soudce a otázkou společného postupu 
při školení a dalším vzdělávání soudců. Delegaci reprezentující Českou republiku vedl předseda 
Ústavního soudu Pavel Rychetský, který v Dauhá zastupoval také Konferenci evropských 
ústavních soudů, jímž je úřadujícím předsedou. 

 
15.2.2. Mezinárodní konference (spolu)pořádané zahraničními ústavními soudy 

 
Při příležitosti pětadvacetiletého výročí svého založení uspořádal Ústavní soud Moldavské 
republiky mezinárodní konferenci na téma Ústavní soudnictví a reakce společnosti: Když jsou 
nálezy Ústavního soudu v nesouladu s většinovým názorem společnosti. Konferenci zahájil 
předseda hostitelské instituce Vladimir Țurcan, aby následně předal slovo prezidentu 
Moldavské republiky Igoru Dodonovi. Po projevech dalších vysokých reprezentantů státu se 
prezident republiky krátce setkal s hlavami delegací zahraničních ústavních soudů, které se 
konference účastnily. Tomuto setkání, jakožto i celé konferenci, byl přítomen rovněž předseda 
Benátské komise Gianni Buquicchio. Ústavní soud České republiky byl na této únorové 
konferenci zastoupen soudcem Davidem Uhlířem, který přednesl příspěvek s názvem: 
„Rozhodnutí českého Ústavního soudu ve věcech parlamentních voleb a jejich akceptace 
veřejností“. Kromě konference se delegace ÚS ČR zúčastnila bilaterálního jednání s předsedou 
ÚS Moldavské republiky. Náplní schůzky bylo jednak téma proběhlé konference, jednak 
předání předsednictví Konferenci evropských ústavních soudů z rukou ÚS ČR do rukou ÚS 
Moldavské republiky.   
 
15.2.3. Ostatní mezinárodní konference 
 
V říjnu navštívila soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková Lucemburk, aby se zde 
účastnila ceremoniálu Soudního dvora Evropské unie (dále jen SD EU), ten se konal  
u příležitosti ukončení mandátu soudce SD EU Jiřího Malenovského, jenž v minulosti 
vykonával také funkci soudce Ústavního soudu ČSFR a Ústavního soudu ČR. Kateřina 
Šimáčková zde vystoupila s projevem, v němž jménem Ústavního soudu poděkovala 
prof. Malenovskému za jeho dlouholeté působení v unijní justici. S projevem vystoupil rovněž 
Koen Lenaerts, předseda SD EU a David Petrlík, editor knihy, která byla vydána k poctě 
prof. Malenovského. Kateřina Šimáčková se zúčastnila rovněž slavnostního zasedání SD EU, 
během něhož složil slib nový soudce SD EU nominovaný Českou republikou – pan Jan Passer. 
 
15.3. Další vnější aktivity Ústavního soudu 

Dne 6. března 2020 uběhlo přesně jedno sto let ode dne, kdy nabyla účinnosti Ústava 
Československé republiky. Ústavní soud je vrcholným orgánem soudní moci a toto významné 
jubileum si samozřejmě chtěl připomenout. Stalo se tak dne 10. března, kdy se v jeho sídle sešli 
státníci, představitelé vysokých státních úřadů, významné osobnosti české a slovenské justice 
a dalších orgánů ochrany lidských práv, představitelé akademické obce atd. Po úvodním slově 
předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského zazněly projevy prezidentky Slovenské 
republiky Zuzany Čaputové a předsedy Senátu Parlamentu České republiky Miloše Vystrčila. 
Projev dále pronesl také předseda Ústavního soudu Slovenské republiky Ivan Fiačan a děkan 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kuklík, jehož příspěvek pojednával o první 
československé ústavě. 
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16. Údaje o majetku 
 

AKTIVA    C E L K E M 451 317 016,06 192 545 915,97 258 771 100,09 229 260 548,74
STÁLÁ AKTIVA 432 429 634,88 192 545 915,97 239 883 718,91 212 407 061,44

Dlouhodobý nehmotný majetek 35 213 586,23 33 352 990,60 1 860 595,63 1 447 251,12
software 31 444 430,25 30 043 924,62 1 400 505,63 1 176 889,12
drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3 309 065,98 3 309 065,98
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 460 090,00 460 090,00 270 362,00
Dlouhodobý hmotný majetek 397 216 048,65 159 192 925,37 238 023 123,28 210 959 810,32
pozemky 4 342 546,96 4 342 546,96 4 342 546,96
kulturní předměty 3 336 870,00 3 336 870,00 3 336 870,00
stavby 179 524 173,11 28 572 402,00 150 951 771,11 148 289 998,32
samostatné movité věci a soubory movitých věcí 128 720 285,33 80 110 468,28 48 609 817,05 44 197 373,91
drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 510 055,09 50 510 055,09
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 30 757 118,16 30 757 118,16 10 793 021,13
poskytnuté záhohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 000,00 25 000,00
Dlohodobé pohledávky

OBĚŽNÁ AKTIVA 18 887 381,18 18 887 381,18 16 853 487,30
Zásoby - materiál na skladě 170 048,47 170 048,47 88 763,83
Krátkodobé pohledávky 3 659 738,81 3 659 738,81 2 589 851,93
odběratelé 17 840,00 17 840,00
krátkodobé poskytnuté zálohy 1 042 521,50 1 042 521,50 373 021,00
pohledávky za zaměstnanci 92 096,00 92 096,00 80 128,50
náklady příštích odbobí 2 502 949,31 2 502 949,31 2 129 272,43
příjmy příštích období 0,00 0,00 0,00
ostatní krátkodobé pohledávky 4 332,00 4 332,00 7 430,00
Krátkodobý finanční majetek 15 057 593,90 15 057 593,90 14 174 871,54
jiné běžné účty 13 617 926,00 13 617 926,00 12 973 320,00
běžný účet FKSP 1 437 567,90 1 437 567,90 1 176 301,54
ceniny (stravenky, kolky) 2 100,00 2 100,00 25 250,00

Minulé

 Kč

Ukazatel

O b d o b í 

Brutto Korekce, oprávky Netto

Vysvětlivka: Brutto – účetní stav před dopočítáním oprávek 
 Korekce – oprávky 
 Netto – účetní stav po dopočítání oprávek 
Pozn.: údaje korespondují s výkazem ROZVAHA. 

 

17. Zálohové platby 
Hodnota zálohových plateb, které nebyly ke konci roku vyúčtovány (postup dle ustanovení § 49 
odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů), činila ke dni 31. 12. 2020 
v souhrnu 1 042 521,50 Kč (rozpis uveden v tabulce níže).  
V roce 2020 byla poskytnuta záloha na zakázkovou výrobu nábytku do bytu soudce ve výši 
25 tis. Kč.  

Účet Název Částka v Kč
314 Poskytnuté provozní zálohy 1 042 521,50 

314 0060 krátkodobé zálohy na předplatné 23 839,00 
314 0061 krátkodobé zálohy na energie 21 385,80 
314 0062 krátkodobá záloha na byt Praha 44 444,00 
314 0063 krátkodobá záloha na teplo 0,00 
314 0065 krátkové zálohy z faktur -  služby 678 829,50 
314 0067 krátkodobá záloha na byty soudců 234 823,20 
314 0068 krátkodobá záloha na vodu 39 200,00  

 
18. Bezúplatný převod majetku  
 
V roce 2020 byl nepotřebný majetek převeden z majetku Ústavního soudu níže uvedeným 
organizačním složkám státu formou bezúplatného převodu: 
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1. Česká republika – Nejvyšší soud, Burešova 20, 657 37 Brno, IČO: 48510190, jednající 
prostřednictvím ředitele – Ing. Romana Krupici  

 
Osobní automobil značky Škoda Octavia 2,0TDI, účetní cena 517 376 Kč 
Rozhodovací a smluvní tituly: 
Rozhodnutí ředitele sekce soudní správy – nepotřebnost majetku státu č. R/ŘSS - 1/2020 
ze dne 18. 2. 2020. 
Zápis o bezúplatném převodu majetku státu ze dne 2. 3. 2020. 
Protokol o předání a převzetí 3. 3. 2020.  

 
2. Česká republika – Vrchní soud v Praze, Náměstí Hrdinů 1300/11, 140 00, Praha 4 - Nusle, 

IČO: 00216551, jednající prostřednictvím ředitelky správy Ing. Michaely Vrdlovcové 
Židle s područkami v celkovém počtu 30 ks, účetní cena 256 200 Kč. 
Rozhodovací a smluvní tituly: 
Rozhodnutí ředitele sekce soudní správy – nepotřebnost majetku státu č. R/ŘSS-3/2020 
ze dne 2. 6. 2020. 
Nabídka majetku ÚS OSS (čj. ŘSS ÚS 13/20-116/20) 
Zápis o bezúplatném převodu majetku státu ze dne 22. 6. 2020. 
Protokol o předání a převzetí 24. 6. 2020.  

 
3. Česká republika – Nejvyšší správní soud, Moravské nám. 611/6 , 657 40 Brno, 

IČO: 75003716, jednající prostřednictvím ředitele správy Mgr. Filipa Glotzmanna 
Osobní automobil značky AUDI A8 LONG 4,2 FSI, účetní cena 2 329 068 Kč. 
Rozhodovací a smluvní tituly: 
Rozhodnutí ředitele sekce soudní správy – nepotřebnost majetku státu č. R/ŘSS-4/2020 
ze dne 30. 9. 2020. 
Nabídka majetku ÚS OSS (čj. ŘSS ÚS 13/20-222/20) 
Zápis o bezúplatném převodu majetku státu ze dne 7. 10. 2020. 
 

4. Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha, IČO: 00023299, jednající 
prostřednictvím ředitele Mgr. Karla Ksandra 
Osobní automobil značky AUDI A8 LONG 4,2 QUATRO, účetní cena 2 068 987 Kč. 
Rozhodovací a smluvní tituly: 
Rozhodnutí ředitele sekce soudní správy – nepotřebnost majetku státu č. R/ŘSS-4/2020 
ze dne 30. 9. 2020. 
Nabídka majetku ÚS OSS (čj. ŘSS ÚS 13/20-222/20) 
Smlouva o změně příslušnosti hospodařit s movitým majetkem státu ze dne 3. 12. 2020. 
 
 
 
 

* * * 
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I. Číselné sestavy a tabulkové přílohy 
Příloha č. 1 – tabulka č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státní rozpočtu  
Příloha č. 2 – tabulka č. 2 - Plnění závazných ukazatelů 
Příloha č. 3 – tabulka č. 3 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 
Příloha č. 4 – tabulka č. 7 - Výdaje účelově určené na programové financování  
Příloha č. 5 – Dopady opatření souvisejících s řešením epidemie COVID – 19 na výdaje 

státního rozpočtu v roce 2020 
Příloha č. 6 - Organizační schéma Ústavního soudu k 31. 12. 2020 
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Příloha č. 1 – tabulka č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního 
rozpočtu 

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
 v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2020
KAPITOLA:358 Ústavní soud v tis.Kč

R O Z P O Č E T   012.2020 % Index
seskupe

ní podsesk. položka U K A Z A T E L Skutečnost 012.2019 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2020 plnění Sk012.2020/Sk012.2019

položek položek  rozpočet po změnách 3:2 3:0
0 1 2 3 4 5

 P Ř Í J M Y   

211  Příjmy z vlastní činnosti 2,10   0,32   15,14 

213  Příjmy z pronájmu majetku 0,61   1,82   300,00 

215  Soudní poplatky 1,00   0,82   82,00 

21
 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků
 organizací s přímým vztahem 3,71   2,95   79,70 

221  Přijaté sankční platby 2 760,50       

22  Přijaté sankční platby a vratky transferů 2 760,50       

232  Ostatní nedaňové příjmy 216,04   213,14   98,66 

23
 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku
 a ostatní nedaňové příjmy 216,04   213,14   98,66 

 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
2 980,24   216,09   7,25 

4
 PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM

2 980,24   216,09   7,25 

V Ý D A J E         

501  Platy    73 325,74 75 576,36 75 576,36 76 986,30 101,87 104,99 

5011

       v tom: Platy zaměstnanců v pracovním
                  poměru vyjma zaměstnanců na služebních 
                  místech 73 325,74 75 576,36 75 576,36 76 986,30 101,87 104,99 

502  Ostatní platby za provedenou práci 35 546,98 40 424,20 40 424,20 39 540,70 97,81 111,24 
5021         v tom: Ostatní osobní výdaje 369,56 961,00 961,00 835,97 86,99 226,21 

5022
                   Platy představitelů státní moci 
                   a některých orgánů 33 724,90 39 463,20 39 463,20 38 704,73 98,08 114,77 

5024                    Odstupné 510,03       

5026                    Odchodné 942,50       

503  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4)   33 507,37 39 208,19 39 208,19 36 014,55 91,85 107,48 

5031, 2 a 9

   z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, 
              veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné 
              pojistné placené zaměstnavatelem   33 507,37 39 208,19 39 208,19 36 014,55 91,85 107,48 

50 Platy a podobné a související výdaje 142 380,09 155 208,75 155 208,75 152 541,55 98,28 107,14 

512
Výdaje na některé úpravy hmotných  věcí a pořízení 
některých práv k hmotným věcem 63,97   172,90   270,30 

513  Nákup materiálu 5 648,99 5 423,00 5 423,00 5 529,70 101,97 97,89 

514  Úroky a ostatní finanční výdaje 31,55 45,00 45,00 19,20 42,67 60,86 

515  Nákup vody, paliv a energie 5 310,64 5 750,00 5 750,00 4 923,91 85,63 92,72 

516  Nákup služeb 18 086,38 18 616,00 18 616,00 15 605,67 83,83 86,28 

517  Ostatní nákupy 18 512,56 11 238,00 11 238,00 14 338,85 127,59 77,45 

5171     z toho: Opravy a udržování 17 303,99 8 482,00 9 482,00 13 299,35 140,26 76,86 

5173                  Cestovné 456,38 980,00 980,00 131,56 13,42 28,83 

519
 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, 
 náhrady a věcné dary 5 745,60 6 191,20 6 191,20 6 170,22 99,66 107,39 

51  Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 399,69 47 263,20 47 263,20 46 760,45 98,94 87,57 

534
 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům 
bez plné právní subjektivity 2 146,40 2 302,79 2 302,79 2 317,96 100,66 107,99 

5342
   z toho:  Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 
a sociálnímu fondu obcí a krajů  2 146,40 2 302,79 2 302,79 2 317,96 100,66 107,99 

536
 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, 
 platby daní a další povinné platby 132,36 202,00 202,00 137,19 67,92 103,65 

53

 Neinvestiční transfery veřejnoprávním 
 subjektům a mezi peněžními fondy téhož 
 subjektu a platby daní 2 278,76 2 504,79 2 504,79 2 455,15 98,02 107,74 

541  Sociální dávky         

542  Náhrady placené obyvatelstvu 269,19 100,00 100,00 206,79 206,79 76,82 

549  Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu         

54  Neinvestiční transfery obyvatelstvu 269,19 100,00 100,00 206,79 206,79 76,82 

551
 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 
 a nadnárodním orgánům 51,50 60,00 60,00 50,82 84,70 98,68 

55
 Neinvestiční transfery a související platby do 
 zahraničí 51,50 60,00 60,00 50,82 84,70 98,68 

 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
198 379,22 205 136,74 205 136,74 202 014,75 98,48 101,83 

611  Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 270,36 2 590,00 1 990,00 635,65 31,94 235,11 

612  Pořízení dlouhodobého hmotného majetku   15 859,22 32 062,15 32 662,15 36 141,12 110,65 227,89 

61  Investiční nákupy a související výdaje 16 129,58 34 652,15 34 652,15 36 776,77 106,13 228,01 

 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
16 129,58 34 652,15 34 652,15 36 776,77 106,13 228,01 

 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM
214 508,80 239 788,90 239 788,90 238 791,52 99,58 111,32 

4-(5,6)   Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu -211 528,56 -239 788,90 -239 788,90 -238 575,43 99,49 112,79  
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11.01.2021

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění 

Období: 012.2020
KAPITOLA:358 Ústavní soud v tis.Kč

R O Z P O Č E T   012.2020 % Index

U K A Z A T E L Skutečnost 012.2019 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2020 Plnění Sk012.2020/Sk012.2019

rozpočet po změnách 3:2 3:0
0 1 2 3 4 5

541  Ústavní soudnictví 214 508,80 239 788,90 239 788,90 238 791,52 99,58 111,32 

54  Právní ochrana 214 508,80 239 788,90 239 788,90 238 791,52 99,58 111,32 
5  BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 214 508,80 239 788,90 239 788,90 238 791,52 99,58 111,32 

 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM
214 508,80 239 788,90 239 788,90 238 791,52 99,58 111,32 

sk
up

in
a

po
do

dd
íl

od
dí

l

1 až  6
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Příloha č. 2 – tabulka č. 2 - Plnění závazných ukazatelů 

Ú S T A V N Í  S O U D  
PLNĚNÍ ZÁVA ZNÝCH UKAZATELŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU  

ZA ROK 2020 

schválený po změnách konečný 2)

% %

0 0 0 216 093,87 x x
239 788 895 239 788 895 255 865 597,05 238 791 520,04 99,58 93,33 16 022 239,64

0 0 0 0,00 x x

0 0 0 216 093,87 x x

0 0 0 0,00 x x

239 788 895 239 788 895 255 865 597,05 238 791 520,04 99,58 93,33 16 022 239,64

39 463 200 39 463 200 39 463 200,00 38 704 730,00 98,08 98,08

200 325 695 200 325 695 216 402 397,05 200 086 790,04 99,88 92,46 16 022 239,04

116 000 562 116 000 562 117 470 548,00 116 527 000,00 100,45 99,20 1 469 986,00

39 208 190 39 208 190 39 208 190,00 36 014 545,00 91,85 91,85 0,00
2 302 794 2 302 791 2 317 956,36 2 317 956,36 100,66 100,00 15 165,36

75 576 362 75 576 362 77 046 348,00 76 986 300,00 101,87 99,92 1 469 986,00
0 0 0,00 0,00 x x x

34 652 152 34 652 152 40 901 952,00 36 776 772,16 106,13 89,91 6 249 800,00

Plnění ke 
konečnému 

rozpočtu

Daňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a 
přijaté tranfery celkem 

v tom:

Skutečnost

 Kč

Rozpočet

Výdaje vedené v informačním systému 
programového financování EDS/SMVS

Příjmy celkem
Výdaje celkem 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté 
transfery celkem

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů 
Ústavního soudu 

Specifické ukazatele - výdaje:

Průřezové ukazatele:

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)

Platy zaměstnanců a ostatní platby za 
provedenou práci

Platy státních úředníků
Platy zaměstnanců ve státní správě
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

UKAZATEL

Ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního 
soudu 

Souhrnné ukazatele:

Specifické ukazatele - příjmy:

čerpání NNV 3)

v tom:
Platy soudců

Plnění k 
rozpočtu 

po změnách

 
Vysvětlivka:  
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
2) konečný rozpočet – zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů – (NNV) 
3) čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů 
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Příloha č. 3 - tabulka č. 3 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání 
mzdových prostředků 
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Příloha č. 4 – tabulka č. 7 - Výdaje účelově určené na programové 
financování 
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Příloha č. 5 – Dopady opatření souvisejících s řešením epidemie 
COVID – 19 na výdaje státního rozpočtu v roce 2020 

 
 
 
  

v ti s . Kč

Kapitola  
kód

Kapitola  
název

Název programu/věcná náplň opatření
Legi
s lat
iva

Účel  kód Účel  název
Nástroj 

kód
Nástroj název

Položka  dle 
druhového 

členění

Paragraf dle 
odvětvového 

členění 

Schválený 
rozpočet       

(po 3. novele)

Rozpočet po 
změnách

Skutečnost

358 ÚS ochranné pomůcky - roušky, š títy, respi rátory # Nepři řazeno 000 Bez nástroje 5132 541000 2,00 2,00 112,91 *)
358 ÚS mobi lní lékarničky - roušky, testovací set # Nepři řazeno 000 Bez nástroje 5133 541000 1,00 1,00 10,09 *)
358 ÚS dezinfekční prostředky # Nepři řazeno 000 Bez nástroje 5139 541000 1 500,00 1 500,00 47,46

358 ÚS
notebooky, ozonový gerátor, plexisklová  přepážka  na  
recepční pul t a  pul t ochranné s lužby # Nepři řazeno 000 Bez nástroje 5137 541000 2 100,00 2 100,00 190,54

358 ÚS jednorázový pronájem videokonference # Nepři řazeno 000 Bez nástroje 5164 541000 1 000,00 1 000,00 47,80
358 ÚS SW pro  vzdá lený přís tup # Nepři řazeno 000 Bez nástroje 5172 541000 0,00 0,00 38,07 *)
358 ÚS detekční rám pro měření teploty # Nepři řazeno 000 Bez nástroje 6121 541000 24 495,00 26 495,00 159,09
358 ÚS HW -  zařízení pro videokonferenci # Nepři řazeno 000 Bez nástroje 6125 541000 2 500,00 3 100,00 89,54

Celkem 31 598,00 34 198,00 695,49
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …

poznámka:
*) - použití nároků z nespotřebovaných výdajů
skutečnost v ostatních položkách jsou výdaje spojené pouze s COVID 19 ze SR resp. RpZ
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Příloha č. 6 – Organizační schéma  
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