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Brno, 30. září 2022

Ústavní soud vznikl na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších
ústavních zákonů, a jeho činnost upravuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších
předpisů. Jedná se o organizační složku státu, která nemá další organizační jednotky.
Příjmy a výdaje kapitoly 358 - Ústavní soud byly stanoveny zákonem č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu
České republiky na rok 2021.
Příjmy kapitoly nebyly v roce 2021 rozpočtovány. Skutečná výše příjmů činila 306,75 tis. Kč. Příjmy tvořily
např. příjmy za prodaný osobní automobil, za poskytnutí informací, z pronájmu automatů na teplé nápoje a
drobné občerstvení, soudní poplatky, aj.
Schválený rozpočet výdajů na rok 2021 byl ve výši 236 988,90 tis. Kč a jeho výše se v průběhu roku neměnila.
Po zapojení nároků ve výši 25 916,94 tis. Kč a odpočtu vázaných prostředků za neobsazená systemizovaná
místa ve výši 70,84 tis. Kč, činil konečný rozpočet výdajů 262 835,00 tis. Kč. Skutečně byl rozpočet čerpán ve
výši 232 310,32 tis. Kč, tj. na 98,03 % rozpočtu po změnách a 88,39 % konečného rozpočtu, a to včetně použití
nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 24 331,68 tis. Kč.
Součástí výdajů kapitoly byly výdaje na realizaci opatření proti šíření onemocnění COVID-19 přijatých
krizovým štábem Ústavního soudu. Tyto výdaje dosáhly v roce 2021 výše 806,92 tis. Kč (pouze běžné výdaje).
V rámci těchto výdajů byly pořízeny ochranné pomůcky (obličejové roušky, respirátory), sady antigenních
samotestů, dezinfekční prostředky, web kamery, software pro vzdálený přístup, aj.
Běžné výdaje byly čerpány ve výši 211 098,02 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 21 212,30 tis. Kč. Významná
část běžných výdajů byla použita na platy a ostatní platby za provedenou práci, včetně souvisejícího
příslušenství. V rámci těchto výdajů došlo k vázání prostředků za nenaplněná systemizovaná místa v celkové
výši 70,84 tis. Kč, z toho 52,16 tis. Kč v platech zaměstnanců. Dále byly běžné výdaje použity na nákup energií
a služeb, na paušální náhrady spojené s výkonem funkce, pořízení a obnovu výpočetní techniky, nákup
odborné literatury, opravy a udržování, aj. Kapitálové výdaje byly čerpány v rámci EDS/SMVS na dokončení
rekonstrukce spisoven, vybudování bezbariérového vstupu, obnovu severního schodiště. Byla zahájena
rekonstrukce vybraných interiérů, pokračovala rekonstrukce otopné soustavy, a další.
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 116 000,56 tis. Kč a
v průběhu roku se jejich výše neměnila, po zapojení nároků ve výši 2 499,17 tis. Kč a odpočtu vázání
52,16 tis. Kč činil konečný rozpočet 118 447,57 tis. Kč. Skutečně byly čerpány ve výši 118 051,73 tis. Kč,
tj. plnění na 101,77 % rozpočtu po změnách a 99,67 % konečného rozpočtu, a to včetně čerpání zapojených
nároků z nespotřebovaných výdajů. Nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 011,77 tis. Kč byly použity
na výplatu mimořádných odměn zaměstnancům realizujícím ochranná opatření proti šíření onemocnění
COVID-19 a za plnění dlouhodobých úkolů a ve výši 487,40 tis. Kč na výplatu odstupného při ukončení
pracovního poměru asistentů z důvodu vzdání se funkce soudce Ústavního soudu.
Limit počtu zaměstnanců ve schváleném rozpočtu ve výši 129 funkčních míst byl naplněn na průměrný
přepočtený stav 128, tj. na 99,22 %. Důvody nenaplnění stanoveného limitu počtu zaměstnanců spočívají
v obměně zaměstnanců a v ukončení pracovního poměru asistentů odcházejícího soudce Ústavního soudu.
Průměrný měsíční plat v roce 2021 činil 50 618 Kč.
Ukazatel Platy soudců Ústavního soudu byl schválen ve výši 39 463,20 tis. Kč a jeho výše se v průběhu roku
neměnila. Skutečně byl čerpán ve výši 39 327,68 tis. Kč, tj. plnění na 99,66 % rozpočtu po změnách
i konečného rozpočtu. Nižší čerpání bylo zapříčiněno vzdáním se funkce soudce Ústavního soudu ke dni
10. 12. 2021 z důvodu zvolení soudcem Evropského soudu pro lidská práva.
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech byly schváleny ve výši
75 576,36 tis. Kč a jejich výše se v průběhu roku neměnila. Po zapojení nároků ve výši 2 011,77 tis. Kč a vázání
ve výši 52,16 tis. Kč činil konečný rozpočet 77 535,97 tis. Kč. Skutečně byly čerpány ve výši 77 535,97 tis. Kč,
a to včetně čerpání zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů, tj. plnění na 102,59 % rozpočtu po
změnách a 100,00 % konečného rozpočtu.
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Výdaje vedené v informačním systému programového financování byly schváleny ve výši 27 103,98 tis. Kč a
jejich výše se v průběhu roku neměnila, po zapojení nároků ve výši 9 917,77 tis. Kč činil konečný rozpočet
37 021,75 tis. Kč. Skutečně byl čerpán ve výši 21 212,29 tis. Kč, tj. plnění na 78,26 % rozpočtu po změnách a
57,30 % konečného rozpočtu, a to včetně čerpání zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů. Na nízké
čerpání mělo vliv přerušení stavebních prací z důvodu opatření zavedených k zamezení šíření nemoci COVID19 a onemocnění zaměstnanců dodavatelských společností. Nevyčerpané prostředky budou použity na
pokračující práce již započatých staveb a dále na přípravné práce dalších akcí.
Ústavní soud neměl k 31. 12. 2021 žádné finanční prostředky v rezervním fondu.
Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2021 byl celkem 39 802,46 tis. Kč, v tom profilující
25 259,22 tis. Kč a neprofilující 14 543,24 tis. Kč. Do rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných
výdajů ve výši 25 916,94 tis. Kč, skutečně bylo použito 24 331,68 tis. Kč. Profilující nároky byly použity na
stanovený účel. Neprofilující nároky byly použity zejména v případě nedostatečnosti ostatních věcných
výdajů, na nákup ochranných pomůcek ke snížení rizika přenosu nemoci COVID-19, aj.
Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2021 byl celkem 15 470,77 tis. Kč, v tom profilující
14 175,49 tis. Kč a neprofilující 1 295,28 tis. Kč. Ústavní soud předpokládá využití profilujících nároků na
stanovený účel, nároky na platy a ostatní platby za provedenou práci budou použity zejména na úhradu
zvýšených výdajů na platy soudců. U neprofilujících zejména na rozpočtově nepokryté běžné výdaje, na
organizaci odborného sympozia pořádaného v rámci českého předsednictví v radě EU, aj.
Auditorská společnost BDO Audit s.r.o. provedla u Ústavního soudu kontrolu správnosti sestavení výkazů
účetní závěrky k 31. 12. 2021 a plnění rozpočtu za rok 2021 bez negativních věcných zjištění; součástí
kontroly bylo testování pořízení, využívání a vyřazování dlouhodobého hmotného majetku, jeho oprav a
udržování, a to bez věcných zjištění směřujících k potřebě přijetí nápravných opatření. Dále proběhla
kontrola výkonu ochrany utajovaných informací, kterou u Ústavního soudu vykonal Národní bezpečnostní
úřad a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. V oblasti informačního systému, fyzické
bezpečnosti, personální bezpečnosti a plnění obecných povinností nebyly zjištěny žádné nedostatky,
několik menších zjištění v oblasti administrativní bezpečnosti bude do budoucna upraveno dle doporučení
kontrolní skupiny. Vnitřní kontrola je prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a ozměně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
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Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 358 Ústavní soud
v tis. Kč

Období: leden až prosinec 2021

Název

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zm ěnách

Výsledek od
počátku roku

1

2

3

Příjmy celkem

Plnění v %
4=3:2

306,75

Třída 1 - Daňové příjmy

1,76

Třída 2 - Nedaňové příjmy

123,99

Třída 3 - Kapitálové příjmy

181,00

Třída 4 - Přijaté transfery

Konsolidace příjmů
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)
4134 - Převody z rozpočtových účtů
4135 - Převody z rezervních fondů OSS
4136 - Převody z jiných fondů OSS
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů

Příjmy celkem po konsolidaci
Výdaje celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje

306,75
236 988,90

236 988,90

232 310,32

98,03

209 884,92

209 884,92

211 098,02

100,58

27 103,98

27 103,98

21 212,29

78,26

236 988,90

236 988,90

232 310,32

98,03

-236 988,90

-236 988,90

-232 003,56

-97,90

-236 988,90

-236 988,90

-232 003,56

-97,90

Konsolidace výdajů
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
5346 - Převody do fondů OSS
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
6361 - Investiční převody do rezervního fondu
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP

Výdaje celkem po konsolidaci
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
Třída 8 - Financování

Saldo příjmů a výdajů před konsolidací
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Tabulka č. 2

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 358 Ústavní soud
v tis. Kč
Název ukazatele

Schválený rozpočet

Rozpočet po
změnách

Konečný rozpočet

Skutečnost

Plnění v %

1

2

3

4

5=4:2

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem
Výdaje celkem

306,75

0,00

236 988,90

236 988,90

262 835,00

232 310,32

98,03

Daňové příjmy 1)

0,00

0,00

0,00

1,76

X

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0,00

0,00

0,00

304,99

X

v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0,00

0,00

0,00

304,99

X

236 988,90

236 988,90

262 835,00

232 310,32

98,03

39 463,20

39 463,20

39 463,20

39 327,68

99,66

197 525,70

197 525,70

223 371,80

192 982,64

97,70

116 000,56

116 000,56

118 447,57

118 051,73

101,77

39 208,19

39 208,19

39 337,39

36 301,00

92,59

2 302,79

2 302,79

2 344,32

2 344,32

101,80

75 576,36

75 576,36

77 535,97

77 535,97

102,59

27 103,98

27 103,98

37 021,75

21 212,29

78,26

Specifické ukazatele - příjmy

Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu
v tom: platy soudců
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních
místech
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS
celkem
1)

bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2)

povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
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