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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 

Ústavní soud není součástí soustavy obecných soudů. Jeho úkolem je zejména chránit 

ústavnost, základní práva a svobody vyplývající z Ústavy, Listiny základních práv a svobod a 

dalších ústavních zákonů České republiky a garantovat ústavní charakter výkonu státní moci. 

Přísluší mu i další kompetence, jako je rozhodování v některých věcech týkajících se volebního 

práva a posuzování souladu mezinárodních smluv s Ústavou před jejich ratifikací.  

Ústavní soud 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, je 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 klíče stanoveného rozvrhem 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 plném složení, tzn. v plénu. Z výše uvedených věcí jsou to 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 jiných případech je však třeba k přijetí 

rozhodnutí dosažení kvalifikované většiny alespoň devíti hlasů.  

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

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

věcech usnesením. Odůvodnění nálezů obsahují často vyjádření k významným právním 

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

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

jako 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 

úsporně, hospodárně a účelně, při přijetí vlastních úsporných opatření vedoucích ke zvýšení 

efektivity. Čerpání finančních prostředků v průběhu kalendářního roku lze označit za 

rovnoměrné, byť je v posledním čtvrtletí roku patrna určitá anomálie způsobená splatností 

vystavených faktur, úhradami periodických servisních poplatků, fakturací výdajově 

náročnějších investičních akcí a převodem platů za prosinec 2019 včetně souvisejících odvodů 

na depozitní účet.  

Čerpání výdajů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích roku 2019 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 2019  

Rozpočet po 

změnách 2019

Konečný rozpočet 

2019 
1)

Kumulativní 

čerpání v  2019 *)

Čerpání 

k celkovému 

výdaji

Čerpání k  

rozpočtu po 

změnách

Čerpání ke 

konečnému 

rozpočtu

31.3.2019 31 628 000 34 861 890,10 2 555 314,00 15,84 8,08 7,33 

30.6.2019 31 628 000 34 861 890,10 3 333 786,60 20,67 10,54 9,56 

30.9.2019 31 628 000 36 698 850,65 10 545 899,10 65,38 33,34 28,74 

31.12.2019 31 628 000 36 698 850,65 16 129 581,73 100,00 51,00 43,95 

31.3.2019 199 931 248 209 626 974,24 36 833 861,65 18,57 18,42 17,57 

30.6.2019 200 873 748 210 664 474,24 82 210 072,30 41,44 40,93 39,02 

30.9.2019 200 873 748 210 664 474,34 134 080 730,57 67,59 66,75 63,65 

31.12.2019 200 873 748 210 944 474,44 198 379 222,01 100,00 98,76 94,04 

31.3.2019 231 559 248 244 488 864,34 39 389 175,65 18,36 17,01 16,11 

30.6.2019 232 501 748 245 526 364,34 85 543 858,90 39,88 36,79 34,84 

30.9.2019 232 501 748 247 363 324,99 144 626 629,67 67,42 62,20 58,47 

31.12.2019 232 501 748 247 643 325,09 214 508 803,74 100,00 92,26 86,62 

%

Kapitálové 

výdaje

Běžné výdaje

Celkem 

výdaje

Ukazatel K datu

 Kč

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

 *) čerpání v. r. 2019 – vč. zapojení NNV 

 

Kapitálové výdaje 

Čerpání kapitálových výdajů v průběhu roku 2019 probíhalo v zásadě rovnoměrně. V průběhu 

I. čtvrtletí byla dokončena II. etapa rekonstrukce sociálního zázemí, dofakturace prací ve 

sněmovním sále a přilehlých prostorách, resp. úhrada pozastávky po odstranění vad a 

nedodělků (přechod z roku 2018) a opakování VZ na pořízení osobního vozidla (vedeno 

v programu, který dle schválené dokumentace bude vyhodnocen v roce 2020). Nižší čerpání 

v roce 2019 bylo zapříčiněno přípravami a započetím realizace akcí zahajovaných v rámci 

nového programu vedeného v programovém financování EDS/SMVS – zejména vybudování 

technických místností a páteřních rozvodů strukturované kabeláže a hygienického zázemí 

v prostorách vyhrazených ochranné službě Policie ČR a dalších prací navazujících na výše 

uvedené akce, např. přeložení telefonní ústředny, přeložky elektronického požárního (EPS) a 

zabezpečovacího (EZS) systému a kamerového systému (CCTV) apod., včetně projektové 

dokumentace a stavebního dozoru. Započata byla dále rekonstrukce dvou atrií budovy sídla 

Ústavního soudu, oprava horizontálních rozvodů v rámci rekonstrukce a optimalizace vytápění 

budovy sídla ÚS, rekonstrukce vestibulu kočárového vjezdu a přípravné práce včetně 

vypracování projektových dokumentací na vybudování spisoven, bezbariérového přístupu, 

bezbariérového výtahu a obnovu severního schodiště a další aktivity charakteru technického 

zhodnocení budovy sídla ÚS. Současně proběhla každoroční obnova serverů, dílů a 

příslušenství informačních a komunikačních technologií včetně veřejných zakázek zaměřených 

na rozšíření IT funkcionalit.  

Běžné výdaje  

Čerpání běžných výdajů probíhalo v průběhu hodnoceného období v podstatě rovnoměrně. 

V prvním čtvrtletí proběhla konečná fakturace II. etapy rekonstrukce sociálních zázemí a 

úhrada pozastávek za dokončení oprav ve sněmovním sále a přilehlých prostorách po 

odstranění vad a nedodělků. 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 

v oblasti informačních technologií, výdaje na provoz informačních a komunikačních 

technologií a zabezpečovacích systémů, nákup odborné, právnické a sociálně vědní literatury, 

nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, výdaje na obnovu mobiliáře Ústavního 

soudu, nákup kancelářského a všeobecného materiálu, čistících potřeb, úhradu plateb za 

energie, pohonné hmoty, úhradu nájmů za pronájem bytů soudců Ústavního soudu, výdaje na 

poštovní služby, telefonní poplatky, překladatelské služby a vypracování projektových 
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dokumentací k dalším připravovaným opravám. Jsou zde také zahrnuty výdaje na vzdělávání 

zaměstnanců, poplatky za konference, náhrady související s výkonem funkce soudce Ústavního 

soudu, opravy a údržbu nemovitostí, vozového parku a ostatního majetku, cestovné a výdaje na 

reprezentaci.  

Čerpání v běžných výdajích je vykazováno na 98,76 % ve vztahu k rozpočtu po změnách a ke 

konečnému rozpočtu na 94,04 %.  

V seskupení 50. Platy a podobné výdaje je vykazováno čerpání k rozpočtu po změnách na 

95,97 % a ke konečnému rozpočtu na 95,40 %. Nižší čerpání je vykazováno v podseskupení 

502. Ostatní platby za provedenou práci a to na 94,28 % k rozpočtu po změnách a 93,03 % ke 

konečnému rozpočtu. V položce 5021 – Ostatní osobní výdaje čerpání činilo 38,46 % 

k rozpočtu po změnách, resp. ke konečnému rozpočtu, přičemž nedočerpání ve výši 591 445 Kč 

bylo způsobeno tím, že některé činnosti byly zajištěny 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 vzdáním se funkce soudce Ústavního soudu panem prof. JUDr. Janem Musilem, 

CSc. ke dni 31. 1. 2019 a nejmenováním nového soudce. Výše nečerpaných prostředků 

představuje částku 2 073 500 Kč. V podseskupení 503 Povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem čerpání dosáhlo výše 89,58 % (vztaženo rozpočtu po změnách a ke 

konečnému rozpočtu); nedočerpání bylo zaznamenáno zejména u položky 5031 - Povinné 

pojistné na sociální zabezpečení ve výši 3 654 747 Kč ovlivněné neobsazenosti pozice jednoho 

soudce po dobu jedenácti měsíců hodnoceného období a dále z důvodu postupného dosažení 

maximální výše vyměřovacího základu. V položce 5032 – Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění je vykazován zůstatek ve výši 242 559 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 106,64 % a ve vztahu ke konečnému rozpočtu na 90,76 %. Rozdíl ve vztahu ke 

konečnému rozpočtu činí výši 5 699 377,23 Kč, z toho byla na přípravné práce Konference 

evropských ústavních soudů (pořádání květen 2020) v rozpočtu plánována částka 

3 500 000 Kč, s ohledem na dokončení plánovaných prací a služeb až v roce 2020 byly tyto 

prostředky v průběhu měsíce ledna 2020 po převedení nároků z nespotřebovaných výdajů 

zapojeny. Zbývající nedočerpané prostředky ve výši 2 480 916,05 Kč tvoří zejména 

nevyfakturované práce a dodávky zboží dle uzavřených objednávek a dokončovací stavební 

práce dle smluvních závazků ve vazbě na rekonstrukci vestibulu kočárového vjezdu, 

rekonstrukci atrií a vybudování technických místností, páteřních rozvodů slaboproudu a 

hygienického zázemí ochranné služby Policie ČR. 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 2019 provádí auditorská 

společnost BDO Audit, s.r.o. Ve zprávě nezávislého auditora, která byla uzavřena ke dni 

30. března 2020, 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. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2019 do 

31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.  
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Dne 13. 6 2019 proběhlo na Ústavním soudu jednání členů rozpočtového výboru Poslanecké 

sněmovny Parlamentu, v jehož rámci byla projednávána účinnost vynakládání prostředků 

státního rozpočtu schválených rozpočtovým výborem v předcházejících obdobích na údržbu a 

opravy budovy Ústavního soudu spojená s prohlídkou. Rozpočtový výbor dle svého usnesení 

č. 269 ze dne 13. června 2019 vzal předloženou informaci na vědomí. 

3.2. Vnitřní kontrola 

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

roku 2019 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.  

 

Finanční kontrola je nedílnou součástí systému finančního řízení a tvoří ji: 

• vnitřní kontrolní systém (řídící kontrola) a 

• interní audit. 

 

Řídící kontrola je zajišťována vedoucími zaměstnanci a jako součást finančního řízení orgánu 

veřejné správy zahrnuje:  

- předběžnou řídící kontrolu,  

- průběžnou řídící kontrolu a  

- následnou řídící kontrolu. 

 

Předběžná řídící kontrola je v podmínkách Ústavního soudu uplatňována v souladu 

s ustanovením § 26 zákona č. 320/2001 Sb. a podle § 10 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.  

  

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

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

předběžnou řídící kontrolu příkazce operace a hlavní účetní. 

 

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

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

správce rozpočtu (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. 

 

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; 
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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 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 2019, který vycházel ze 

střednědobého plánu na období let 2017 až 2019, byly realizovány čtyři plánované audity. 

V průběhu roku 2019 nebyl realizován žádný mimořádný audit.  

Realizované audity shody 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. V průběhu následného 

auditu bylo hodnoceno, zda byla přijata a realizována opatření vyplývající ze závěrů auditů 

vykonaných v předchozích letech. 

Zprávy o provedených auditech byly, po projednání závěrů s auditovanými útvary, předány 

s komentářem 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 žádná 

závažná pochybení či nedostatky, které by zásadním způsobem ovlivnily činnost Ústavního 

soudu. Provedené audity neprokázaly žádné případy nehospodárnosti ani protiprávních činů. 

Případné nedostatky, převážně formálního charakteru, zjištěné v průběhu realizovaných auditů 

v roce 2019, byly částečně napravovány ihned, ostatní dle provozních možností. 

Identifikováním rizik a následným přijímáním odpovídajících opatření vedoucích k jejich 

eliminaci dochází ke zlepšení úrovně vnitřního kontrolního systému a systému řízení Ústavního 

soudu. 

Nastavená finanční kontrola hospodaření s veřejnými prostředky odpovídá potřebám Ústavního 

soudu. Součástí je vnitřní kontrolní systém podle § 25 až 31 zákona o finanční kontrole, který 
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zahrnuje řídící kontrolu a interní audit. Finanční kontrola Ústavního soudu vytváří podmínky 

pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.  

 

4. Plnění závazných ukazatelů 
 

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České 

republiky na rok 2019 ze dne 19. 12. 2018, 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 2 980 240,84 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 2 980 240,84 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: 

 platy zaměstnanců v pracovním poměru byly překročeny celkem o 71 376 Kč, (zapojení 

profilujících nároků ve výši 375 000 Kč, nedočerpání platů zaměstnanců za rok 2019 ve 

výši 303 624 Kč). 

 

 
 

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 2019 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 jen „rozpočtová pravidla“) s podrobným komentářem v kapitole 14. 

průvodní zprávy.  

5. Vyhodnocení výdajů 

Podle zákona č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, byla pro činnost 

Ústavního soudu narozpočtována částka výdajů v celkové výši 231 559 248 Kč, v tom platy 

představitelů státní moci 35 798 400 Kč a ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu 

ve výši 195 760 848 Kč jakožto závazné ukazatele. 

Průřezové ukazatele byly stanoveny následovně: platy a ostatní osobní výdaje ve výši 

110 013 762 Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 37 404 679 Kč, příděl do 

fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP) v celkové výši 2 183 055 Kč, platy 

zaměstnanců ve výši 73 254 362 Kč a prostředky na financování programu „Rozvoj a obnova 

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

231 559 248,00 232 501 748,00 247 643 324,89 214 508 803,74 15 079 464,99 92,26 86,62

35 798 400,00 35 798 400,00 35 798 400,00 33 724 900,00 94,21 94,21

195 760 848,00 196 703 348,00 211 844 924,89 180 783 903,74 15 079 464,99 91,91 85,34

110 013 762,00 110 956 262,00 111 841 289,00 108 872 720,00 885 027,00 98,12 97,35

37 404 679,00 37 404 679,00 37 404 679,00 33 507 373,00 89,58 89,58

2 183 055,00 2 183 055,00 2 183 055,00 2 146 396,46 0,00 98,32 98,32

73 254 362,00 73 254 362,00 73 629 362,00 73 325 738,00 375 000,00 100,10 99,59

31 628 000,00 31 628 000,00 36 698 850,65 16 129 581,73 5 008 738,75 51,00 43,95

ostatní výdaje na zajištění činnosti

závazné ukazatele

průřezové ukazatele

název ukazatele

výdaje celkem

platy soudců

EDS/SMVS

platy a OOV

pov. Poj.

FKSP

Platy zam.
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materiálně technické základny Ústavního soudu“, vedených v informačním systému 

programového financování EDS/SMVS, tvořily částku 31 628 000 Kč. 

Rozpočet po změnách byl navýšen o 942 500 Kč na celkovou částku 232 501 748 Kč. Ústavní 

soud požádal o rozpočtové opatření na výplatu odchodného pro soudce ÚS – A hlavička 

1000000192/2019, kód účelu 193980006, provedeno v IISSP dne 27. 2. 2019. Toto rozpočtové 

opatření bylo schváleno rozpočtovým výborem PSP ČR dne 20. 3. 2019 a na základě žádosti 

Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2019 č. j.  ŘSS ÚS 7/17/- 44/189, bylo rozpočtové opatření 

povoleno Ministerstvem financí – č. j. 6341/2019/1433-7 dne 11. 4. 2019.  

Konečný rozpočet výdajů celkem dosáhl výše 247 643 324,89 Kč, z toho výdaje na platy 

představitelů státní moci 35 798 400 Kč a ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu 

211 844 924,89 Kč.  

Konečný rozpočet výdajů vedených v informačním systému programového financování 

EDS/SMVS činil částku 36 698 850,65 Kč.  

Položka platy představitelů státní moci byla čerpána ve výši 33 724 900 Kč, což představuje 

čerpání na 94,21 % ke schválenému rozpočtu a rozpočtu po změnách, resp. ke konečnému 

rozpočtu.  

Čerpání v ostatních výdajích na zajištění činnosti Ústavního soudu dosáhlo částky 

180 783 903,74 Kč, tj. 91,91 % k rozpočtu po změnách a 85,34 % ke konečnému rozpočtu. 

Čerpání v položkách výdajů vedených v informačním systému programového financování 

EDS/SMVS činilo 16 129 581,73 Kč, což představuje čerpání na 51 % ke schválenému 

rozpočtu a rozpočtu po změnách a na 43,95 % ke konečnému rozpočtu. Podrobně komentováno 

v kapitole 13. 

5.1. Čerpání výdajů celkem 
 

Přehledné čerpání výdajů je uvedené v následující tabulce: 

schválený po změnách konečný 
1)

VÝDAJE CELKEM 231 559 248 232 501 748 247 643 324,89 214 508 803,74 92,26 86,62

   v tom:

BĚŽNÉ VÝDAJE 199 931 248 200 873 748 210 944 474,24 198 379 222,01 98,76 94,04

v tom:

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní 

platby za provedenou práci vč. 

pojištění

147 418 441 148 360 941 149 245 968 142 380 093 95,97 95,40

v tom:

Platy zaměstnanců 73 254 362 73 254 362 73 629 362,00 73 325 738,00 100,10 99,59

OOV 961 000 961 000 961 000,00 369 555,00 38,46 38,46

Platy soudců 35 798 400 35 798 400 35 798 400,00 33 724 900,00 94,21 94,21

Odstupné 0 0 510 027,00 510 027,00 x 100,00

Odchodné 0 942 500 942 500,00 942 500,00 100,00 100,00

Povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem
37 404 679 37 404 679 37 404 679,00 33 507 373,00 89,58 89,58

Účelové a ostatní věcné výdaje celkem 
52 512 807 52 512 807 61 698 506,24 55 999 129,01 106,64 90,76

v tom:

Neinvestiční nákupy a související 

výdaje
49 967 800 49 795 300 58 975 958,24 53 399 686,55 107,24 90,54

FKSP 2 183 055 2 183 055 2 183 055,00 2 146 396,46 98,32 98,32

Ostatní neinvestiční transfery 201 952 202 952 207 993,00 132 361,00 65,22 63,64

Neinvestiční transfery obyvatelstva 100 000 280 000 280 000,00 269 185,00 96,14 96,14

Neinvestiční transfery do zahraničí 60 000 51 500 51 500,00 51 500,00 100,00 100,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 31 628 000 31 628 000 36 698 850,65 16 129 581,73 51,00 43,95

Ukazatel

Rozpočet 2019

Skutečnost 2019

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) 
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Běžné výdaje byly čerpány ve výši 198 379 222,01 Kč, což představuje 98,76 % k rozpočtu po 

změnách a 94,04 % ke konečnému rozpočtu, při čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v 

celkové výši 10 070 726,24 Kč, z toho platy a související výdaje vykazují výši čerpání 

142 380 093 Kč (95,97 % rozpočtu po změnách, 95,40 % ke konečnému rozpočtu).  

Na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo z profilujících nároků zapojeno a vyčerpáno 

885 027 Kč, a to v položce 5011 – platy zaměstnanců částka 375 000 Kč na výplatu 

mimořádných odměn vybraným zaměstnancům za plnění dlouhodobých úkolů a v položce 5024 

– odstupné částka 510 027 Kč na výplatu odstupného asistentům, kterým byl ukončen 

pracovního poměr z důvodu odstoupení soudce Ústavního soudu. 

Zapojení a čerpání neprofilujících nároků z nespotřebovaných výdajů je vykazováno ve výši 

9 185 699,24 Kč a prostředky byly použity zejména na financování prací spojených 

s dokončením II. etapy rekonstrukce sociálního zázemí a oprav sněmovního sálu a přilehlých 

prostor po převzetí díla, které neměly charakter technického zhodnocení. 

 

Čerpání v platových položkách vč. pojištění je vykazováno ve výši 142 380 093 Kč, což 

představuje 95,97 % k rozpočtu po změnách, který byl stanoven ve výši 148 360 941 Kč. 

Konečný rozpočet při zapojení profilujících nároků dosáhl výše 149 245 968 Kč, tj. čerpání na 

95,40 %. 

Nedočerpání v položce 5021 – Ostatní osobní výdaje ve výši 591 445 Kč bylo způsobeno tím, 

že některé činnosti spojené především s přípravami na nově zahajované rekonstrukce 

(stěhování, zakrývání nábytku, hrubý úklid apod.) byly oproti původnímu předpokladu 

zajištěny smlouvami o dílo, popř. vlastními silami. Z tohoto důvodu nebyly ostatní osobní 

výdaje čerpány v plánovaném objemu. 

Úspora ve výši 3 897 306 Kč v povinných odvodech na sociální a zdravotní pojištění je tvořena 

zejména úsporou v položce 5031 – odvod na sociální pojištění, a to ve výši 3 645 747 Kč 

z důvodu, že v průběhu hodnoceného období nedošlo ke jmenování nového soudce Ústavního 

soudu a také v důsledku dosažení maximální výše vyměřovacího základu u vybraných pozic. 

Úspora v položce 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 242 559 Kč 

vznikla v důsledku neúplného obsazení Ústavního soudu soudci. 

Účelové a ostatní věcné výdaje (schválený rozpočet a rozpočet po změnách ve výši 

52 512 807 Kč a konečný rozpočet ve výši 61 698 506,24 Kč) byly čerpány v objemu 

55 999 129,01 Kč, což představuje 106,64 % vztaženo ke schválenému a rozpočtu po změnách 

a 90,76 % vztaženo ke konečnému rozpočtu. Tyto výdaje zahrnují mimo jiné čerpání 

neprofilujících nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 185 699,24 Kč. Výše čerpání byla 

významně ovlivněna přechodem některých plateb z roku 2018. Zejména byla dokončena 

fakturace všech prací a služeb za rekonstrukci II. etapy sociálního zázemí včetně přilehlých 

prostor a dokončeny opravy ve sněmovním sále a okolí, byly také uvolněny pozastávky.  

Neprofilující nároky byly čerpány dle výše uvedeného zejména v položce 5171 – opravy a 

údržba ve výši 9 180 658,24 Kč a dále také v položce 5365 – platby daní a poplatků krajům a 

obcím ve výši 5 041 Kč na úhradu vyměřeného parkovacího poplatku v Praze. Dalšími 

významnými výdaji v účelových a ostatních věcných výdajích byly platby související se 

službami pro IT, s nově zahájenými stavebními akcemi a dále běžné výdaje spojené se 

zajištěním obvyklých činností Ústavního soudu.  

Zůstatek ke konečnému rozpočtu v běžných výdajích činí částku 5 699 377,23 Kč, přičemž tyto 

prostředky budou v průběhu roku 2020 (po převodu nároků) použity zejména na úhradu prací 

a služeb souvisejících s pokračujícím předsednictvím Konference evropských ústavních soudů 

(dále tak „Konference“) 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 
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textů a zpracování mezinárodních analýz. Předseda a soudci Ústavního budou také poskytovat 

konzultační a metodickou činnost členským soudům Konference, a to především účastí na jimi 

pořádaných odborných fórech nebo na platformě nadnárodních institucí justiční spolupráce. 

V roce 2020 bude uspořádán celoevropský kongres Konference evropských ústavních soudů. 

Na pokrytí výdajů souvisejících se zahájením prací byly v roce 2019 vyčleněny prostředky ve 

výši 3,5 mil. Kč. Neprofilující nároky budou mimo výše uvedené také použity na platby za 

práce na dalších započatých rekonstrukcích v budově sídla Ústavního soudu, na úhrady 

smluvních závazků a vystavených objednávek v roce 2019, které jsou evidovány v celkové výši 

4 303 877,58 Kč, a na ostatní položky rozpočtové skladby, kde je stanovený rozpočet nižší, než 

očekávaná skutečnost roku 2020. Stav neprofilujících nároků k 1. 1. 2020 činí celkem 

10 894 804,33 Kč, z toho příslušenství k platovým položkám – povinné pojistné hrazené 

zaměstnavatelem je vykazováno ve výši 3 933 964,54 Kč.  Podrobný komentář je dále uveden 

v kapitole 5.2. 

Konkrétní čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v účelových a ostatních věcných 

výdajích bylo v hodnoceném období následující: 

5171 – opravy a údržba 9 180 658,24 Kč 

5365 – platby daní a poplatků krajům, obcím 5 041,00 Kč 

Celkem čerpání neprofilujících NNV v ostatních věcných výdajích 9 185 699,24 Kč 

 

Kapitálové výdaje byly čerpány celkem ve výši 16 129 581,73 Kč, a to v programech 058V01 

a 058V02 se shodným názvem „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ústavního 

soudu“, což představuje plnění na 51 % ke schválenému rozpočtu a rozpočtu po změnách, který 

činil 31 628 000 Kč, a na 43,95 % ke konečnému rozpočtu, jehož výše činila 36 698 850,65 Kč. 

V těchto výdajích je zahrnuto čerpání profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 

5 008 738,75 Kč, celkem bylo profilujících nároků zapojeno 5 070 850,65 Kč.  

Dané prostředky byly použity zejména na úhradu konečných fakturací při dokončení II. etapy 

rekonstrukce sociálního zázemí a za úpravu prezentace státních symbolů. Nečerpáno ze 

zapojených profilujících nároků je 62 111,90 Kč – jedná se o prostředky na programy podle 

§ 13 odst. 3 rozpočtových pravidel vedené v systému EDS/SMVS, konkrétně v programu 

058V01, kterýžto bude ukončen v lednu 2020. Odvod výše uvedených prostředků bude 

promítnut ve výkazu NAR 1-12 až po převodu nároků z nespotřebovaných výdajů.  

 

V kapitálových výdajích nebyl pro program 058V01 pro rok 2019 stanoven schválený rozpočet, 

konečný rozpočet dosáhl výše 3 610 823,51 Kč, čerpání je v tomto programu vykazováno ve 

výši 3 548 711,61 Kč. Čerpané prostředky byly použity na dokončení II. etapy rekonstrukce 

sociálního zázemí a úpravu prezentace státních symbolů a nákupu osobního vozidla nižší 

střední třídy. Program bude dle schválené dokumentace ukončen v lednu 2020. – nedočerpání 

zapojených profilujících nároků je 62 111,90 Kč. Zůstatek byl vypořádán dne 20. 1. 2020 

provedením rozpočtového opatření ukončením nároků – viz výkaz NAR 1-12 za 2/2020.  

 

Pro program 058V02 byl schválený rozpočet shodně s rozpočtem po změnách stanoven ve výši 

31 628 000 Kč, konečný rozpočet pak ve výši 33 088 027,14 Kč. Čerpání je vykázáno ve výši 

12 580 870,12 Kč. Prostředky byly použity na stavební akce, zejména na vybudování 

technických místností, obnovu páteřních rozvodů slaboproudu, vybudování hygienického 

zázemí ochranné služby PČR, rekonstrukci vestibulu kočárového vjezdu, přezbrojení rozvodny 

nízkého napětí, zahájení prací na rekonstrukci a optimalizaci vytápění budovy sídla ÚS nebo 

úpravu prostor knihovního archivu. Dále byly prostředky použity na obnovu serverů včetně 

jejich příslušenství potřebných pro zvýšení kybernetické bezpečnosti.  

 

Nižší čerpání v programu je zapříčiněno skutečností, že program byl zahájen v roce 2018 a 

v rámci stanovených parametrů probíhaly zejména přípravné práce pro započetí investičních 
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akcí, takto vzniká zpravidla větší časová prodleva od vypsání veřejné zakázky k vlastní realizaci 

a následné fakturaci. 

 

Nevyčerpané prostředky budou v následujícím období čerpány zejména na pokračující práce 

již zahájených staveb a dále přípravné práce na pořízení nového informačního systému 

soudních agend a na zřízení spisoven a bezbariérového přístupu vč. vybudování bezbariérového 

výtahu a obnovy severního schodiště, dále na pokračující práce na rekonstrukci a optimalizaci 

vytápění a na přípravné práce na pokračování rekonstrukce vybraných kanceláří.   

 

Stav profilujících nároků v programu 058V01 činil k 1. 1. 2019 celkem 3 610 823,51 Kč, 

čerpání dosáhlo výše 3 548 711,61 Kč. Stav nároků v tomto programu ke dni 1. 1. 2020 činí 

částku 62 111,90 Kč a tyto prostředky budou v roce 2020 vypořádány po převodu nároků ve 

výkazu NAR 1 - 12 (ve sloupci ukončení nároků).  

 

Stav profilujících nároků v programu 058V02 činil k 1. 1. 2019 celkem 5 197 911,48 Kč, 

čerpání zapojených nároků je 1 460 027,14 Kč. Stav nároků v programu 058V02  k 1. 1. 2020 

činí výši 24 245 041,36 Kč.  

 

Celkový stav profilujících nároků v programech vedených v EDS/SMVS k 1. 1. 2020 činí 

24 307 153,26 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 2019: 

Platy – profilující  885 027,00 Kč 

Výdaje vedené v EDS/SMVS – profilující  5 008 738,75 Kč 

Účelové a ostatní věcné výdaje – neprofilující  9 185 699,24 Kč 

Celkem čerpání NNV 15 079 464,99 Kč 

 5.2. Hodnocení plnění rozpočtu  

Čerpání výdajů kapitoly celkem vykazuje meziroční pokles o 31,81 %. Výdaje na platy a ostatní 

platby za provedenou práci včetně příslušenství byly meziročně vyšší o 6,50 %, a to vlivem 

navýšení tarifních platů zaměstnanců a platů soudců. Povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem bylo ve srovnání s předcházejícím rokem vyšší o 5,22  %, účelové a ostatní 

věcné výdaje pak byly meziročně nižší o 55,59 % a kapitálové výdaje byly ve srovnání 

s předcházejícím rokem nižší o 70,37 %. Vliv na snížené čerpání v účelových a ostatních 

věcných výdajích a kapitálových výdajích měly zejména nižší úhrady za stavební práce oproti 

předpokladu vlivem jejich nedokončení v průběhu hodnoceného období a pouze úhradou  

dílčích etap a dále odložení některých ostatních výdajů na zajištění běžných činností potřebných 

pro řádné fungování Ústavního soudu.  

Z účelových a ostatních věcných výdajů přechází dle uzavřených smluvních vztahů a 

objednávek do roku 2020 závazky v celkové výši 4 303 tis. Kč. Jedná se zejména o očekávané 

platby v rámci rekonstrukce jihovýchodního a jihozápadního atria, rekonstrukce vestibulu 

kočárového vjezdu či optimalizace vytápění. Dále budou v roce 2020 uhrazené platby za 

dodávku již objednaných periodik, za ostatní nakupované služby, za analýzy a služby spojené 

s provozem IT v souhrnné výši 1,5 mil. Kč.  

Pro úplnost je třeba uvést, že skutečnost čerpání v účelových a ostatních věcných výdajích byla 

v porovnání s předcházejícím rokem nižší o 55,59 %, z důvodu ukončení některých finančně 

náročných stavebních akcí charakteru oprav a udržování v předcházejícím období. Ústavní 

soud předpokládal, že na základě stanovených harmonogramů budou ke konci roku 2019 
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převzaty a vyfakturovány všechny započaté a prováděné stavební akce, k čemuž ale z důvodu 

nepřevzetí prací v předpokládaném rozsahu nedošlo (viz tabulka srovnání výdajů za období let 

2015 až 2019).  

Většinu jednorázových nebo opakovaných provozních potřeb zajišťuje Ústavní soud formou 

veřejných zakázek. V průběhu hodnoceného období byly zveřejněny mimo jiné zakázky na 

poskytování překladatelských a tlumočnických služeb pro předsednictví Konference 

evropských ústavních soudů (dále také „CECC“) pro Kongres CECC, zajištění ubytování pro 

účastníky Kongresu CECC, organizační zajištění XVIII. Kongresu CECC, služby mytí oken, 

dveří a osvětlovacích těles, dodávku tonerů pro multifunkční zařízení, obnovu PC, předtiskové 

práce a tisk ročenek ÚS v letech 2020 až 2022, služby pro IT – podpory SW, dodávku systému 

pro správu IT majetku, dodávku elektrické energie, výměnu dosluhujícího mobiliáře, provádění 

úklidových prací v sídle ÚS, pojištění vozového parku vč. odpovědnosti, dodávku 

telekomunikačních a datových služeb, dodávku kancelářských potřeb, papíru a drogistického 

zboží, zajištění servisních služeb pro vozový park, servis pro tisková multifunkční zařízení, 

opravy a servis klimatizací a dalších.  

Obdobně jako v předchozích letech byly také realizovány veřejné zakázky z oblasti ICT pro 

prodloužení podpory HP komponentů systému vzdáleného přístupu, pořízení serverů a dalšího 

příslušenství pro obnovu a doplnění stávajících systémů, prodloužení podpory zálohovacích 

systémů Veritas, pořízení antivirového software McAfee, prodloužení maintenance na produkt 

IBM FileNet P8, prodloužení podpory výrobce HP pro servery a jejich příslušenství, dodávku 

komponent pro servery vč. příslušenství a dodávku firewalů. 

V souvislosti se stavebními akcemi byly formou zadávacího řízení mimo jiné zajištěny služby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technického dozoru investora pro 

vybudování technických místností, páteřních rozvodů slaboproudu a hygienického zázemí. 

Dále byly realizovány veřejné zakázky na přezbrojení rozvodny nízkého napětí, rekonstrukci 

rozvodů a optimalizaci vytápění, stavební úpravy knihovního archivu a s tím související 

demontáž a zpětná montáž posuvných regálů, zadání vypracování projektové dokumentace 

postupné rekonstrukce části interiérů, provedení hydroizolačního systému jižních atrií vč. 

obnovení dešťové kanalizace a ozelenění, realizaci bezbariérových přístupů včetně výtahu, 

obnovu severního schodiště a vybudování vestavěných spisoven, rekonstrukce prostor 

vestibulu kočárového vjezdu a dodávku osobního vozidla. 
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5.3. Srovnání výdajů za období 2015 - 2019 

2015 2016 2017 2018 2019
Index 

2019/2018

%

Rozpočet po 

změnách 

Rozpočet po 

změnách 

Konečný 

rozpočet 
1)

Konečný 

rozpočet 
1)

Konečný 

rozpočet 
1)

Konečný 

rozpočet 
1)

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost

168 943,05 190 888,68 229 361,15 267 453,47 210 944,47 78,87

158 983,67 158 675,70 206 323,11 260 162,46 198 379,22 76,25

122 509,08 122 125,59 127 851,94 136 967,95 149 245,97 108,96

115 526,45 118 720,80 124 840,37 134 069,00 142 380,09 106,20

57 860,35 59 841,01 63 509,48 68 707,23 73 629,36 107,16

57 629,09 59 841,01 63 509,48 68 707,23 73 325,74 106,72

35 015,46 31 324,60 32 407,00 33 926,20 38 211,93 112,63

30 350,92 30 867,43 31 698,96 33 517,55 35 546,98 106,05

29 633,27 30 959,97 31 935,46 34 334,52 37 404,68 108,94

27 546,43 28 012,36 29 631,94 31 844,22 33 507,37 105,22

870,10 1 354,43 1 893,77 2 035,30 2 183,06 107,26

870,10 1 354,43 1 893,77 2 035,30 2 146,40 105,46

45 563,86 67 408,66 99 615,44 128 450,22 59 515,45 46,33

42 587,12 38 600,47 79 588,97 124 058,16 53 852,73 43,41

22 010,84 17 197,72 43 067,74 59 650,45 36 698,85 61,52

19 528,02 13 375,06 32 056,14 54 434,39 16 129,58 29,63

190 953,88 208 086,41 272 428,89 327 103,93 247 643,32 75,71

178 511,69 172 050,76 238 379,25 314 596,85 214 508,80 68,19

127 127 127 127 129 101,57

122 123 124 125,97 125,96 99,99

Výdaje celkem 

Počet zaměstnanců *)

Platy zaměstnanců

Platy soudců včetně OPPP 

Pojistné placené zaměstnavatelem

FKSP

Účelové a ostatní věcné výdaje 

(bez FKSP)

Kapitálové výdaje celkem 

                                         Z toho:

                                         V tom:

Ukazatel
tis. Kč

Běžné výdaje celkem 

VÝDAJE KAPITOLY:

Výdaje na platy OPPP včetně 

pojištění 

 
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 25,59 % 

rozpočtu po změnách a 24,91 % konečného rozpočtu. Rozpočet po změnách činil částku 

52 512 807 Kč, konečný rozpočet pak částku 61 698 506,24 Kč. Skutečné čerpání činilo částku 

55 999 129,01 Kč, tj. 106,64 % ve vztahu ke schválenému rozpočtu a k rozpočtu po změnách a 

90,76 % ve vztahu ke konečnému rozpočtu. V tomto čerpání je zahrnuto také čerpání 

neprofilujících nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 185 699,24 Kč v položkách 5171 

(opravy a udržování) a 5365 (platby daní a poplatků krajům a obcím). 

V rámci neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů byly realizovány mimo jiné nákupy 

drobného dlouhodobého hmotného majetku (zejména obnova PC), odborné literatury, 

kancelářského a všeobecného materiálu, energií či pohonných hmot; dále byly prováděny 

úhrady za služby pošt, telekomunikací, nájemného nebo ostatních nakupovaných služeb, zde 

zejména příspěvek organizace na stravování zaměstnanců, dále pak 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 dokončení oprav sněmovního sálu a II. etapy 

rekonstrukce sociálního zázemí (pozn.: zapojením neprofilujících nároků z nespotřebovaných 

výdajů – přechod z roku 2018), dále pak za práce při úpravách prostor knihovního archivu, 

opravy jižních atrií, rekonstrukce optimalizace vytápění sídla, rekonstrukce vestibulu 

kočárového vjezdu, vybudování technických místností a hygienického zázemí (mimo výdajů 

na technické zhodnocení), opravy vozového parku, opravy PC, kopírovací techniky, EZS, EPS, 

a ostatní udržovací práce, cestovné a pohoštění, dary pro reprezentaci Ústavního soudu, 

paušální náhrady spojené s výkonem funkce, náhrady v době nemoci apod.  

Výdaje v seskupeních 53. Neinvestiční transfery a některé další platby, 54. Neinvestiční 

transfery obyvatelstvu a 55. Neinvestiční transfery do zahraničí tvořily z celkových výdajů 
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k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu 1,69 % při čerpání v konkrétní výši 

2 599 442,46 Kč. Rozpočet po změnách dosáhl výše 2 717 507 Kč, konečný rozpočet je 

vykazován ve výši 2 722 348 Kč, čerpání tedy představuje 95,66 % ve vztahu k rozpočtu po 

změnách a 95,48 % ke konečnému rozpočtu. 

Čerpání v seskupení účelových a ostatních věcných výdajů činilo v souhrnu částku 

55 999 129,01 Kč, což představuje v porovnání k rozpočtu po změnách ve výši 52 512 807 Kč 

čerpání na 106,64 % a ke konečnému rozpočtu ve výši 61 698 506,24 Kč čerpání na 90,76 %. 

Přehled čerpání dle jednotlivých podseskupení je uveden v následující tabulce. 

512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a 

pořízení některých práv k hmotným věcem

63 974 63 974,00 63 968,50 -5,50 99,99 99,99

513 Nákup materiálu 5 961 150 5 961 150,00 5 648 994,02 -312 155,98 94,76 94,76

514 Úroky a ostatní finanční výdaje 45 000 45 000,00 31 546,17 -13 453,83 70,10 70,10

515 Nákup vody, paliv a energie 5 591 000 5 591 000,00 5 310 636,94 -280 363,06 94,99 94,99

516 Nákup služeb 18 943 286 18 943 286,00 18 086 383,12 -856 902,88 95,48 95,48

517 Ostatní nákupy 13 314 290 22 494 948,24 18 512 556,71 5 198 266,71 139,04 82,30

519
Výdaje související s neinvestičními nákupy, 

příspěvky, náhrady a věcné dary
5 876 600 5 876 600,00 5 745 601,09 -130 998,91 97,77 97,77

51. Neinvestiční nákupy celkem 49 795 300 58 975 958 53 399 686,55 3 604 386,55 107,24 90,54

534 Převody vlastním fondům (FKSP) 2 183 055 2 183 055,00 2 146 396,46 -36 658,54 98,32 98,32

536
Ostatní neinvestiční transfery jiným 

veřejným rozpočtům
202 952 207 993,00 132 361,00 -70 591,00 65,22 63,64

542 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 280 000 280 000,00 269 185,00 -10 815,00 96,14 96,14

551
Neinvestiční transfery mezinárodním 

organizacím a nadnárodním orgánům
51 500 51 500,00 51 500,00 0,00 x 100,00

53.-55. Neincestiční tranfery 2 717 507 2 722 548,00 2 599 442,46 -118 064,54 95,66 95,48

52 512 807 61 698 506,24 55 999 129,01 3 486 322,01 106,64 90,76

Rozpočet po 

změnách 

2019

Skutečnost 2019
Konečný rozpočet 

2019 
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

R
S 

-

P
od

se
sk

up
en

í

Ukazatel

 
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 512 -  prostředky tvořily jednorázovou úhradu za zřízení práva služebnosti (věcného 

břemene) za zřízení kabelové přípojky nízkého napětí a připojení zemního svítidla a úhradu 

za technická zhodnocení DHM, která nepřesáhla v každém jednotlivém případě 40 tis. Kč. 

 Nákup materiálu 513 - rozhodující objem finančních prostředků tohoto podseskupení byl 

vynaložen na pokračující obnovu drobného hmotného dlouhodobého majetku. Další výdaje 

byly vynaloženy na nákup odborné právní a sociálně vědní literatury, kancelářského a 

spotřebního materiálu pro zajištění provozu Ústavního soudu, pokračující obnovu 

počítačové a telekomunikační techniky. V meziročním srovnání s rokem 2018 došlo ke 

snížení vynaložených prostředků v tomto podseskupení celkem o 42,77 %. Meziroční 

srovnání podstatně ovlivňuje pořízení drobného dlouhodobého majetku 

v rekonstruovaném sněmovním sále a přilehlých prostorách v roce 2018. Rozpočet po 

změnách a konečný rozpočet v podseskupení 513 činil za nákup materiálu 5 961 150 Kč, 

a skutečné čerpání dosáhlo výše 5 648 994,02 Kč, tj. 94,76 % ve vztahu k rozpočtu po 

změnách i ve vztahu ke konečnému rozpočtu.  

 Úroky a ostatní finanční výdaje 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 za odbornou 

literaturu pořízenou ze zahraničí. Ústavní soud účtuje o kurzových rozdílech v průběhu 

roku pevným kurzem, proto zde neuvádíme srovnání s přecházejícím rokem. V této 

položce činilo čerpání celkem 31 546,17 Kč. Schválený rozpočet/rozpočet po 

změnách/konečný rozpočet činil částku 45 000 Kč, čerpání k rozpočtu po změnách i 

konečnému rozpočtu bylo realizováno na 70,10 %. 
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 Nákup vody, paliv a energie 515 - v tomto podseskupení došlo v meziročním srovnání 

(konečný rozpočet) ke zvýšení výdajů o 5,41 %. Výdaje za dodávky tepla a elektrické 

energie, plynu a spotřeba vody byly ve srovnání s předcházejícím rokem vyšší, a to 

v souhrnu o 11,20 %, což bylo způsobeno především zvýšením cen za dodávku elektrické 

energie a poměrně dlouhou topnou sezónou. Ke snížení o 4,58 % došlo v meziročním 

srovnání v položce PHM, a to především v důsledku meziročního výkyvu cen PHM na 

tuzemském trhu a nižšího nájezdu služebními vozidly. Rozpočet po změnách/konečný 

rozpočet činil v podseskupení 515 částku 5 591 000 Kč, vlastní čerpání pak činilo částku 

5 310 636,94 Kč, z čehož vyplývá čerpání na 94,99 % k rozpočtu po změnách/konečnému 

rozpočtu.  

 Nákup služeb 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 stavebníka 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 9,91 %, a to zejména v důsledku 

toho, že v roce 2018 bylo uspořádáno jednání kruhu předsedů Konference evropských 

ústavních soudů a dále slavnostní shromáždění ke stému výročí vzniku samostatného 

československého státu. Rozpočet podseskupení po změnách/konečný rozpočet činil 

18 943 286 Kč, čerpání v celkové výši 18 086 383,12 Kč bylo realizováno k rozpočtu po 

změnách a konečnému rozpočtu na 95,48 %.  

 Ostatní nákupy 517 - převážná část výdajů v tomto podseskupení byla vynaložena na 

opravy a udržování majetku Ústavního soudu, zejména za konečnou fakturaci II. etapy 

rekonstrukce sociálního zázemí a rekonstrukce sněmovního sálu a přilehlých prostor po 

převzetí díla vyjma technického zhodnocení.(pozn.: přechod z roku 2018). V průběhu roku 

byly zahájeny některé stavební akce (např. úprava prostor knihovního archivu, 

rekonstrukce jižních atrií, optimalizace vytápění, rekonstrukce vestibulu kočárového 

vjezdu, vybudování technických místnosti, páteřních rozvodů slaboproudu a hygienického 

zázemí, rekonstrukce horizontálních rozvodů), které budou přecházet s plněním do dalších 

období. Na položku 5171 – opravy a údržba jsou vykazovány také výdaje na údržbu 

vozového parku, výpočetní techniky a drobné opravy v sídle ÚS a bytech soudců 

Ústavního soudu. Čerpání v položce 5171 – opravy a údržba dosáhlo ve sledovaném 

období 17 303 989,76 Kč včetně zapojení neprofilujících nároků ve výši 9 180 658,24 Kč, 

což je 167,70 % k rozpočtu po změnách, který byl ve výši 10 701 000 Kč, a 87,03 % ke 

konečnému rozpočtu, který dosáhl výše 19 881 658,24 Kč. V tomto podseskupení jsou dále 

zahrnuty také výdaje na pohoštění, účastnické poplatky na konferencích a výdaje na 

pořízení software (pozn.: software, jehož pořizovací cena je nižší než 60 tis. Kč, je 

vykazován v položce 5172, a to v souhrnné výši 57 098,45 Kč). Výdaje v položce 

5173 - cestovné, v níž je čerpání vykázáno ve výši 456 379,50 Kč, byly ke schválenému 

rozpočtu/ rozpočtu po změnách /konečnému rozpočtu (980 000 Kč) čerpány na 46,57 %. 

Z těchto výdajů činily výdaje na tuzemské služební cesty 106 093 Kč a na zahraniční 

služební cesty 350 286,50 Kč. V položce 5175 - pohoštění bylo vykázáno čerpání ve výši 

691 139 Kč, prostředky byly použity na reprezentaci Ústavního soudu zejména v rámci 

zahraničních návštěv a delegací. Rozpočet po změnách/konečný rozpočet byl s ohledem 



Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2019 

 

  Ústavní soud (358) 18 

na očekávané aktivity CECC v položce 5175 stanoven na 1 530 290 Kč, tj. plnění na 

45,16 %. 

Čerpání v tomto podseskupení činilo v souhrnu 18 512 556,71 Kč, tj. čerpání na 139,04 % 

k rozpočtu po změnách ve výši 13 314 290 Kč a na 82,30 % ke konečnému rozpočtu ve 

výši 22 494 948,24 Kč.  

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

výdaje v tomto podseskupení činily 5 745 601,09 Kč, což představuje plnění k rozpočtu po 

změnách a ke konečnému rozpočtu na 97,77 %. Rozhodující výdaje daného podseskupení 

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

soudu, které byly čerpány na 97,52 % k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu, 

jehož výše činila částku 5 091 600 Kč. Čerpání v dané položce činilo v hodnoceném 

období částku 4 965 375,30 Kč, z toho výdaje na zahraniční cesty soudců Ústavního soudu 

činily v souhrnu částku 176 275,30 Kč. Nižší čerpání na položce 5196 – Náhrady a 

příspěvky související s výkonem funkce je zapříčiněno nenaplněným početním stavem 

soudců Ústavního soudu v roce 2019. 

Dále byly prostředky podseskupení vynaloženy na dary (položka 5194), a to v celkové výši 

536 043,30 Kč, přičemž nejvyšší výdaj byl spojen s vydáním ročenky Ústavního soudu za 

rok 2018. Schválený rozpočet byl stanoven na 400 000 Kč, rozpočet po změnách při 

provedení rozpočtového opatření v pravomoci správce kapitoly dosáhl výše 540 000 Kč a 

čerpání ve vztahu k rozpočtu po změnách i ke konečnému rozpočtu činilo 99,27 %. Další 

výdaje byly zaúčtovány v položce 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, a 

to ve výši 244 182,49 Kč plynoucí z vyúčtování nákladů na provoz bytů soudců Ústavního 

soudu a také náklady za využívání firemní mateřské školy Jihomoravského kraje pro děti 

zaměstnanců Ústavního soudu.  K rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu 

(245 000 Kč) bylo čerpání na 99,67 %.  

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

změnách/konečný rozpočet byl stanoven ve výši 2 183 055 Kč. Čerpání činilo částku 

2 146 396,46 Kč, tj. 98,32 %. Výpočet přídělu FKSP je proveden také 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. Nižší 

čerpání proti schválenému rozpočtu je z důvodu neobsazení jedné pozice soudce Ústavního 

soudu téměř po celé hodnocené období. 

 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 536 – čerpání činilo 

celkovou výši 132 361 Kč tj. 65,22 % k rozpočtu po změnách a 63,64 % ke konečnému 

rozpočtu. Výdaje byly vynaloženy za platby DPH za dodávky publikací ze zahraničí 

v položce 5362, zde byl stanoven vyšší rozpočet, než byly provedeny odvody DPH, 

zejména v důsledku ukončení smluvního vztahu na právní systém Westlaw. V tomto 

podseskupení byly zapojeny a také čerpány neprofilující NNV ve výši 5 041 Kč v položce 

5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím za vyměřený poplatek za umožnění parkování 

v hlavním městě Praze. 

 Náhrady placené obyvatelstvu 542 – z položky 5424 – náhrady v době nemoci byla 

čerpána částka 269 185 Kč, tj. 96,14 % k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu, 

který je vykazován ve výši 280 000 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. Vyšší výdaje oproti předcházejícímu období je 

způsobeno zrušením karenční doby od 1. 7. 2019. 

 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 551 – položka 5511 (úhrada 

členských příspěvků) čerpána ve výši 51 500 Kč, a to za členství ÚS ve Světové konferenci 
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o ústavním soudnictví, což představuje čerpání na 100 % k rozpočtu po změnách/ke 

konečnému rozpočtu. 

Přehled čerpání zapojených neprofilujících nároků z nespotřebovaných výdajů dle položek 

v účelových a ostatních věcných výdajích je uveden v následující tabulce. 

Přehled čerpání zapojených neprofilujících nároků z nespotřebovaných výdajů 

P
o

lo
žk

a Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 

Konečný 

rozpočet 
Celkové čerpání 

Zapojení 

neprofilujících 

NNV 

Čerpání 

neprofilujících 

NNV 

v Kč 

5171 11 106 000 10 701 000 19 881 658,24 17 303 989,76 9 180 658,24 9 180 658,24 

5365 39 000 40 000 45 041,00 45 041,00 5 041,00 5 041,000 

celkem     9 185 699,24 9 185 699,24 

 

5.5. Čerpání výdajů na účelové a ostatní věcné výdaje včetně FKSP - srovnání 

v letech 2015 - 2019 

2015 2016 2017 2018 2019
Index 

2019/2018

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 x 63,97 x

x x x x 63,97 x

8 364,76 6 270,84 5 798,00 10 392,62 5 961,15 57,36

7 931,41 6 002,14 5 006,39 9 870,15 5 648,99 57,23

35,00 45,00 25,00 65,00 45,00 69,23

14,65 41,06 23,06 41,01 31,55 76,92

5 755,00 5 995,00 5 831,00 5 355,00 5 591,00 104,41

5 716,85 5 175,14 5 373,21 5 038,04 5 310,64 105,41

20 616,06 18 660,27 19 767,39 20 570,31 18 943,29 92,09

18 379,70 17 900,83 18 311,75 20 076,42 18 086,38 90,09

5 701,06 30 342,16 62 360,75 86 015,08 22 494,95 26,15

5 542,58 3 950,74 45 232,24 83 210,08 18 512,56 22,25

4 758,91 5 677,60 5 481,90 5 665,54 5 876,60 103,73

4 745,57 5 157,96 5 313,11 5 486,11 5 745,60 104,73

870,10 1 354,43 1 893,77 2 035,30 2 183,06 107,26

870,10 1 354,43 1 893,77 2 035,30 2 146,40 105,46

177,08 227,80 145,36 235,68 207,99 88,25

103,42 209,92 138,41 192,77 132,36 68,66

100,00 130,00 152,00 100,00 280,00 280,00

84,94 108,64 136,75 92,58 269,19 290,75

56,00 60,00 54,04 50,99 51,50 101,00

55,40 54,04 54,04 50,99 51,50 101,00

46 433,96 68 763,10 101 509,21 130 485,52 61 698,51 47,28

43 444,61 39 954,90 81 482,74 126 093,46 55 999,13 44,41
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

v tis. Kč

513 Nákup materiálu

514 Úroky a ostatní finanční výdaje

Náhrady placené obyvatelstvu

Ostatní nákupy

516

542

519
Výdaje související s neinvestičními nákupy, 

příspěvky, náhrady a věcné dary

Nákup vody, paliv a energie

Nákup služeb

Ukazatel

517
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512
Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a 

pořízení některýxh práv k hmotným věcem

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

 

6. Rozpočtová opatření 
 

V průběhu roku 2019 bylo provedeno celkem třináct rozpočtových opatření v pravomoci 

správce kapitoly. Rozpočtová opatření vč. zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů 

prováděl správce kapitoly dle průběžných analýz předpokládaných výdajů. 

 

Jedno rozpočtové opatření podléhalo schválení rozpočtového výboru PSP ČR a povolení 

Ministerstva financí na výplatu odchodného pro soudce Ústavního soudu, který se vzdal funkce, 

ve výši 942 500 Kč, A-hlavička 1000000192/2019, kód účelu 193980006 podle § 23 odst. 1 

písm. a) bylo provedeno dne 10. 4. 2019. Odchodné pro soudce Ústavního soudu bylo do 

rozpočtu Ústavního soudu převedeno z rozpočtu výdajů kapitoly 398 – Všeobecná pokladní 

správa, položka Vládní rozpočtová rezerva.  

 
Přehled rozpočtových opatření a zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů realizovaných v průběhu roku 2019 

Datum dokladu 
Druh 

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

07. 02. 2019 1 4100000 541000 5024 # # 510 027,00 

13. 02. 2019 1 4100000 541000 5171 # # 4 537 914,00 

14. 02. 2019 1 4100000 541000 5365 # # 5 041,00 

27. 02. 2019 1 4100000 541000 5171 # # 4 642 744,24 

27 02. 2019 1 4100000 541000 6121 058V012000010 # 2 959 837,10 

21. 03. 2019 1 4100000 541000 6125 058V021000020 # 255 903,00 
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Datum dokladu 
Druh 

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

03. 04. 2019 1 4100000 541000 6121 058V012000050 # 18 150,00 

10. 04. 2019 4 1100000 541000 5026 # 193980006 942 500,00 

31. 05. 2019 1 1100000 541000 5152 # # -300 000,00 

31. 05. 2019 1 1100000 541000 5154 # # -100 000,00 

31. 05. 2019 1 1100000 541000 5156 # # -140 000,00 

31. 05. 2019 1 1100000 541000 5166 # # 100 000,00 

31. 05. 2019 1 1100000 541000 5172 # # 240 000,00 

31. 05. 2019 1 1100000 541000 5192 # # 100 000,00 

31. 05. 2019 1 1100000 541000 5424 # # 100 000,00 

10. 06. 2019 1 4100000 541000 5011 # # 70 000,00 

18. 06. 2019 1 1100000 541000 5132 # # 3 950,00 

18. 06. 2019 1 1100000 541000 5511 # # -3 950,00 

26. 06. 2019 1 4100000 541000 5011 # # 25 000,00 

26. 08. 2019 1 1100000 541000 5122 # # 5 264,00 

26. 08. 2019 1 1100000 541000 5154 # # 81 000,00 

26. 08. 2019 1 1100000 541000 5156 # # -400 000,00 

26. 08. 2019 1 1100000 541000 5161 # # 50 000,00 

26. 08. 2019 1 1100000 541000 5164 # # 117 286,00 

26. 08. 2019 1 1100000 541000 5168 # # 400 000,00 

26. 08. 2019 1 1100000 541000 5196 # # -250 000,00 

26. 08. 2019 1 1100000 541000 5365 # # 1 000,00 

26. 08. 2019 1 1100000 541000 5511 # # -4 550,00 

26. 08. 2019 1 4100000 541000 6121 058V012000010 # -76 900,49 

26. 08. 2019 1 4100000 541000 6123 058V012000020 # 709 736,90 

26. 08. 2019 1 4100000 541000 6125 058V021000020 # 1 204 124,14 

30. 10. 2019 1 1100000 541000 5154 # # 100 000,00 

30. 10. 2019 1 1100000 541000 5167 # # 20 000,00 

30. 10. 2019 1 1100000 541000 5172 # # -150 000,00 

30. 10. 2019 1 1100000 541000 5175 # # -180 000,00 

30. 10. 2019 1 1100000 541000 5176 # # -20 000,00 

30. 10. 2019 1 1100000 541000 5192 # # 50 000,00 

30. 10. 2019 1 1100000 541000 5194 # # 100 000,00 

30. 10. 2019 1 1100000 541000 5424 # # 80 000,00 

30. 10. 2019 1 4100000 541000 5011 # # 280 000,00 

19. 12. 2019 1 1100000 541000 5123 # # 58 710,00 

19. 12. 2019 1 1100000 541000 5168 # # 400 000,00 

19. 12. 2019 1 1100000 541000 5169 # # 150 000,00 

19. 12. 2019 1 1100000 541000 5171 # # -405 000,00 

19. 12. 2019 1 1100000 541000 5175 # # -248 710,00 

19. 12. 2019 1 1100000 541000 5192 # # 5 000,00 

19. 12. 2019 1 1100000 541000 5194 # # 40 000,00 
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Datum dokladu 
Druh 

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

19. 12. 2019 1 1100000 541000 6111 058V021000010 # -90 750,00 

19. 12. 2019 1 1100000 541000 6125 058V021000020 # 90 750,00 

Výsledek 16 084 076,89 

Celkový výsledek 16 084 076,89 

Pozn.: *)  1 – Rozpočtové opatření v pravomoci správce kapitoly 

 4 -  Rozpočtové opatření schválené rozpočtovým výborem PSP ČR  

 

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. 2019 Ústavní soud vykázal nedaňové příjmy ve výši 2 980 240,84 Kč, v tom: 

- příjmy z vlastní činnosti ve výši 3 705,00 Kč, které byly tvořeny příjmy plynoucími 

z poskytnutí informací, z pronájmu automatu na teplé nápoje a z prodeje kolků,  

- ostatní nedaňové příjmy ve výši 2 976 535,84 Kč tvořily přeplatky z roku 2018 za 

vyúčtování nákladů spojených s užíváním bytů, dobropis za nedodané tiskoviny, příjmy 

z úhrad za způsobené škody, ale zejména z úhrad smluvních pokut uložených 

dodavatelům za porušení smluvních podmínek;  

konkrétní výše dle položek je uvedena dále v přehledu.   

schválený po změnách

%

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 2 100,00 x

2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 0 0 605,00

2151 Soudní poplatky 0 0 1 000,00 x

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 2 760 500,00 x

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 216 035,84 x

PŘÍJMY CELKEM  0 0 2 980 240,84 x

Plnění

 Kč

Položka Ukazatel

Rozpočet 2019
Skutečnost

 

7.1. Srovnání příjmů za období 2015 – 2019 

 
2015 2016 2017 2018 2019

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost

0 0 0 0 0

250 616,09 497 831,30 725 407,17 2 407 517,00 2 980 240,84
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 2019 nečerpal prostředky v rámci finančních mechanismů. 
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10. Výdaje na platby a ostatní platby za provedenou práci v rámci 

společných programů ČR a EU 

Ústavní soud nebyl zapojen do společných programů ČR a EU. 

 

11. Čerpání výdajů na platy 

Výdaje na platy a související výdaje tvořily 63,66 % celkových výdajů kapitoly v porovnání ke 

schválenému rozpočtu (147 418 441 Kč), k rozpočtu po změnách (148 360 941 Kč) činily 

63,74 % a ve vztahu ke konečnému rozpočtu (149 245 968 Kč) činily 60,27 %.  

Rozdíl mezi schváleným rozpočtem a rozpočtem po změnách byl dán provedením 

rozpočtového opatření schváleného rozpočtovým výborem PSP ČR a provedeného 

Ministerstvem financí na výplatu odchodného – 5026, pro soudce Ústavního soudu ve výši 

942 500 Kč. Skutečné čerpání je vykazováno ve výši 142 380 093 Kč, tj. na 95,97 % k rozpočtu 

po změnách a na 94,40 % ke konečnému rozpočtu. 

Rekapitulace čerpání zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů v platových položkách a 

příslušenství celkem: 

5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru 375 000 Kč 

5024 – odstupné 510 027 Kč 

 

Profilující nároky z nespotřebovaných výdajů v položce 5011 – platy zaměstnanců byly použity 

na mimořádné odměny vybraným zaměstnanců při plnění dlouhodobých úkolů a v položce 

5024 – odstupné pro asistenty, kterým byl ukončen pracovní poměr z důvodu rezignace soudce 

Ústavního soudu. 

  

Nedočerpání v položce 5011 – platy zaměstnanců ve výši 303 624 Kč bylo ovlivněno 

vyčleněním části prostředků na výplatu mimořádných odměn zaměstnancům, kteří 

zpracovávají materiály pro kongres Konference evropských ústavních soudů, který se uskuteční 

v květnu 2020. Práce nebyly v roce 2019 dokončeny, mimořádné odměny z tohoto zdroje 

budou vyplaceny po jejich dokončení v počátku roku 2020. 

Nedočerpání ve výši 591 445 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. 

Úspora v položce 5022 – platy soudců – ve výši 2 073 500 Kč byla vytvořena v důsledku 

neobsazeného místa soudce od 1. 2. 2019. 

Úspora ve výši 3 897 306 Kč v povinných odvodech na sociální a zdravotní pojištění je tvořena 

úsporou zejména v položce 5031 – odvod na sociální pojištění, kdy platy soudců Ústavního 

soudu v závěru roku dosáhly maximální výše vyměřovacího základu, od jejíhož dosažení se již 

odvod na sociální pojištění neprovádí a dále v důsledku neobsazeného místa soudce Ústavního 

soudu. 

Zůstatek ke konečnému rozpočtu v platech a odvodech činí částku 6 865 875 Kč, z toho 

2 968 569 Kč v platových položkách (převod do r. 2020 formou profilujících nároků) a 

3 897 306 Kč v příslušenství k platům (převod formou neprofilujících nároků). 

 

Platy zaměstnanců (položka 5011) činily dle schváleného rozpočtu výši 73 254 362 Kč, 

konečný rozpočet při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů dosáhl výše 73 629 362 Kč. 

Čerpání je vykazováno ve výši 73 325 738 Kč a k rozpočtu po změnách činí 100,10 %, ke 
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konečnému rozpočtu pak 99,59 %. Zapojení a čerpání profilujících nároků v položce 5011 

činilo souhrnnou částku 375 000 Kč. 

Výdaje na platy soudců Ústavního soudu (položka 5022) byly schváleny ve výši 35 798 400 Kč, 

skutečné čerpání činilo 33 724 900 Kč, tj. 94,21 % ve vztahu ke schválenému rozpočtu/rozpočtu 

po změnách/ke konečnému rozpočtu.  

Položka 5021 – ostatní osobní výdaje vykazuje čerpání ve výši 369 555 Kč, což představuje 

38,46 % ke schválenému rozpočtu/rozpočtu po změnách i ke konečnému rozpočtu, který byl 

stanoven v celkové výši 961 000 Kč.  

V položce 5024 – odstupné – nebyl rozpočet stanoven, Ústavní soud zde zapojil profilující 

nároky ve výši 510 027 Kč, čerpání ke konečnému rozpočtu je rovno 100 %. 

V položce 5026 – odchodné nebylo rozpočtováno, nicméně po provedení rozpočtového opatření 

A-hlavička 1000000192/2019, kód účelu 1939800006, kterým došlo ke změně závazných 

ukazatelů, došlo k navýšení o 942 500 Kč. Čerpání položky odpovídá výši rozpočtu po změnách 

tj. 100  %. 

Čerpání v rámci povinných odvodů za zaměstnavatele činilo výši 33 507 373 Kč, což při 

schváleném rozpočtu/rozpočtu po změnách/konečnému rozpočtu ve výši 37 404 679 Kč 

představuje čerpání na 89,58 %.  

 

Přehled čerpání výdajů na platy a ostatní platby vč. příslušenství za rok 2019 je uveden 

v následující tabulce:  

50.

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní 

platby za provedenou práci včetně 

příslušenství

148 360 941 149 245 968 142 380 093 -5 980 848 95,97 95,40

501 Platy zaměstnanců 73 254 362 73 629 362 73 325 738 71 376 100,10 99,59

502 Platy soudců a ostatní platby za prov. práci 37 701 900 38 211 927 35 546 982 -2 154 918 94,28 93,03

5021 Ostatní osobní výdaje 961 000 961 000 369 555 -591 445 38,46 38,46

5022 Platy soudců 35 798 400 35 798 400 33 724 900 -2 073 500 94,21 94,21

5024 Odstupné 0 510 027 510 027 510 027 x 100,00

5026 Odchodné 942 500 942 500 942 500 0 100,00 100,00

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 37 404 679 37 404 679 33 507 373 -3 897 306 89,58 89,58

 Kč

Z toho:

Plnění k 

rozpočtu 

po 

změnách

%

V tom:
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Ukazatel

Rozpočet  po 

změnách 2019

Skutečnost 

2019

Rozdíl mezi 

skutečností a  

rozpočtem po 

změnách

Plnění ke 

konečnému 

rozpočtu

Konečný 

rozpočet 2019 
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11.1. Čerpání výdajů na platy - srovnání v letech 2015 – 2019 

2015 2016 2017 2018 2019
Index 

2019/2018

%

Rozpočet po 

změnách 

Rozpočet po 

změnách 

Konečný 

rozpočet

Konečný 

rozpočet

Konečný 

rozpočet

Konečný 

rozpočet

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost

122 509,08 122 125,59 127 851,94 136 967,95 149 245,97 108,96

115 526,45 118 720,80 124 840,37 134 069,00 142 380,09 106,20

57 860,35 59 841,01 63 509,48 68 707,23 73 629,36 107,16

57 629,09 59 841,01 63 509,48 68 707,23 73 325,74 106,72

35 015,46 31 324,60 32 407,00 33 926,20 38 211,93 112,63

30 350,92 30 867,43 31 698,96 33 517,55 35 546,98 106,05

1 029,75 961,00 961,00 961,00 961,00 100,00

516,01 521,52 656,67 552,35 369,56 66,91

30 806,47 30 363,60 31 446,00 32 965,20 35 798,40 108,59

29 296,38 30 345,91 31 042,29 32 965,20 33 724,90 102,30

931,24 0,00 0,00 0,00 510,03 x

538,54 0,00 0,00 0,00 510,03 x

2 248,00 0,00 0,00 0,00 942,50 x

0,00 0,00 0,00 0,00 942,50 x

29 633,27 30 959,97 31 935,46 34 334,52 37 404,68 108,94

27 546,43 28 012,36 29 631,94 31 844,22 33 507,37 105,22

5024    Odstupné

501 Platy zaměstnanců

502 Platy soudců a ostatní platby za prov. práci

V tom:

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

5021    Ostatní osobní výdaje

5022

S
es

k
u

p
en

í,
 

p
o
d

se
sk

u
p

en
í,

  

p
o
lo

žk
y
  

Ukazatel

   Platy soudců

5026    Odchodné

 tis. Kč

V tom:

50.

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní 

platby za provedenou práci včetně 

příslušenství

 

11.2. Rozbor zaměstnanosti a čerpání platových prostředků 

Systemizovaný počet zaměstnanců Ústavního soudu byl stanoven na 129 zaměstnanců. 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2019 činil 125,96 zaměstnanců. Evidenční počet 

úvazků ke konci sledovaného období je 127 zaměstnanců (Výkaz ZAM 01 – 04). Důvody 

nenaplnění stanoveného limitu počtu zaměstnanců spočívají v neobsazenosti pozic asistentů 

z důvodu nejmenování patnáctého soudce ÚS, 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 2019 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 

dochází periodicky k významné obměně zaměstnanců jmenovaných do funkce asistentů 

soudců Ústavního soudu. Funkce 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. 2019  143 

Počet systemizovaných míst k 31. 12. 2019   129 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený k 31. 12. 2019 125,96 
 

1. Struktura zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2019 
  

věk muži ženy celkem podíl v % 

do 20 let 0 0 0 0,00 

21-30 let 5 11 16 11,19 

31-40 let 21 13 34 23,78 

41-50 let 15 32 47 32,87 

51-60 let 7 20 27 18,88 

61 let a více 6 13 19 13,29 

Celkem 54 85 139 100,00 

podíl v % 37,76 62,24 100,00 x 
 

základní 

0,70%

střední vzdělání

0,70%

střední vzdělání s výučním 

listem

4,20%

střední vzdělání s maturitní 

zk.

23,78%

vyšší odborné

0,70%

vysokoškolské

69,93%
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2. Struktura zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2019 

3. Celkový údaj o průměrném platu k 31. 12. 2019 

Průměrný měsíční plat zaměstnance v roce 2019 činil částku 48 511 Kč.  

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2019 

nástupy/výstupy počet 

Nástupy 24 

Výstupy 20 

5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců k 31. 12. 2019 

doba trvání počet podíl v % 

do 5 let 47 32,87 

do 10 let 43 30,07 

do 15 let 22 15,38 

do 20 let 16 11,19 

nad 20 let 15 10,49 

celkem 143 100,00 
Poznámka:  Uvedené počty zaměstnanců jsou bez soudců ÚS a bez zaměstnanců, kteří jsou vyjmuti z evidenčního stavu. 

Jedná se o čtyři ženy s VŠ vzděláním a jednu ženu se středním vzděláním s maturitní zkouškou k 31. 12. 2019, 

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 soudů je průměrná délka řízení, tedy doba 

od podání návrhu na zahájení řízení do okamžiku rozhodnutí o tomto návrhu. Porovnání dle 

délky řízení je i tak problematické, poněvadž délka řízení je výrazně ovlivněna druhem řízení, 

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 4 2 6 4,20 

střední vzdělání s maturitní zkouškou 5 29 34 23,78 

vyšší odborné 0 1 1 0,70 

vysokoškolské 45 55 100 69,93 

Celkem 54 89 143 100,00 
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strukturou věcných a právních okolností případu, právním posouzením, počtem účastníků 

řízení, jejich součinností apod.  

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 2019 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 

 
 

 
 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Podání - návrhy na zahájení řízení ks 4 078 4 084 3 892 4 292 4 183 4 292 4 200

Podání - nesoudní povahy ks 2 568 2 684 2 853 3 377 2 841 3 377 3 257

Podání - celkem ks 6 646 6 768 6 745 7 669 7 024 7 669 7 457

Vyřízeno návrhů na zahájení řízení ks 4 221 4 273 3 794 4 303 4 265 4 303 4 653

Vyřízeno podání celkem ks 6 789 6 957 6 647 7 680 7 106 7 680 7 910

Očištěné běžné výdaje -  skutečnost tis. Kč 19 938 19 682 19 570 20 175 20 691 20 175 19 521

Náklad na 1 doručený návrh na zahájení řízení tis. Kč 4,89 4,82 5,03 4,70 4,95 4,41 4,65

Náklad na 1 doručené podání celkem tis. Kč 3,00 2,91 2,90 2,63 2,95 2,85 2,62

Náklad na 1 rozhodnutý návrh na zahájení řízení tis. Kč 4,72 4,61 5,16 4,69 4,85 4,50 4,20

Náklad na 1 rozhodnuté podání celkem tis. Kč 2,94 2,83 2,94 2,63 2,91 2,89 2,47
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13. Čerpání výdajů vedených v informačním systému 

programového financování EDS/SMVS  
 

V informačním systému programového financování (EDS/SMVS) Ústavní soud vede 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. Čerpání bylo realizováno zapojením profilujících nároků 

z nespotřebovaných výdajů s tím, že daný program bude ukončen v lednu 2020. Celkový 

rozpočet pro výdaje programu č. 058V02 byl stanoven na 31 628 000 Kč.  

Ústavní soud vede pod evidenčním číslem 058V01 program „Rozvoj a obnova materiálně 

technické základny Ústavního soudu“. Program je v informačním systému programového 

financování evidován od roku 2012. Ministerstvo financí schválilo dokumentaci programu dne 

23. ledna 2012, č. j.: 14/110 277/2011 – 143.  

První změna dokumentace, kterou Ústavní soud předložil Ministerstvu financí, byla schválena 

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

Při přípravě rozpočtu na rok 2014 a střednědobého výhledu Ústavní soud vypracoval druhou 

změnu dokumentace, kterou Ministerstvo financí schválilo dne 12. prosince 2013, dopisem 

č. j.: MF – 110 373/2013/14 – 1403. 

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

Ministerstvu financí třetí změnu dokumentace, která byla schválena dopisem ze dne 

17. prosince 2014, č. j.: 78207/2014/1403. 

Při přípravě rozpočtu na rok 2016 a střednědobého výhledu pak Ústavní soud předložil ke 

schválení Ministerstvu financí čtvrtou změnu dokumentace, která byla schválena dopisem ze 

dne 27. 10. 2015, č. j. MF – 48579/2015/1403-3. 

Při pracích na přípravě rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu předložil Ústavní soud 

ke schválení Ministerstvu financí pátou změnu dokumentace, která byla schválena dopisem ze 

dne 21. 11. 2016, č. j. MF – 39 242/2016/1403 – 3. 

Při přípravě rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na léta 2019 a 2020 předložil 

Ústavní soud ke schválení Ministerstvu financí šestou změnu dokumentace, která byla 

schválena dopisem ze dne 18. 7. 2017, č. j. MF – 20501/2017/1403-3. (rozpočet obsahoval 

pouze kapitálové výdaje a evidovanou novou akcí – Rekonstrukce sněmovního sálu a přilehlých 

prostor. Ústavní soud předložil MF dne 11. 12. 2018. 

Sedmou změnu dokumentace, která byla schválena dopisem ze dne 21. 12. 2018, č. j. MF – 

30916/2018/1403- 3, se stanovením maximální výše účasti státního rozpočtu na financování 

programu ve výši 277 596 700 Kč pro období let 2012 až 2018, kterou byl prodloužen termín 

realizace do 30. 9. 2019. O prodloužení termínu požádal Ústavní soud především z důvodu 

dostatečného časového prostoru pro odstranění vad a nedodělků zejména na akci 

058V01200010 – rekonstrukce sociálních zázemí a přilehlých prostor. K odstranění těchto vad 

a nedodělků byly sjednány termíny (i s ohledem ke klimatickým podmínkám) a finanční 

zádržné, které bylo uhrazeno až po uvedení díla do bezvadného stavu. 

Ústavní soud předložil MF dne 16. 5. 2019 osmou změnu dokumentace, která byla schválena 

dopisem ze dne 23. 5. 2019 č. j. MF-12438/2019/1403-3, kde se neměnila výše účasti státního 

rozpočtu na financování programu – 277 596 700 Kč, program byl touto změnou prodloužen 

do 30. 1. 2020. O posun termínu bylo požádáno především z důvodu nezbytného opakování 

veřejné zakázky na dodávky služebního vozidla nižší střední třídy, která byla opětovně 

vyhlášena v červnu 2019 s dodáním nejpozději v lednu 2020.  
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V tomto programovém období byla dokončena plánová část revitalizace sídla Ústavního soudu 

dle zpracovaných posudků, analýz a doporučení Národního památkového ústavu, obnova 

mobiliáře, zkvalitnění, modernizace a rozšíření potřebných informačních technologií a 

postupná obnova vozového parku Ústavního soudu. 

Přehled čerpání zapojených profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů v kapitálových 

výdajích v rámci programu 058V01 uvádí následující tabulka. 

P
o

lo
žk

a 

ak
ce

  Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 

Konečný 

rozpočet 
Celkové čerpání 

Zapojení 

profilujících 

NNV 

Čerpání 

profilujících 

NNV 

v Kč 

6121-

012000010 
0,00 0,00 2 882 936,61 2 882 936,61 2 882 936,61 2 882 936,61 

6121-

12000050 
0,00 0,00 18 150,00 18 150,00 18 150,00 18 150,00 

6123-

012000020 
0,00 0,00 709 736,9 647 625,00 709 736,90 647 625,00 

Celkem     3 610 823,51 3 548 711,61 

 

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

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

- 058 012 – Reprodukce majetku Ústavního soudu. 

Cílem programu je zabezpečit standardní výkon agend zajišťovaných v rámci působnosti 

Ústavního soudu v souladu se zákonem o Ústavním soudu, tedy vytvoření optimálních 

podmínek pro efektivní vyřizování podaných návrhů a s tím související rozvoj 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. 058V01:  

- obnova aktivních prvků LAN; 

- zvýšení přenosové rychlosti internetové konektivity; 

- obnova centrální výpočet techniky; 

- udržení systémového, kancelářského, databázového, ekonomického, knihovního  

a aplikačního SW; 

- pořízení multifunkčních zařízení – zkvalitnění tiskového prostředí; 

- technické zhodnocení kanceláří – rekonstrukce; 

- obnova vozového parku; 

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

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

umístěných ve veřejných prostorách budovy; 

- postupná rekonstrukce veřejných prostor;  

- rekonstrukce sociálních zázemí zaměstnanců (toalety, kuchyňky); 

- rekonstrukce výměníkové stanice – změna topného média; 

- rekonstrukce prostor zázemí Ústavního soudu v Praze, 

- rekonstrukce sněmovního sálu a přilehlých prostor, 

- další činnosti, které zabezpečí zdárných chod soudu. 

 

V plánu programu 058V01 byla zahrnuta zejména revitalizace fasády budovy Ústavního soudu 

(dokončeno v roce 2018), dále pak rekonstrukce soch v průčelích budovy (realizováno v letech 

2014 a 2015), sanace sklepních prostorů (realizováno v letech 2016 až 2019), úprava hlavního 

vstupu do budovy (realizováno v roce 2015), technického a sociálního zázemí (bylo dokončeno 

15. 12. 2019), rekonstrukce sněmovního sálu a přilehlých prostor (realizace v roce 2018), 
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oprava kamenných podlah na chodbách, etapovitá modernizace vybraných kanceláří, 

rekonstrukce výměníkové stanice (realizace zahájena v roce 2017), průběžná obnova vozového 

parku a obnova a modernizace centrálních a lokálních prostředků a systémů ICT. Výdaje 

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

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

 

13.1. Podrobné vyhodnocení čerpání prostředků dle jednotlivých akcí 

(podmnožin subtitulů) – programu 058V01 

Vyhodnocení akce 058V012000010 - Reprodukce, obnova a pořízení majetku za r. 2019 

 

V roce 2019 bylo celkové čerpání ve výši 2 882 936,61 Kč. Na akci nebyl stanoven rozpočet, 

proto byly v průběhu roku zapojovány profilující nároky z nespotřebovaných výdajů.  

 

 finanční prostředky byly použity na obnovu a pořízení majetku, zejména: 

- konečnou fakturaci rekonstrukce sociálního zázemí (pozn.: přechod z r. 2018); 

- dokončení prací na změně prezentace státních symbolů  

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

interního sledování  

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

 kvalitativní ukazatel byl naplněn a plánované náklady nebyly překročeny 

 konečný rozpočet 2 882 936,61 Kč 

skutečnost čerpání – položka 6121  2 882 936,61 Kč 

 

Vyhodnocení akce 058V012000050 Rekonstrukce sněmovního sálu a přilehlých prostor 

za rok 2019 

 

 v roce 2019 činila výše čerpání na danou akci částku 18 150 Kč - čerpání z profilujících 

nároků z nespotřebovaných výdajů; 

 prostředky byly vynaloženy na úhradu pozastávky po odstranění nedodělků při dodávce 

a montáži lustrů do sněmovního sálu a přilehlých prostor (pozn.: přechod z roku 2018); 

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

interního sledování;  

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

splněn; 

 kvalitativní ukazatel byl naplněn a plánované náklady nebyly překročeny; 

 konečný rozpočet:             18 150,00 Kč 

skutečné čerpání – položka 6121: 18 150,00 Kč 

 

Vyhodnocení akce 058V012000020 Vozový park za rok 2019 

 

V roce 2019 bylo celkové čerpání ve výši 647 625 Kč. Na akci nebyl stanoven rozpočet, proto 

byly v průběhu roku zapojeny profilující nároky z nespotřebovaných výdajů. 

 finanční prostředky byly použity na nákup osobního vozidla nižší střední třídy. 

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

interního sledování.  

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

 kvalitativní ukazatel byl naplněn a plánované náklady nebyly překročeny 

 konečný rozpočet 709 736,90 Kč 

 skutečnost čerpání – položka 6123 647 627,00 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 2019. 
 

Pro program 058V01 – „Rozvoj a obnova materiálen technické základy Ústavního soudu“ 

nebyl stanoven rozpočet. Prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 

3 548 711,61 Kč byly použity zejména na dokončovací práce (popsáno v kapitole 13.1.).  

V roce 2018 byl zahájen nový program 058V02 s názvem „Rozvoj a obnova materiálně 

technické základny Ústavního soudu“ – schválený rozpočet byl stanoven výhradně 

v kapitálových výdajích, a to ve výši 31 628 000 Kč. Program je v informačním systému 

programového financování evidován od roku 2017. 

Ministerstvo financí schválilo dokumentaci programu dne 8. ledna 2018 pod 

č.j.: 331/2018/1403-3, když byla stanovena maximální výše účasti státního rozpočtu do roku 

2020 ve výši 24 620 152 Kč. 

První změnu dokumentace, kterou Ústavní soud předložil dne 1. listopadu 2018, MF 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. 

Při přípravě rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na období let 2020 až 2022, 

předložil Ústavní soud 2. změnu dokumentace, která byla schválena MF 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. 

Program „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚS“ 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 a s tím související rozvoj 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 jejich posílení z hlediska kybernetických hrozeb, 

- rozšíření a rekonstrukce stavebních objektů – zkvalitnění pracovního prostředí pro 

zaměstnanců ÚS a veřejnost, 

- obnova vozového parku ÚS, 

 

Indikátory programu jsou stanoveny 

- 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, 
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- obnova vozového parku. 

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

 

13.2. Podrobné vyhodnocení čerpání prostředků dle jednotlivých akcí 

(podmnožin subtitulů) – programu 058V02 

Vyhodnocení akce 058V021000010 – Informační systém SW za rok 2019 

 v roce 2019 bylo čerpání v kapitálových výdajích v položce 6111 ve výši 270 362 Kč  

 finanční prostředky byly použity na zpracování odborné zadávací dokumentace k veřejné 

zakázce k obnově informačního systému Ústavního soudu ve smyslu smlouvy 1/19/ŘSS. 

Obnova IS ÚS bude realizována v příštích obdobích.  

 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 - 2022, dle schválené dokumentace programu 

 kvalitativní ukazatel byl naplněn a plánované náklady nebyly překročeny 

 schválený rozpočet 2 590 000,00 Kč 

 rozpočet po změnách 2 499 250,00 Kč 

konečný rozpočet 2 499 250,00 Kč 

čerpání - položka 6111 celkem   270 362,00 Kč 

 

Vyhodnocení akce 058V021000020 – Pořízení, obnova a provozování ICT - HW za rok 

2019 

 v roce 2019 bylo čerpání v kapitálových výdajích v položce 6125 ve výši 

2 720 777,14 Kč, přičemž byly čerpány profilující nároky z nespotřebovaných výdajů ve 

výši 1 460 027,14 Kč  

 finanční prostředky byly použity na obnovu HW, firewaly vč. dílů a 

příslušenství (S - 55/18/ŘSS), pořízení HW pro monitoring síťových prvků 

(S - 61/18/ŘSS) a obnovu serverů, jejich dílu vč. příslušenství (S - 17/19/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 - 2022, dle schválené dokumentace programu 

 kvalitativní ukazatel byl naplněn a plánované náklady nebyly překročeny 

 schválený rozpočet 1 170 000,00 Kč 

 rozpočet po změnách 1 260 750,00 Kč 

konečný rozpočet 2 720 777,14 Kč 

čerpání - položka 6125 celkem  2 720 777,14 Kč 

 

Vyhodnocení akce 058V022000010 – Pořízení, reprodukce a obnova majetku – budovy, 

stavby - za rok 2019 

V  roce 2019 bylo čerpání v kapitálových výdajích v položce 6121 ve výši 9 041 055,95 Kč.  

 finanční prostředky byly použity zejména na vybudování technických místností, 

páteřních rozvodů a hygienického zázemí (S-6/19/ŘSS), zahájení prací na rekonstrukci 

jihovýchodního a jihozápadního atria (S-24/19/ŘSS), zahájení prací na rekonstrukci 

vestibulu kočárového vjezdu (S-36/19/ŘSS), zahájení prací na rekonstrukci 

horizontálních rozvodů – optimalizace topení (S-22/19/ŘSS), vč. zajištění technického 

dozoru investora a přípravné práce včetně zajištění vypracování projektových 

dokumentací k připravovaným akcím zřízení spisoven, bezbariérového přístupu – 

zřízení výtahu a další drobné rekonstrukce, přesuny CCTV a EPS apod.  
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 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 2022, dle schválené dokumentace programu 

 kvalitativní ukazatel byl naplněn a plánované náklady nebyly překročeny 

schválený rozpočet 24 788 000,00 Kč 

rozpočet po změnách 24 788 000,00 Kč 

konečný rozpočet 24 788 000,00 Kč 

čerpání - položka 6121 celkem  9 041 055,95 K 

 

Vyhodnocení akce 058V022000020 – Pořízení, reprodukce a obnova majetku – stroje, 

přístroje a zařízení za rok 2019 

 v roce 2019 bylo čerpání v kapitálových výdajích v položce 6122 ve výši 548 675,03 Kč  

 finanční prostředky byly použity zejména na instalaci nové mechanické části telefonní 

ústředny s přemístěním celé technologie do nově zřízených technických místností 

(S-30/19/ŘSS), dále na obnovu vybavení bytů soudců Ústavního soudu, rozšíření počtu 

regálů pro knihovnu v 1. PP sídla ÚS a pořízení mobilního odvlhčovače vzduchu do 

archívu knihovny 

 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 2019 - 2022, dle schválené dokumentace programu 

 kvalitativní ukazatel byl naplněn a plánované náklady nebyly překročeny 

 schválený rozpočet 780 000,00 Kč 

 rozpočet po změnách 780 000,00 Kč 

konečný rozpočet 780 000,00 Kč 

čerpání - položka 6122 celkem  548 675,03 Kč 

 

Vyhodnocení akce 058V022000030 – Obnova vozového parku za rok 2019 

V roce 2019 neproběhlo v rámci dané akce žádné čerpání, byl stanoven rozpočet ve výši 

2 300 000. Pořízení nových služebních vozidel se uskuteční v roce 2020 dle aktuálního 

technického stavu stávajících vozidel. 

 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 od 2019 – 2022. 

 schválený rozpočet 2 300 000,00 Kč 

 čerpání – položka 6123 0,00 Kč 

 kontrola financování podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla prováděna příslušnými 

vedoucími pracovníky a nezávislým auditem – viz informace v kapitole č. 3.  

 

Schválený rozpočet v programu 058V02 – „Rozvoj a obnova materiálně technické základy 

Ústavního soudu“ byl stanoven ve výši 31 628 000 Kč, Kč, čerpání je vykazováno ve výši 

12 580 870,12 Kč, což je 39,78 % ke schválenému rozpočtu = rozpočtu po změnách 

(31 628 000 Kč) a konečnému rozpočtu (33 088 027,14 Kč) je 34,28 %. 
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Čerpání v rámci programového financování dle položek rozpočtové skladby 

6111 Programové vybavení 2 499 250 2 499 250,00 270 362,00 -2 228 888,00 10,82 10,82

6121 Budovy, haly, stavby 24 788 000 27 689 086,61 11 942 142,56 -12 845 857,44 48,18 43,13

6122 Stroje, přístroje, zařízení 780 000 780 000,00 548 675,03 -231 324,97 70,34 70,34

6123 Dopravní prostředky 2 300 000 3 009 736,90 647 625,00 -1 652 375,00 28,16 21,52

6125 Výpočetní technika 1 260 750 2 720 777,14 2 720 777,14 1 460 027,14 215,81 100,00

6 Kapitálové výdaje 31 628 000 36 698 850,65 16 129 581,73 -15 498 418,27 51,00 43,95

Rozdíl mezi 

skutečností a 

rozpočtem po 

změnách

Plnění ke 

konečném

u rozpočtu 

 Kč

P
o
lo

žk
y
 R

S
, 
 

tř
íd

a

Ukazatel

Rozpočet  po 

změnách 2019
Skutečnost 2019

Konečný rozpočet 

2019

Plnění k 

rozpočtu 

po 

změnách

%

  
 

Z celkových výdajů kapitoly tvořily kapitálové výdaje obou programů částku 

16 129 581,73 Kč; ve vztahu k rozpočtu po změnách, který byl stanoven na 31 628 000 Kč, 

činil jejich podíl 13,60 % a ve vztahu ke konečnému rozpočtu, který dosáhl výše 

36 698 850,65 Kč, pak jejich podíl činil 14,82 %. Čerpání kapitálových výdajů vykazuje podíl 

k celkovým výdajům kapitoly za hodnocené období7,52 %.  

 

13.3. Čerpání výdajů vedených v informačním systému programového 

financování EDS/SMVS - kapitálové a neinvestiční výdaje - srovnání 

v letech 2015 – 2019 

2015 2016 2017 2018 2019
Index 

2019/2018

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

30 549,67 17 197,72 43 067,74 59 650,45 36 698,85 61,52

16 614,76 13 375,06 32 056,14 54 434,39 16 129,58 29,63

11 419,44 38 929,83 71 024,00 31 540,93 0,00 x

9 072,82 12 835,50 52 921,87 31 540,93 0,00 x

41 969,11 56 127,55 114 091,74 91 191,38 36 698,85 40,24

25 687,58 26 210,55 84 978,01 85 975,32 16 129,58 18,76

Kapitálové výdaje 

Neinvestiční výdaje vedené v EDS/SMVS

Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny Ústavního soudu celkem 

Ukazatel
v tis. Kč

Poznámka: od roku 2017 schválený rozpočet pouze v kapitálových výdajích, v roce 2018 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. 2019 činil výši 20 874 248,33 Kč, z toho profilující nároky 

10 390 427,99 Kč (profilující nároky na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů 

státních zaměstnanců byly k datu 1. 1. 2019 vykázány ve výši 1 581 693 Kč a na programy 

podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel ve výši 8 808 734,99 Kč) a neprofilující nároky 

10 483 820,34 Kč. 

 

V roce 2019 byly zapojeny: 

a) neprofilující nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 9 185 699,24 Kč, jejich 

čerpání dosáhlo stejné výše; 
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b) profilující nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 955 877,65 Kč (sl. 4 výkazu 

NAR 1-12 U), jejich čerpání dosáhlo výše 5 893 877,65 Kč (nedočerpáno 62 111,90 Kč – 

na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel), z toho: 

- platy a ostatní platby za provedenou práci bez platů státních zaměstnanců – zapojeno a 

čerpáno celkem 885 027 Kč; 

- na programy podle ustanovení § 13 odst. 13 rozpočtových pravidel byly zapojeny 

nároky v celkové výši 5 070 850,65 Kč, čerpání je vykazováno ve výši 5 008 738,75 

Kč, nedočerpáno 62 111,90 Kč. Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů je 

detailněji komentováno v předchozích kapitolách, a to 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. 

2019 (sl.1)

Čerpání nároků v 

roce 2019 (sl. 7)

Stav NNV k 

poslednímu dni 

běžného roku 

(sl.6) 

Zůstatek NNV včetně 

nečerpaných,zapojených 

NNV (sl. 9)

Nedočerpané 

výdaje  2019

Stav nároků k 

1.1.2020

10 483 820,34 9 185 699,24 1 298 121,10 1 298 121,10 9 596 683,23 10 894 804,33

10 390 427,99 5 893 765,75 4 434 550,34 4 496 662,24 23 537 837,92 27 972 388,26

1 581 693,00 885 027,00 696 666,00 696 666,00 2 968 569,00 3 665 235,00

8 808 734,99 5 008 738,75 3 737 884,34 3 799 996,24 20 569 268,92 24 307 153,26

20 874 248,33 15 079 464,99 5 732 671,44 5 794 783,34 33 134 521,15 38 867 192,59

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 2019 činí výši 33 134 521,15 Kč, v tom profilující nároky na 

programy podle ustanovení § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 20 569 268,92 Kč (program 

058V01 – 62 111,90 Kč, program 058V02 – 20 507 157,02 Kč), profilující nároky na platy a 

ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních úředníků 2 968 569 Kč a neprofilující 

nároky 9 596 683,23 Kč. 

 

Celková výše nespotřebovaných nároků ke dni  1. 1. 2020 po odpočtu nároků zapojených 

v průběhu roku 2019 činí souhrnnou částku 38 867 192,59 Kč; v tom:  

a) neprofilující nároky ve výši 10 894 804,33 Kč a 

b) profilující nároky ve výši 27 972 388,26 Kč (v tom na platy a platby za provedenou práci 

3 665 235 Kč a na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 24 307 153,26 Kč, 

v tom program 058V01 – 62 111,90 Kč a program 058V02 - 24 245 041,36 Kč.).  

 

14.1. Použití nároků v roce 2020 

Částku nespotřebovaných nároků z minulých období v souhrnné výši 38 867 192,59 Kč plánuje 

Ústavní soud použít v následujícím období zejména na platby, které přešly z roku 2019 do roku 

2020.  

 

Níže uvádíme přehled výdajů z roku 2019, které přešly do roku 2020: 

 

Běžné výdaje (neprofilující nároky, které vykazují stav k 1. 1. 2020 celkem 10 483 820,34 Kč) 

budou použity na proplacení pozastávek po dokončení započatých stavebních akcí a odstranění 

vad a nedodělků (položka 5171 opravy a údržba - předpokládaná výše 2 480 916,05 Kč, 

položka 5169 – ostatní nakupované služby – 3 500 000 Kč na služby spojení s uspořádání 

Konference evropských ústavních soudů, konzultační, položky 5166 - poradenské a právní 

služby – 300 000 Kč na služby spojené s uspořádán Konference evropských ústavních soudů a 

dále na položku 5123 – podlimitní technické zhodnocení – 150 000 Kč, položku 5164 – 

nájemné – 150 000 K, položku 5172 – programové vybavení – 300 000 Kč, položku 5365 – 
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platby daní a poplatků krajům, obcím státním fondům – 15 000 Kč, položku 5424 – náhrady 

v době nemoci – 150 000 Kč.  

 

Výše uvedené nároky byly zapojeny rozpočtovým opatřením dne 20. ledna 2020. Zbývající 

nároky budou v průběhu roku zapojovány a čerpány na ostatní položky rozpočtové skladby, 

kde stanovený rozpočet bude nižší než předpokládané výdaje, a to zejména v podseskupení 

513. Nákup materiálu a v podseskupeních 515. Nákup energií a 516. Ostatní nakupované 

služby (zde zejména v položce 5168 – služby pro ICT). 

 

Zůstatek výdajů vedených v programovém financování EDS/SMVS v programu 058V01 

k 1. 1. 2020 ve formě profilujících nároků ve výši 62 111,90 Kč byl ukončen rozpočtovým 

opatření dne 20. ledna 2020, což bylo promítnuto ve výkazu NAR 1-12. 

 

Profilující nároky v programu 058V02, které k 1. 1. 2020 činí výši 24 245 041,36 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 akcí a jejich dokončení, zahájení realizace řízení 

spisoven, bezbariérového přístupu a obnovu schodiště, přípravné práce pro rekonstrukci 

kanceláří a obnovu vozového parku. 

 

15. Zahraniční spolupráce a vnější aktivity 
 

Zahraniční aktivity Ústavního soudu mají jednak multilaterální, jednak bilaterální charakter. 

Mnohostranná spolupráce se odehrává nejčastěji prostřednictvím Konference evropských 

ústavních soudů. Nyní, kdy Ústavní soud České republiky zmíněné organizaci předsedá, je jeho 

mezinárodní záběr pochopitelně intenzivnější. Tradičním formátem vícestranné spolupráce jsou 

také mezinárodní konference, ať už jejich tématika pokrývá teoretické právní otázky, nebo 

praktické záležitosti aplikace ústavního práva. Nejkonkrétnější výsledky, především pro praxi, 

přinášejí obvykle dvoustranná jednání. Přímá diskuze soudců, popř. odborného personálu o 

konkrétních záležitostech spojených s výkonem funkcí svěřeným ústavním soudům je 

nezastupitelným podnětem k zefektivnění ochrany lidských práv a ústavnosti. Bilaterální 

spolupráce proto tvoří druhý z pilířů nadnárodních aktivit Ústavního soudu.  

 

15.1. Návštěvy ze zahraničí v sídle Ústavního soudu   

Na konci dubna zavítala na Ústavní soud delegace Ústavního soudu Thajského království, 

v jejímž čele stáli soudci Worawit Kangsasitiam a Punya Udchachon. Vedle jednání vedoucích 

thajské delegace s předsedou a místopředsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským a 

Jaroslavem Fenykem, proběhla také přednáška určená odborným pracovníkům Ústavního 

soudu Thajského království věnována historii a současnosti českého ústavního soudnictví. 

V témže složení, rozšířeném o soudce Ústavního soudu Davida Uhlíře, byla na počátku října 

přijata delegace Ústavního soudu Indonésie, jíž vedl jeho emeritní předseda a současný soudce 

Arief Hidayat a kterou doprovodila velvyslankyně Indonésie v České republice Kenssy Dwi 

Ekaningsih. Při rokování byla pozornost věnována např. vývoji ústavního soudnictví, 

problematice tzv. individuální ústavní stížnosti nebo záležitostem nadnárodního působení obou 

institucí. 

V květnu přivítal Ústavní soud delegaci Ústavního soudu Maďarska, vedenou předsedou 

Tamásem Sulyokem. Klíčovým bodem programu bylo odborné jednání na téma „Mezery 

v právu a ústavní přezkum zákonů: praxe ústavních soudů“. V podobném formátu se v měsíci 

říjnu odehrálo bilaterální jednání plén českého a slovenského Ústavního soudu. Společná 

historická zkušenost, zeměpisná blízkost nebo velmi podobný systém ochrany ústavnosti jsou 
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jen některé z mnoha fenoménů, které dávají pevný základ intenzivním vztahům mezi Ústavními 

soudy České a Slovenské republiky. Jádrem programu návštěvy bylo odborné jednání, které 

bylo rozděleno do dvou částí, přičemž obě byly věnovány vybraným nálezům vyhlášených 

během posledních 12 měsíců. 

V polovině července zavítala na Ústavní soud delegace Nejvyššího soudu Spojeného království 

vedená jeho předsedkyní lady Hale, dalšími členy byli  místopředseda soudu lord Reed a soudce 

lord Kitchin. Trojice vrcholných britských soudců byla v České republice na pozvání 

Nejvyššího soudu ČR, jehož předseda Pavel Šámal hosty na ÚS doprovázel. Jednání se za 

Ústavní soud zúčastnili předseda Pavel Rychetský i oba místopředsedové Milada Tomková a 

Jaroslav Fenyk.  

V závěru roku 2019 přijel do Brna na pracovní jednání předseda Ústavního soudu Moldavské 

republiky Vladimir Țurcan. Hlavním důvodem setkání bylo předsednictví Konferenci 

evropských ústavních soudů, resp. procedura jeho předání. Ústavní soud Moldavské republiky 

koncem května roku 2020 převezme na další tři roky předsednictví této justiční mezinárodní 

organizace. 

Podobně jako v minulých letech vyhověl předseda Ústavního soudu žádostem o přijetí a setkal 

se s velvyslanci akreditovanými v České republice. Za tímto účelem do Brna zavítali 

velvyslanci Španělského království, Spolkové republiky Německo a Spojeného království 

Velké Británie a Severního Irska. 

Počátkem roku Ústavní soud zajistil také pracovní stáž zaměstnanců Ústavního soudu 

Lotyšska, která byla zaměřena na organizaci a praktické aspekty výkonu rozhodovací činnosti 

Ústavního soudu České republiky.  

 

Přehled zahraničních návštěv v sídle Ústavního soudu: 
 

Měsíc konání Popis zahraniční návštěvy 

Leden Návštěva/stáž pracovníků Ústavního soudu Lotyšska 

 Přijetí španělského velvyslance 

Únor Mezinárodní konference pořádaná ve spolupráci s Právnickou fakultou MU 

Březen 
Přijetí německého velvyslance 

Přijetí soudce Nejvyššího soudu Slovinska 

Duben Návštěva delegace thajského Ústavního soudu 

Květen Návštěva delegace maďarského Ústavního soudu 

Červen Přijetí velvyslance Spojeného království 

Červenec Návštěva předsedkyně Nejvyššího soudu Spojeného království 

Září Přednáška pro zahraniční soudce - Evropská sít pro justiční vzdělávání 

Říjen 

Návštěva delegace Ústavního soudu Slovenské republiky 

Návštěva delegace Ústavního soudu Indonésie 

Přednáška pro zástupce The John Marshall Law School 

Listopad Přijetí soudce Státní rady Egypta  

Prosinec Přijetí předsedy Ústavního soudu Moldavské republiky  

 

15.2. Pracovní cesty soudců a zaměstnanců Ústavního soudu do zahraničí 

V roce 2019 se soudci a zaměstnanci Ústavního soudu zúčastnili několika bilaterálních jednání, 

řady konferenčních a kongresových akcí, seminářů a dalších setkání v zahraniční, do jejichž 
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průběhu se zapojili jako aktivní přispívatelé (formou přednesení referátu, prezentace či realizací 

přednášek) nebo jako přímí účastníci odborných diskuzí.  

Celkem se v roce 2019 uskutečnilo 26 zahraničních pracovních cest, kterých se účastnilo 37 

soudců a odborných pracovníků. Celkové výdaje vynaložené na tyto akce činily 782 168,53 Kč, 

z toho přímé náklady činily 255 606,73 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 

176 275,30  Kč. Zahraniční cesty ostatního aparátu ÚS dosáhly na položce 5173 výše 

350 286,50 Kč (samostatná položka s vlastní analytickou klasifikací). 

Přehled zahraničních pracovních cest soudců a zaměstnanců Ústavního soudu  

 
Měsíc Místo konání Zástupce ÚS Téma jednání 

Únor 

Santo Domingo, 

Dominikánská 

republika 

Místopředseda 14. schůze předsednictva Světové konference 

o ústavním soudnictví 

Březen 

Budapešť, 

Maďarsko 

Předseda, GS Ústavní EU identita 2019 - jednota v rozmanitosti 

Šanghaj, Čína Soudkyně Bezpečnost a postavení žen 

Duben 

Bukurešť, 

Rumunsko 

Vedoucí AO Národní ústavní identita v kontextu evropského 

práva 

Madrid, Španělsko Soudkyně, asistentka  Justice s genderovou perspektivou 

Heidelberg, SRN Soudce Srovnávací veřejné a mezinárodní právo 

Květen 

Vídeň, Rakousko Předseda, 

místopředseda, soudce, 

vedoucí OVV 

Úloha ústavních soudů při zajišťování vlády práva a 

demokracie a vztah ústavních soudů s nejvyššími 

soudními institucemi 

Trnava, Slovensko Soudce Veřejná správa, právo na spravedlivý proces a 

e-government 

Bratislava, 

Slovensko 

Předseda, GS Setkání předsedy s novým předsedou ÚS SR  

Řím, Itálie AO Výměna poznatků kontaktních osob Benátské 

komise na jednotlivých ústavních a jim podobných 

soudech a členů Benátské komise 

Červen 

Štrasburk, Francie Vedoucí AO Výměna informací ve vztahu k Evropskému soudu 

pro lidská práva 

Brusel, Belgie Předseda, 

místopředseda, vedoucí 

OVV 

Právní a časové účinky rozhodnutí ústavních soudů 

a otázky bioetiky v judikatuře ústavních soudů 

Riga, Lotyšsko Soudce Výzvy digitální komunikace pro stát a jeho 

demokratické zřízení 

Bratislava, 

Slovensko 

Předseda, asistent Oslavy 100. výročí založení Univerzity Komenského 

v Bratislavě 

Září 

 

Lucemburk, 

Lucembursko 

AO Platforma pro sdílení významných vnitrostátních 

rozhodnutí týkajících se problematiky práva EU; 

Rozhodnutí vrcholných vnitrostátních soudů, v nichž 

bylo aplikováno právo EU; Anonymizace vybraných 

rozhodnutí ve světle GDPR 

Paříž, Francie Předseda, vedoucí 

OVV 

Právo na účinný opravný prostředek před nezávislým 

a nestranným soudcem, na vztah mezi národními 

soudy a Evropským soudem pro lidská práva a na 

svobodu projevu ve vztahu k ochraně soukromého a 

rodinného života 

Omšenie, Slovensko Soudci Práce s judikaturou a aktuální rozhodnutí Ústavního 

soudu ČR se zevšeobecňujícím přesahem 

Lucemburk, 

Lucembursko 

Předseda, vedoucí 

OVV 

Tribunál (Evropské unie) v digitálním věku 

Bratislava, 

Slovensko 

Soudce Bratislavské rozpravy o správním právě 2019 
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Měsíc Místo konání Zástupce ÚS Téma jednání 

Řím, Itálie Soudkyně Soudnictví v Evropě v sázce: jak mu důvěřovat 

Říjen 

Vilnius, Litva Soudce Koncept demokracie rozvíjený ústavním 

soudnictvím 

Budapešť, 

Maďarsko 

Tisková mluvčí Komunikace soudů 

Benátky, Itálie Soudkyně Justice v Moldavsku; Ústavnost Istanbulské úmluvy; 

Arménský zákon o justici; Vztahy mezi parlamentem 

a Ústavním soudem. 

Priština, Kosovo Soudce, GS Zajišťování vlády práva a lidských práv 

prostřednictvím mechanismů ústavního soudnictví: 

výzvy jednadvacátého století 

Listopad Denpasar, Indonésie Místopředseda, GS Ústavní ochrana sociálních a ekonomických práv 

Prosinec 

Benátky, Itálie Soudkyně Jazykové zákony; Svoboda shromažďování; 

Předčasné ukončování mandátů poslanců 

parlamentu; Reformy státního zastupitelství; návrat 

Ruska do Parlamentního shromáždění Rady Evropy 
GS – generální sekretář Ústavního soudu, OVV – odbor vnějších vztahů a protokolu, AO – analytický odbor 

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. 2019 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. Bilaterální/trilaterální návštěvy  

 

V květnu se delegace Ústavního soudu (složená z předsedy Pavla Rychetského, místopředsedy 

Jaroslava Fenyka a soudce Tomáš Lichovník) zúčastnila dvoustranných jednání se soudci 

Ústavního soudu Rakouska ve Vídni. Primárně se diskutovala dvojice témat, a sice úloha 

ústavních soudů při zajišťování vlády práva a demokracie a vztah ústavních soudů s nejvyššími 

soudními institucemi (domácími i nadnárodními).   

 

Rovněž v měsíci květnu se předseda Ústavního soudu sešel v Bratislavě ke krátkému 

pracovnímu jednání se svým protějškem – nově jmenovaným předsedou Ústavního soudu 

Slovenské republiky JUDr. Ivan Fiačanem.  

 

V červnu se v Bruselu se odehrálo jednání ústavních soudů Belgie, Lotyšska a České republiky. 

Bruselský mítink završil postupně organizované odborné aktivity, v jejichž pořadatelství se 

vystřídaly všechny tři zainteresované instituce.  

 

15.2.2. Jednání a konference mezinárodních justičních těles a mezinárodních organizací 

 

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský se v září zúčastnil setkání předsedů nejvyšších 

soudů členských států Rady Evropy. Konference byla zorganizována třemi nejvyššími 

soudními institucemi Francie, a to v rámci francouzského předsednictví Výboru ministrů Rady 

Evropy. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský byl přítomen i na kolokviu pořádaném při 

příležitosti 30. výročí založení Tribunálu Evropské unie.  

 

Počátkem února se ke svému v pořadí již čtrnáctému jednání sešel Výbor (Bureau) Světové 

konference ústavního soudnictví (World Conference on Constitutional Justice). Hlavním 

tématem jednání byla příprava 5. Kongresu Světové konference ústavního soudnictví. Na 

jednání do Santo Dominga byl pozván i Ústavní soud České republiky (jakožto předsednický 
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soud Konference evropských ústavních soudů) a byl zastoupen osobou svého místopředsedy 

Jaroslava Fenyka.  

 

Soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková zastává úlohu náhradní členky tzv. Benátské 

komise (Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva). Z titulu své funkce se během 

letošního roku zúčastnila dvou zasedání tohoto orgánu v Benátkách, a sice v říjnu a v prosinci.  

 

Vedle soudců Ústavního soudu v doprovodu generálního sekretáře či vedoucího odboru 

vnějších vztahů jsou na zahraniční cesty vysíláni rovněž odborní pracovníci Ústavního soudu. 

Ti letos zastupovali Ústavní soud na třech akcích, a sice na květnovém jednání Společné rady 

ústavního soudnictví Benátské komise v Římě, na červnovém zasedání Superior Courts 

Network ve Štrasburku a na zářijovém jednání Soudní sítě Evropské unie v Lucemburku.  

 

15.2.3. Mezinárodní konference (spolu)pořádané zahraničními ústavními soudy 

 

Počátkem března uspořádal Ústavní soud Maďarska mezinárodní konferenci na téma „Ústavní 

EU identita 2019 – jednota v rozmanitosti“. Za Soudní dvůr Evropské unie zde přednesl hlavní 

projev předseda Koen Lenaerts a svá stanoviska představili také zástupci osmi evropských 

ústavních soudů. Mezi hlavními řečníky nechyběl předseda Ústavního soudu České republiky 

Pavel Rychetský. 

 

V dubnu se v Bukurešti odehrála mezinárodní konference na téma „Národní ústavní identita v 

kontextu evropského práva“. Akci pořádal Ústavní soud Rumunska a přizval k ní zástupce 

ústavních soudů např. z Německa, Rakouska, Slovenska, Slovinska, Chorvatska atd. Ústavní 

soud České republiky byl reprezentován vedoucím analytického odboru Ľubomírem 

Majerčíkem. 

 

V polovině června se soudce Ústavního soudu Vojtěch Šimíček zúčastnil kongresu Societas 

Iuris Publici Europaei (SIPE), sdružujícího akademiky a profesionály ze sféry veřejného práva, 

a přednesl zde odborné vystoupení.  

 

V říjnu se ve Vilniusu odehrál XXII. Mezinárodní kongres evropského a srovnávacího 

ústavního práva, který pořádal Ústavní soud Litevské republiky. V rámci odborných vystoupení 

zazněl i příspěvek soudce Ústavního soudu Jiřího Zemánka.  

 

V témže měsíci proběhla mezinárodní konference zorganizovaná Ústavním soudem Republiky 

Kosovo. Na základě pozvání hostitelů byl na konferenci reprezentován i Ústavní soud České 

republiky, a to konkrétně soudcem Davidem Uhlířem, který zde hovořil o právu na účinné 

vyšetřování.  

 

15.2.4. Ostatní mezinárodní konference 

 

Dalším prostředkem sdílení a získávání znalostí a nových perspektiv spočívá v aktivní účasti 

na mezinárodních odborných konferencích a vědeckých sympoziích. Do celé řady z nich se 

v různých formách zapojili soudci Ústavního soudu. Vladimír Sládeček se zúčastnil konferencí 

organizovaných Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě, resp. Právnickou 

fakultou Trnavské univerzity, Jiří Zemánek se již tradičně zapojil do kolokvia Heidelberské 

diskusní skupiny (Heidelberger Gesprächskreis) organizovaného Institutem Maxe Planka, 

Kateřina Šimáčková mimo jiné vystoupila na mezinárodním kongresu „Justice s genderovou 

perspektivou“ v Madridu či na konferenci s názvem „Soudnictví v Evropě v sázce: jak mu 

důvěřovat.“ konané v Římě a Jaromír Jirsa společně s Vojtěchem Šimíčkem přednášeli v rámci 
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semináře věnovaného tématu „Možnosti a způsoby práce s judikaturou, rozbor vybraných 

rozhodnutí Ústavního soudu ČR“ a pořádaného Justiční akademií Slovenské republiky.  

 

Význam a dopad mediálního působení reflektovala konference organizovaná Maďarskou 

justiční akademií a Národní kanceláří pro soudnictví. Konference se za Ústavní soud České 

republiky zúčastnila jeho tisková mluvčí. 

 

15.3. Další vnější aktivity Ústavního soudu  

Vedle účasti na odborných konferencích se Ústavní soud v roce 2019 zapojil také přímo do 

organizace konferenčních akcí, a to konkrétně ve dvou případech. 

V únoru uspořádaly Právnická fakulta Masarykovi univerzity společně s Ústavním soudem 

mezinárodní odbornou konferenci „Nezávislost soudní moci v zemích Visegrádu na 

křižovatce?“. Toto pro střední Evropu aktuální téma budí oprávněný zájem jak mezi členy 

vědecké obce, tak i mezi odborníky a laiky z právní praxe. Předním cílem konference bylo 

vytvoření fóra, na němž by se řečníci mohli podělit o svůj pohled na problémy spojené s 

tématem nezávislosti justice a poukázat na různé aspekty vztahu soudní a politické (legislativní 

a exekutivní) moci, a to v co možná nejširší komparativní perspektivě. Ústavní soud byl na 

konferenci reprezentován svým předsedou Pavlem Rychetským, který akci zahájil příspěvkem, 

v němž se věnoval nezávislosti justice pohledem ústavního soudce. Ústavní soud na konferenci 

dále zastupovala soudkyně Kateřina Šimáčková, jejíž vystoupení se soustředilo na roli 

Benátské komise (Rady Evropy) v problematice nezávislosti soudnictví.  

Druhá konference, kterou pořádal Ústavní soud společně s Kanceláří veřejného ochránce práv 

a Nejvyšším státním zastupitelství, se věnovala tématu nenávisti na internetu. Konference, 

určená soudcům, státním zástupcům a příslušníkům policejních, resp. vyšetřovatelských složek 

byla zahájena proslovy Pavla Rychetského, Anny Šabatové a Pavla Zemana. Po úvodních 

proslovech následovaly příspěvky odborníků, kteří se podělili o zkušenosti svých domovských 

institucí a pracovišť s výše uvedenou matérií.  

Ústavnímu soudu již tradičně velmi záleží na tom, aby se budoucí právníci a mladá generace 

obecně seznámila se základními instituty lidských práv, ústavnosti a právního řádu. V rámci 

své omezené kapacity se proto snaží pořádat alespoň nepravidelné neformální přednášky a 

exkurze pro vysokoškolské a středoškolské studenty, na nichž soudci a odborní pracovníci 

Ústavního soudu studenty seznamují se základy právní úpravy ústavního soudnictví v naší zemi 

a s aktuálními otázkami, které musí soudci v rámci své rozhodovací činnosti řešit. Řada 

takových přednášek/exkurzí se odehrála i v roce 2019.  
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16. Údaje o majetku 
 

AKTIVA    C E L K E M 416 093 630,80 186 833 082,06 229 260 548,74 221 075 296,98

STÁLÁ AKTIVA 399 240 143,50 186 833 082,06 212 407 061,44 205 595 042,97

Dlouhodobý nehmotný majetek 33 919 853,01 32 472 601,89 1 447 251,12 1 388 983,12

software 30 998 507,74 29 821 618,62 1 176 889,12 1 388 983,12

drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 650 983,27 2 650 983,27

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 270 362,00 270 362,00

Dlouhodobý hmotný majetek 365 320 290,49 154 360 480,17 210 959 810,32 204 206 059,85

pozemky 4 342 546,96 4 342 546,96 4 288 286,96

kulturní předměty 3 336 870,00 3 336 870,00 3 336 870,00

stavby 174 018 009,32 25 728 011,00 148 289 998,32 142 818 913,09

samostatné movité věci a soubory movitých věcí 122 945 013,19 78 747 639,28 44 197 373,91 47 789 540,50

drobný dlouhodobý hmotný majetek 49 884 829,89 49 884 829,89

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10 793 021,13 10 793 021,13 5 972 449,30

Dlohodobé pohledávky

OBĚŽNÁ AKTIVA 16 853 487,30 16 853 487,30 15 480 254,01

Zásoby - materiál na skladě 88 763,83 88 763,83 55 292,51

Krátkodobé pohledávky 2 589 851,93 2 589 851,93 2 904 479,42

odběratelé 82 005,64

krátkodobé poskytnuté zálohy 373 021,00 373 021,00 395 784,00

pohledávky za zaměstnanci 79 871,00 79 871,00 80 150,00

náklady příštích odbobí 2 129 272,43 2 129 272,43 2 327 454,24

příjmy příštích období 0,00 0,00 0,00

ostatní krátkodobé pohledávky 7 687,50 7 687,50 19 085,54

Krátkodobý finanční majetek 14 174 871,54 14 174 871,54 12 520 482,08

jiné běžné účty 12 973 320,00 12 973 320,00 11 328 991,00

běžný účet FKSP 1 176 301,54 1 176 301,54 1 190 071,08

ceniny (stravenky, kolky) 25 250,00 25 250,00 1 420,00

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. 2019 celkem 

373 021 Kč (rozpis uveden v tabulce níže).  

V roce 2019 nebyly poskytnuty žádné zálohy na dodávky a práce investičního nebo 

neinvestičního charakteru, které by nebyly ve stejném roce realizovány. 

 

Účet Název Částka v Kč

314 Poskytnuté provozní zálohy 373 021,00 

314 0060 krátkodobé zálohy na předplatné 24 991,00 

314 0061 krátkodobé zálohy na energie 21 485,00 

314 0062 krátkodobá záloha na byt Praha 42 964,00 

314 0063 krátkodobá záloha na teplo 0,00 

314 0065 krátkové zálohy z faktur -  služby 0,00 

314 0067 krátkodobá záloha na byty soudců 244 381,00 

314 0068 krátkodobá záloha na vodu 39 200,00  
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18. Bezúplatný převod majetku  
 

V roce 2019 byl nepotřebný majetek převeden z majetku Ústavního soudu níže uvedeným 

organizačním složkám státu formou bezúplatného převodu: 

1. Česká republika - Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Moravské náměstí 1/1, 601 51 

Brno, IČO: 00213730, jednající prostřednictvím ředitele – Ing. Josefa Kamery  

Osobní automobil značky Škoda Octavia 1,9TDI, účetní cena 578 424,66 Kč. 

Osobní automobil značky Škoda Octavia 2,0TDI, účetní cena 517 376,00 Kč 

Rozhodovací a smluvní tituly: 

Rozhodnutí ředitele sekce soudní správy – nepotřebnost majetku státu č. R/ŘSS - 4/2019 

ze dne 7. 10. 2019. 

Zápis o bezúplatném převodu majetku státu ze dne 21. 10. 2019. 

Protokol o předání a převzetí 22. 10. 2019.  

 

2. Česká republika – Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91, 181 02, Praha 8, 

IČO: 00064220, jednající prostřednictvím ředitele MUDr. Martina Holého 

PC 5 ks a monitory 5 ks v celkové účetní ceně 90 235,75 Kč. 

Rozhodovací a smluvní tituly: 

Rozhodnutí ředitele sekce soudní správy – nepotřebnost majetku státu č. R/ŘSS-3/2019 

ze dne 2. 10. 2019. 

Nabídka majetku ÚS OSS (čj. ŘSS ÚS 17/19-222/19) 

Zápis o bezúplatném převodu majetku státu ze dne 7. 11. 2019. 

Protokol o předání a převzetí 12. 11. 2019.  

 

3. Česká republika – Léčebné lázně - Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91 Kynžvart, 

IČO: 00883573, jednající prostřednictvím ředitele Ing. Jana Ludvíka, MBA 

PC 2 ks a monitory 5 ks v celkové účetní ceně 69 639 Kč. 

Rozhodovací a smluvní tituly: 

Rozhodnutí ředitele sekce soudní správy – nepotřebnost majetku státu č. R/ŘSS-3/2019 

ze dne 2. 10. 2019. 

Zápis o bezúplatném převodu majetku státu ze dne 7. 11. 2019. 

Protokol o předání a převzetí 28. 11. 2019. 
V roce 2018 byl nepotřebný majetek bezúplatně převeden z majetku Ústavního soudu níže 

uvedeným složkám státu: 

 

 

* * * 
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I. Číselné sestavy a tabulkové přílohy 

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

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

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

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

Příloha č. 5 - Organizační schéma Ústavního soudu k 31. 12. 2019 
  



Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2019 

 

Ústavní soud (358) 45 

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

rozpočtu 

 
  

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

 v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2019

KAPITOLA:358 Ústavní soud v tis.Kč

R O Z P O Č E T   012.2019 % Index

třída
seskup

ení
podsesk. položka

U K A Z A T E L Skutečnost 012.2018 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2019 plnění Sk012.2019/Sk012.2018

položek položek  rozpočet po změnách 3:2 3:0

0 1 2 3 4 5

 P Ř Í J M Y   

1

 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM

 (daně, poplatky, pojistné)         

1 - 16

 Z daňových příjmů celkem: 

 příjmy z daní a poplatků         

211  Příjmy z vlastní činnosti    2,10     

213  Příjmy z pronájmu majetku    0,61     

215  Soudní poplatky 0,92   1,00   108,70 

21

 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků

 organizací s přímým vztahem 0,92   3,71   402,72 

221  Přijaté sankční platby 2 140,00   2 760,50   129,00 

2 22  Přijaté sankční platby a vratky transferů 2 140,00   2 760,50   129,00 

232  Ostatní nedaňové příjmy 266,60   216,04   81,03 

23

 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku

 a ostatní nedaňové příjmy 266,60   216,04   81,03 

2
 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM

2 407,52   2 980,24   123,79 

3
 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

        

4
  PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM

        

1,2,3,4
 PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM

2 407,52   2 980,24   123,79         

11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,41,42 Kontrolní součet (seskupení položek) 2 407,52   2 980,24   123,79 

17.1.2020
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V Ý D A J E         

501  Platy    68 707,23 73 254,36 73 254,36 73 325,74 100,10 106,72 

5011

       v tom: Platy zaměstnanců v pracovním

                  poměru vyjma zaměstnanců na služebních 

                  místech 68 707,23 73 254,36 73 254,36 73 325,74 100,10 106,72 

502  Ostatní platby za provedenou práci 33 517,55 36 759,40 37 701,90 35 546,98 94,28 106,05 

5021         v tom: Ostatní osobní výdaje 552,35 961,00 961,00 369,56 38,46 66,91 

5022

                   Platy představitelů státní moci 

                   a některých orgánů 32 965,20 35 798,40 35 798,40 33 724,90 94,21 102,30 

5024                    Odstupné    510,03     

5026                    Odchodné   942,50 942,50 100,00   

503  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4)   31 844,22 37 404,68 37 404,68 33 507,37 89,58 105,22 

5031, 2 a 9

   z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, 

              veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné 

              pojistné placené zaměstnavatelem   31 844,22 37 404,68 37 404,68 33 507,37 89,58 105,22 

50 Platy a podobné a související výdaje 134 069,00 147 418,44 148 360,94 142 380,09 95,97 106,20 

512

Výdaje na některé úpravy hmotných  věcí a pořízení 

některých práv k hmotným věcem   63,97 63,97 99,99   

513  Nákup materiálu 9 870,15 5 957,20 5 961,15 5 648,99 94,76 57,23 

514  Úroky a ostatní f inanční výdaje 41,01 45,00 45,00 31,55 70,10 76,92 

515  Nákup vody, paliv a energie 5 038,04 6 350,00 5 591,00 5 310,64 94,99 105,41 

516  Nákup služeb 20 076,42 17 706,00 18 943,29 18 086,38 95,48 90,09 

517  Ostatní nákupy 83 210,08 14 078,00 13 314,29 18 512,56 139,04 22,25 

5171     z toho: Opravy a udržování 80 993,74 11 106,00 10 701,00 17 303,99 161,70 21,36 

5173                  Cestovné 682,18 980,00 980,00 456,38 46,57 66,90 

519

 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, 

 náhrady a věcné dary 5 486,11 5 831,60 5 876,60 5 745,60 97,77 104,73 

51  Neinvestiční nákupy a související výdaje 123 721,82 49 967,80 49 795,30 53 399,69 107,24 43,16 

534

 Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné 

 právní subjektivity 2 035,30 2 183,06 2 183,06 2 146,40 98,32 105,46 

5342

   z toho:  Základní příděl fondu kulturních a sociálních 

potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů  2 035,30 2 183,06 2 183,06 2 146,40 98,32 105,46 

536

 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, 

 platby daní a další povinné platby 192,77 201,95 202,95 132,36 65,22 68,66 

53

 Neinvestiční transfery veřejnoprávním 

 subjektům a mezi peněžními fondy téhož 

 subjektu a platby daní 2 228,07 2 385,01 2 386,01 2 278,76 95,51 102,27 

541  Sociální dávky         

542  Náhrady placené obyvatelstvu 92,58 100,00 280,00 269,19 96,14 290,75 

549  Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu         

54  Neinvestiční transfery obyvatelstvu 92,58 100,00 280,00 269,19 96,14 290,75 

551

 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 

 a nadnárodním orgánům 50,99 60,00 51,50 51,50 100,00 101,00 

55

 Neinvestiční transfery a související platby do 

 zahraničí 50,99 60,00 51,50 51,50 100,00 101,00 

5
 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

260 162,46 199 931,25 200 873,75 198 379,22 98,76 76,25 

611  Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 228,69 2 590,00 2 499,25 270,36 10,82 118,22 

612  Pořízení dlouhodobého hmotného majetku   54 205,70 29 038,00 29 128,75 15 859,22 54,45 29,26 

61  Investiční nákupy a související výdaje 54 434,39 31 628,00 31 628,00 16 129,58 51,00 29,63 

6
 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

54 434,39 31 628,00 31 628,00 16 129,58 51,00 29,63 

5,6

 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM
314 596,85 231 559,25 232 501,75 214 508,80 92,26 68,19 

1,2,3,4-(5,6)   Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu -312 189,33 -231 559,25 -232 501,75 -211 528,56 90,98 67,76 

      

50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62, 63,64,67,69 Kontrolní součet (seskupení položek) 314 596,85 231 559,25 232 501,75 214 508,80 92,26 68,19 

 FINANCOVÁNÍ         

8  FINANCOVÁNÍ CELKEM         

(1+2+3+4)-(5+6)+8     

 Kontrola - rozdíl salda SR a financování -312 189,33 -231 559,25 -232 501,75 -211 528,56 

    

Vysvětlivky: *) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek

    na PSP 161 a 162 rozp. skladby

POD  - pododdíl  **) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty 

P      - položka                          v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

PSP  - podseskupení položek                          položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

SP    - seskupení položek

T      - třída

17.1.2020

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění 

Období: 012.2019

KAPITOLA:358 Ústavní soud v tis.Kč

R O Z P O Č E T   012.2019 % Index

U K A Z A T E L Skutečnost 012.2018 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2019 Plnění Sk012.2019/Sk012.2018

rozpočet po změnách 3:2 3:0

0 1 2 3 4 5

541  Ústavní soudnictví 314 596,85 231 559,25 232 501,75 214 508,80 92,26 68,19 

54  Právní ochrana 314 596,85 231 559,25 232 501,75 214 508,80 92,26 68,19 

5  BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 314 596,85 231 559,25 232 501,75 214 508,80 92,26 68,19 

6  VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY         

 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM
314 596,85 231 559,25 232 501,75 214 508,80 92,26 68,19 

s
k
u
p
in

a

p
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d
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d
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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 ROZPO ČTU  

ZA ROK 2019  

schválený po změnách konečný 
2)

% %

0 0 0 2 980 240,84 x x

231 559 248 232 501 748 247 643 324,89 214 508 803,74 92,26 86,62 15 079 464,99

0 0 0 0,00 x x

0 0 0 2 980 240,84 x x

0 0 0 0,00 x x

231 559 248 232 501 748 247 643 324,89 214 508 803,74 92,26 86,62 15 079 464,99

35 798 400 35 798 400 35 798 400,00 33 724 900,00 94,21 94,21

195 760 848 196 703 348 211 844 924,89 180 783 903,74 91,91 85,34 15 079 464,99

110 013 762 110 956 262 111 841 289,00 108 872 720,00 98,12 97,35 885 027,00

37 404 679 37 404 679 37 404 679,00 33 507 373,00 89,58 89,58 0,00

2 183 055 2 183 055 2 183 055,00 2 146 396,46 98,32 98,32

73 254 362 73 254 362 73 629 362,00 73 325 738,00 100,10 99,59 375 000,00

0 0 0,00 0,00 x x x

31 628 000 31 628 000 36 698 850,65 16 129 581,73 51,00 43,95 5 008 738,75

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 – Organizační schéma  
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