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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Petiční výbor vzal na vědomí odhad příjmů a výdajů předložený rozpočtovému orgánu 
evropským veřejným ochráncem práv v souladu s článkem 31 finančního nařízení, v němž 
jsou uvedeny rozpočtové požadavky pro rozpočtový rok 2011.

Úkolem evropského veřejného ochránce práv je řešit spravedlivým způsobem stížnosti vedené 
proti orgánům Evropské unie. Veřejný ochránce práv také prosazuje transparentnost a správní 
kulturu služeb. Veřejný ochránce práv úzce spolupracuje s orgány a institucemi EU                
a s evropskou sítí vnitrostátních a regionálních ombudsmanů.

Rozpočet veřejného ochránce práv má tři hlavní části: výdaje související s osobami 
pracujícími v orgánu, výdaje na budovy, nábytek, zařízení atd. a výdaje související 
s obecnými činnostmi orgánu.

Evropský ochránce veřejných práv, aby byl schopen vykonávat svou funkci, požaduje 
v odhadech příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2011 částku ve výši 9 395 100 EUR, což 
v porovnání s rokem 2010 představuje navýšení o 0,67 % (62 825 EUR). V předešlých letech 
bylo navýšení rozpočtu významně vyšší, v roce 2009 o 5,95 % a v roce 2010 o 7,14 %. 

S ohledem na současnou finanční a hospodářskou krizi a ve snaze vyjádřit solidaritu 
s ostatními kolegy na vnitrostátních a regionálních úrovních, kteří se potýkají s omezenými 
rozpočtovými prostředky, se ochránce veřejných práv snažil navýšení co nejvíce omezit. 

Na druhé straně pro veřejného ochránce práv vznikají nové povinnosti. Lisabonská smlouva 
rozšířila pravomoci veřejného ochránce práv z „orgánů a institucí Společenství“ na „orgány,
instituce nebo jiné subjekty Unie“, což bude mít bez pochyby vliv na jeho budoucí náplň 
činnosti. 

V odhadech příjmů a výdajů pro rok 2011 nejsou tyto nové úkoly zvlášť zohledněny a veřejný 
ochránce práv upozorňuje, že nemůže tudíž zaručit, že bude možné tento omezený rozpočet 
dodržet. Dále také upozorňuje, že bude-li to nutné s ohledem na výkon nových pracovních 
závazků vyplývajících z Lisabonské smlouvy, bude požadovat dodatečné prostředky. V této 
fázi je tento předpoklad pouze hypotetický a není zcela jasné, jaký by mohl být skutečný 
dopad Lisabonské smlouvy.

Jak tomu bylo v předchozích odhadech příjmů a výdajů úřad veřejného ochránce práv 
prozkoumal všechny rozpočtové položky s cílem identifikovat, kde je možné ušetřit nebo 
převést prostředky. Tento postup vedl v roce 2011 k celkové úspoře ve výši 273 500 EUR. 
Uspořená částka pokrývá více než 80 % celkového navýšení u ostatních rozpočtových 
položek vyplývajících, mimo jiné, ze zvýšených nákladů na překlady z důvodu nové cenové 
politiky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (CdT) a ze zvýšených výdajů 
za IT služby v důsledku aktualizace zastaralých videokonferenčních systémů, jež se používají 
pro komunikaci mezi úřady veřejného ochránce práv ve Štrasburku a Bruselu. 

Veřejný ochránce práv uvádí, že výsledky, jichž bylo dosaženo v roce 2009, byly velmi 
pozitivní. Šetření byla dokončena rychleji, aniž by se to odrazilo na kvalitě. Důvodem bylo 
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zčásti přijetí nových pracovníků, které byl veřejný ochránce práv schopen zaměstnat od roku 
2009 a zčásti zavedení nových postupů. V roce 2009 byly případy v průměru uzavřeny po 
devítiměsíčním šetření a téměř v 60 % případů šetření vedlo k uspokojivému vyřešení 
stížností.

Pokud jde o zaměstnance, plán pracovních míst úřadu veřejného ochránce práv na rok 2010 
obsahuje 63 míst: 16 úředníků a 47 dočasných zaměstnanců (35 míst AD a 28 míst AST). 
V rozpočtu na rok 2011 veřejný ochránce práv požaduje 1 místo AST a také dvanáct povýšení 
(6 míst AST a 6 míst AD) v souladu s článkem 6 odst. 2 služebního řádu. Kromě toho 
požaduje přeměnu jednoho místa AD14 z dočasného na stálé pracovní místo. 

Pokud jde o vzdělávací politiku úřadu navrhuje veřejný ochránce práv navýšit finanční 
prostředky určené na vzdělávání v roce 2011 z 37 000 EUR na 45 000 EUR. Pokud by byly 
tyto prostředky k dispozici, úřad by mohl rozšířit novou vzdělávací politiku, která již byla 
plánována v odhadech příjmů a výdajů na rok 2010 a bude zavedena v druhé polovině roku 
2010.

Zpravodaj souhlasí s požadavky veřejného ochránce práv a domnívá se, že celková výše 
rozpočtových prostředků, které požaduje v odhadech příjmů a nákladů mu umožní plnit 
povinnosti vyplývající z pravidel a obecných podmínek pro výkon jeho funkce a umožní mu 
plnit efektivně jeho úkoly.
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NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení 
začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že rozpočtové prostředky, které požaduje evropský veřejný ochránce práv mu 
umožní plnit povinnosti vyplývající z pravidel a obecných podmínek pro výkon jeho 
funkce a umožní jeho úřadu efektivně plnit jeho úkoly; 

2. dodává, že ve srovnání s rokem 2009 (+ 5,95 %) a rokem 2010 (+ 7,14 %) se navýšení 
rozpočtových zdrojů požadovaných veřejným ochráncem práv pro rok 2011 omezilo na 
skromných 0,67 % (62 825 EUR); 

3. chválí veřejného ochránce práv za omezení výdajů a vyjádření solidarity s jeho kolegy na 
vnitrostátních a regionálních úrovních, kteří se v současné finanční a hospodářské krizi 
potýkají s omezenými rozpočtovými prostředky;

4. dodává, že vstup Lisabonské smlouvy v platnost rozšířil pravomoci veřejného ochránce 
práv z „orgánů a institucí Společenství“ na „orgány, instituce nebo jiné subjekty Unie“, 
což se sebou nese nové povinnosti zejména, pokud jde o vztah k Evropské radě a druhý 
pilíř společné zahraniční a bezpečnostní politiky; 

5. je si vědom, že s ohledem na nové povinnosti veřejného ochránce práv vyplývající 
s Lisabonské smlouvy, nemusí být současné omezení rozpočtu udržitelné; doporučuje 
veřejnému ochránci práv, aby i nadále předkládal realistické návrhy vycházející z nákladů, 
jež plně zohledňují potřebu využívat omezené prostředky optimálním způsobem;

6. vítá skutečnost, že rok 2009 byl velmi pozitivním rokem, v němž byla šetření ukončena 
rychleji, aniž by to ohrozilo jejich kvalitu; dodává, že tohoto výsledku bylo dosaženo díky 
vyššímu počtu lidských zdrojů, a také zavedením moderních vyšetřovacích metod; 
doporučuje veřejnému ochránci práv, aby i nadále usiloval o opakování těchto skvělých 
výsledků; 

6. bere na vědomí, že stejně jako v předešlých letech veřejný ochránce práv přezkoumal 
všechny rozpočtové položky s cílem uspořit a přerozdělit finanční prostředky; vítá 
skutečnost, že výsledek toho přezkumu vedl k celkové úspoře ve výši 273 500 EUR, což 
pokrývá více než 80 % celkového navýšení rozpočtu pro rok 2011 (336 325 EUR) 
a vysvětluje jeho velmi omezené zvýšení (62 825 EUR); 

7. podporuje žádost veřejného ochránce práv na další místo v AST třídě, dvanáct povýšení  
(6 míst AD a 6 míst AST) a jednu změnu pracovní smlouvy z dočasné na trvalou (AD14); 
schvaluje návrh veřejného ochránce práv navýšit prostředky určené na odborné vzdělávání 
a zahájit v roce 2011 přezkum řízení kvality.


