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NÁVRHY

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

1. zastává názor, že celková výše rozpočtových zdrojů, které požaduje evropský veřejný 
ochránce práv na rok 2013, mu umožní plnit povinnosti vyplývající z pravidel a obecných 
podmínek pro výkon jeho funkce, prováděcích ustanovení a dohody o spolupráci a umožní 
mu efektivně plnit úkoly;

2. bere na vědomí, že odhad příjmů a výdajů veřejného ochránce práv na rok 2013 uvádí 
celkovou částku 9 887 000 EUR, což představuje oproti rozpočtu na rok 2012 nárůst 
o 3,89 % (+ 370 500 EUR);

3. poukazuje na to, že relativně velký nárůst ve srovnání s rozpočtem na rok 2012 je do velké 
míry důsledkem značného nárůstu nájmu, který bude veřejný ochránce práv v roce 2013 
platit poté, co se jeho kancelář v Bruselu přestěhuje;

4. bere na vědomí, že zvýšení nájmu samo o sobě představuje nárůst odhadu příjmů a výdajů 
o 2,4 %; poukazuje na to, že pokud by nebylo třeba poskytovat prostředky na toto zvýšení 
nájmu, vzrostl by rozpočet veřejného ochránce práv pouze o 1,4 %, což je pod úrovní 
předpokládané inflace ve výši 1,9 %; 

5. všímá si, že veřejný ochránce práv požaduje ve svém plánu pracovních míst jedno další 
místo (AD6) a převedení osmi stávajících míst (2 AST a 6 AD) do vyšší třídy;

6. podporuje žádost veřejného ochránce práv o navýšení prostředků na smluvní zaměstnance, 
aby mohl posílit oddělení pro registraci, jehož úkoly se rozšířily vzhledem k tomu, že se 
zabývá stížnostmi, které nespadají do pravomocí veřejného ochránce práv;

7. je potěšen skutečností, že veřejný ochránce práv byl znovu schopen dosáhnout úspor 
(211 000 EUR) tím, že systematicky zkoumal všechny své rozpočtové položky, a tyto 
úspory může použít na financování plánovaných projektů v roce 2013; 

8. s uspokojením konstatuje, že veřejný ochránce práv má s ohledem na stávající 
hospodářskou situaci v Evropě v úmyslu i nadále dodržovat maximální možnou 
zdrženlivost v budoucích rozpočtech do té míry, jak mu to umožňuje jeho mandát.
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Petiční výbor vzal na vědomí odhad příjmů a výdajů evropského veřejného ochránce práv na 
rozpočtový rok 2013, který evropský veřejný ochránce práv předložil rozpočtovému orgánu 
v souladu s článkem 31 finančního nařízení.

Odhad příjmů a výdajů veřejného ochránce práv na rok 2013 uvádí celkovou částku 
9 887 000 EUR. Tato částka představuje nárůst o 3,89 % (+ 370 500 EUR) ve srovnání 
s konečným rozpočtem veřejného ochránce práv na rok 2012 ( 9 516 500 EUR). Odhad 
příjmů a výdajů zohledňuje jak dopad inflace, tak zvýšené životní náklady, jak je odhaduje 
Evropská komise. 

Hlavní charakteristiky rozpočtu na rok 2013
Relativně velký nárůst rozpočtu na rok 2013 (+ 3,89 %) ve srovnání s rozpočtem na rok 2012 
je převážně důsledkem značného nárůstu nájmu (+ 230 000 EUR), který bude veřejný 
ochránce práv muset platit v roce 2013. 

V roce 2013 se kancelář veřejného ochránce práv v Bruselu přestěhuje ze svého stávajícího 
místa ve staré budově Eastman do nové budovy v Rue Montoyer. Jelikož nájem za budovu 
Eastman byl vzhledem k jejímu poněkud špatnému stavu nízký, musel veřejný ochránce práv 
navýšit prostředky na nájem v Bruselu (+ 230 000 EUR). 

Spolu s mírným zvýšením nájmu za kanceláře ve Štrasburku (+ 7000 EUR) dosáhnou celkové 
prostředky na nájem v roce 2013 částky 725 000 EUR (+ 49 %). Také další poplatky za novou 
budovu jsou vyšší (+ 33 %) než ve staré budově Eastman.

Samotné zvýšení nájmu představuje nárůst rozpočtu o 2,49 %. Pokud by nedošlo k této změně 
v platbách nájmu, vzrostl by rozpočet veřejného ochránce práv na rok 2013 ve srovnání 
s loňským rozpočtem pouze o 1,4 %, což je pod úrovní předpokládané inflace ve výši 1,9 %. 

Úspory a přerozdělení prostředků
Stejně jako v předchozích letech připravila oddělení veřejného ochránce práv odhad rozpočtu 
na základě plánovaných projektů na rok 2013. Vzhledem k současné situaci v Evropě 
zkoumala oddělení veřejného ochránce práv systematicky všechny rozpočtové položky 
s cílem dosáhnout úspor, které by bylo možno použít na financování těchto projektů.

Celková částka těchto úspor činí 211 000 EUR, což představuje více než 36 % celkového 
nárůstu v ostatních rozpočtových položkách (581 500 EUR).

Zaměstnanci
Ve svém odhadu příjmů a výdajů na rok 2013 požaduje veřejný ochránce práv jedno další 
stálé pracovní místo (AD6). Práci účetního pro evropského veřejného ochránce práv dosud 
vykonával úředník z Evropského parlamentu. Změny v systémech a politikách (IT) 
v Parlamentu však vedly k situaci, kdy by pro obě strany bylo výhodné, aby si účetnictví 
dělala kancelář veřejného ochránce práv sama. Žádná další místa se na rok 2013 nepožadují.

Co se týče převedení do vyšších tříd v roce 2013, požaduje veřejný ochránce práv převedení 
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8 stávajících míst (2 AST a 6 AD). Tato převedení do vyšší třídy jsou požadována v souladu 
se služebním řádem. Veřejný ochránce práv zdůrazňuje, že to neznamená, že osm 
zaměstnanců bude automaticky povýšeno. V případě každého povýšení rozhoduje veřejný 
ochránce práv individuálně, zda si daná osoba povýšení zaslouží. 

Počátkem roku 2012 se veřejný ochránce práv rozhodl pověřit oddělení pro registraci 
vyřizováním stížností, které nespadají do jeho působnosti. Proto je třeba do tohoto oddělení 
přijmout další smluvní zaměstnance. Za tímto účelem žádá veřejný ochránce práv o navýšení 
prostředků na smluvní zaměstnance o 113 000 EUR. Zdůrazňuje přitom, že tento nárůst 
prostředků se vyrovnává odpovídajícím snížením prostředků na stáže (– 113 000 EUR).

Organizace
Činnosti kanceláře veřejného ochránce práv lze rozdělit do čtyř oblastí: 1) vyřizování stížností 
a provádění šetření, 2) komunikace, 3) podpůrné činnosti a 4) strategie a řízení.

V lednu 2012 začala fungovat nová struktura oddělení veřejného ochránce práv, která vznikla 
s ohledem na výše uvedené činnosti. Ve dvou stávajících odborech došlo k reorganizaci a byla 
vytvořena dvě ředitelství, přičemž každé z nich se skládá ze tří oddělení: dvě oddělení pro 
stížnosti a šetření a jedno oddělení zabývající se podpůrnými činnostmi. 

V rámci nové struktury pracuje 57 % všech zaměstnanců v oblasti stížností a šetření, 17 % 
v oblasti komunikace, 22 % v oblasti podpůrných činností a 4 % v oblasti strategie a řízení.

Pracovní zátěž
V roce 2011 zaregistroval veřejný ochránce práv 2 510 stížností, z nichž 698 spadalo do jeho 
působnosti (v roce 2010 to bylo 2 667 stížnosti, z nichž 744 spadalo do jeho působnosti). 
Veřejný ochránce práv zahájil 382 šetření (v roce 2010 to bylo 335). V průběhu roku 2011 
dokončil 318 šetření (v roce 2010 jich bylo 326). Celkem vyřídil více než 3 700 stížností 
a žádostí o informace. 

Ve více než 65 % vyřizovaných případů (1 667) byl veřejný ochránce práv schopen pomoci 
podavatelům stížností tím, že zahájil šetření, předal případ příslušnému orgánu nebo jim 
poskytl radu. V případech, které byly předány jinému orgánu nebo kdy bylo podavateli 
stížnosti doporučeno, aby se obrátil na jiný orgán, bylo 47 % stížností přesměrováno na člena 
Evropské sítě veřejných ochránců práv (celostátního nebo regionálního), jejímž je Evropský 
parlament plnoprávným členem. V 11 % případů byli podavatelé stížnosti odkázáni na Komisi 
a ve 46 % případů jim bylo doporučeno, aby se obrátili na jiné orgány, např. SOLVIT. 

V roce 2011 uzavřel veřejný ochránce práv 84 případů, kdy daná instituce souhlasila se 
smírným řešením nebo urovnáním příslušné záležitosti. Ve 47 případech byl zjištěn nesprávný 
úřední postup a ve 13 z těchto případů bylo dosaženo pozitivního výsledku, kdy příslušná 
instituce zcela nebo částečně přijala doporučení navržené veřejným ochráncem práv. Dále 
veřejný ochránce práv uzavřel 35 případů s kritickými připomínkami a ve 39 případech vznesl 
další připomínky. V 64 případech nebyl zjištěn žádný nesprávný úřední postup.


