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1 Úvod 
 
Zajištění výkonu a organizace veřejné správy na poli ochrany a uplatňování veřejného zájmu 

patří k stěžejním úkolům demokratických společností. K institucím, které ve společnosti plní 

úkoly na poli spravedlnosti, a zároveň se těší nejvyšší autoritě, patří soudy na všech úrovních. 

Z tohoto pohledu lze také říci, že otázky dotýkající se ekonomické a personální náročnosti 

existence a funkčnosti institucí veřejné správy patří k nejfrekventovanějším. 

 

Předmětem bakalářské práce je problematika hospodaření na úseku okresních soudů. 

Vzhledem k tomu, že okresní soudy jsou součástí systému naší veřejné správy, téma vhodně 

zapadá do profilu studovaného oboru Veřejná ekonomika a správa.  

 

Tato bakalářská práce si klade za cíl charakterizovat systém hospodaření v podmínkách 

Okresního soudu v Šumperk za období let 2003 - 2009.  

 

Bakalářská práce pracuje s hypotézou, že struktura příjmů a výdajů Okresního soudu 

v Šumperku v průběhu let 2003 - 2009 nezaznamenala žádné změny.  

 

K dosažení cíle a ověření hypotézy bude v mezích bakalářské práce aplikovaná metoda 

ekonomické analýzy výsledků hospodaření Okresního soudu v Šumperku v letech 2003 - 

2009.  

 

Bakalářská práce je strukturována do pěti kapitol, z nichž první tvoří Úvod a pátou Závěr. 

Druhá kapitola bakalářské práce se věnuje základním východiskům a pojmům veřejné správy 

a následně zaměřuje bližší pozornost na organizaci státní správy a resort spravedlnosti 

a justice na úrovni ústřední státní správy. Vyzdvihuje důležitou funkci Ministerstva 

spravedlnosti pro plnění úkolů svěřených soudům.  

 

Třetí kapitola se zaměřuje na popis systému hospodaření organizačních složek státu. 

Podrobně popisuje organizační složky státu, a to způsob jejich hospodaření, financování, 

a stěžejní právní předpisy, kterými se organizační složky státu řídí. Vysvětluje postavení 

justice v celém systému veřejné správy, konkretizuje soustavu soudů a podmínky, v jakých 

hospodaří okresní soudy.  
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Čtvrtá kapitola popisuje hospodaření konkrétního okresního soudu. Jedná se o Okresní soud 

v Šumperku, který spadá pod správu Krajského soudu v Ostravě. Jsou zde porovnány příjmy 

a výdaje soudu v posuzovaných letech.  

 

Závěr shrnuje veškeré zjištěné teoretické i praktické informace celé bakalářské práce.  

 

Zpracování a obsah bakalářská práce staví na informacích z odborných teoretických zdrojů 

a interních zdrojů Okresního soudu v Šumperku. Souhrnný přehled o použité literatuře podává 

Seznam použité literatury. 
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2 Organizace státní správy 
 

2.1 Veřejná správa 
 

Veřejná správa je zpravidla chápána jako souhrn záměrných činností, které nejsou 

zákonodárstvím, soudnictvím ani vládou, kterými se realizují rozhodnutí volených orgánů, 

uvádějí se do praxe ustanovení zákonů a podzákonných předpisů, zabezpečují se úkoly 

ve veřejném zájmu, a to na úrovni státu i územní samosprávy. Jde o zabezpečování takových 

úkolů, za které odpovídá stát a ostatní subjekty veřejné správy. Aby mohla veřejná správa 

zajišťovat různé činnosti, musí být zajištěna její odpovídající organizace, tzn. je zároveň 

chápána jako souhrn institucí, které tuto činnost vykonávají přímo, či zprostředkovaně – to je 

organizační neboli institucionální pojetí veřejné správy.  

 

Organizační uspořádání veřejné správy a obecné zásady její činnosti jsou pevně dány 

ústavou a navazujícími zákony. Úkolem veřejné správy na všech úrovních je realizovat 

politiku státu, která je zakotvena v zákonech a dalších podzákonných předpisech.  V dělbě 

moci veřejná správa zahrnuje výkonné moci, i když souvisí se zákonodárnou a soudní mocí. 

Veřejná správa využívá ke své činnosti různé nástroje včetně finančních. Činnost veřejné 

správy je kontrolována, a to zejména volenými orgány na příslušné úrovni, např. 

parlamentem, vládou, ale i nezávislými soudy, včetně správních soudů, specielně zřizovanými 

kontrolními orgány, např. Nejvyšším kontrolním orgánem.  

 

Mezi důležité činnosti orgánů veřejné správy patří zajišťování různých druhů veřejných 

služeb. Pro zabezpečení veřejných statků zřizuje veřejná správa na všech úrovních 

organizace, plní tedy funkci zřizovatele celé řady veřejnoprávních neziskových organizací, 

které příslušné orgány veřejné správy řídí. Významným úkolem veřejné správy je přenos 

informací uvnitř veřejné správy i mimo veřejnou správu (evidence obyvatel, evidence 

podnikatelských subjektů, evidence nemovitostí, apod.).1  

 

Veřejná správa jako správa veřejných záležitostí ve státě se pak člení na státní správu 

a veřejnou samosprávu, přičemž státní správa a samospráva nejsou systémově odděleny, ale 

naopak se doplňují a prolínají. Není mezi nimi využit princip podřízenosti a nadřízenosti. 

                                                 
1 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance. 2008, s. 85 - 90. 
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Podle současného moderního pojetí oba dva tyto systémy působí vedle sebe, přičemž se 

zdůrazňuje základní právo na samosprávu. Organizaci veřejné správy v České republice 

přibližuje Obr. 2.1. Právo na samosprávu je zaručeno Ústavou České republiky a dalšími  

zákony, které upřesňují působnost samosprávy.2  

 

Obr. 2.1. Veřejná správa v České republice 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ústřední státní 
správa 

Dekoncentráty Obecní Krajská 

   
 

Místní správa Působnost 

 
 

Samostatná 
(samosprávní) 

Přenesená 
(výkon státní 

správy) 
 
 

Smíšený model 

 
Zdroj: PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance, 2008, s. 96. 

 

Jednotlivé úkoly ve veřejné správě zabezpečují především orgány veřejné správy. Tyto 

orgány mají vymezeny svou působnost a pravomoc. Rozeznáváme působnost věcnou, která 

určuje druh činnosti, a působnost územní, která stanoví, na jakém území může příslušný 

orgán správní činnost s příslušnými důsledky vykonávat. V praxi pak dochází ke kombinaci 

obou dvou působností. Pravomoc obecně představuje právní prostředky svěřené příslušnému 

orgánu veřejné správy za účelem uskutečňování jeho funkcí. Orgán veřejné správy nemůže 

svou pravomoc vykonávat bez zřetele na jemu vymezenou působnost. Vzhledem k tomu, že 

pravomoc je orgánům veřejné správy svěřena na základě právních předpisů výslovně jako 

oprávnění a povinnosti, nelze ji přenášet na jiný subjekt.  

                                                 
2 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Organizace veřejné správy II, 2005, s. 10. 

Veřejná správa 

Státní správa Územní samospráva 



 5 

Samotná organizace veřejné správy se vytváří na základě určitých zásad, které mají význam 

pro její strukturu jako celek i pro postavení jednotlivých správních orgánů. Jmenované zásady 

jsou obsaženy v teorii správního práva a zabývá se jimi především správní věda. V daném 

systému veřejné správy se tyto principy uplatňují souběžně. Mohou se při organizaci veřejné 

správy realizovat různým způsobem a v různé kombinaci. Rozsah jejich uplatnění může být 

rozdílný podle toho, zda se jedná o státní správu nebo samosprávu, ale mohou se uplatňovat 

i další kritéria jejich použití. Názory na jejich počet i na jejich označení se různí. Organizační 

struktury veřejné správy a jejich subsystémy jsou v různých zemích odlišné, principy pak 

obdobné.  

 

Mezi typické organizační principy veřejné správy patří :  

• centralizace a decentralizace, 

• koncentrace a dekoncentrace, 

• delegace, 

• monokratický a kolegiátní princip, 

• princip věcné specializace, 

• teritoriální princip, 

• jmenovací, volební princip a výběrové řízení, 

• profesionální princip a laický princip.3 

 

2.2 Státní správa 
 

Státní správu můžeme chápat jako systém výkonných orgánů státní moci. Je organizační 

činností vymezenou právními předpisy, které za její výkon činí odpovědné určité instituce. 

Subjektem státní správy je stát představovaný orgány státní správy, které vykonávají správu 

jménem a v zájmu státu přímo. Působnost orgánů státní správy vyjadřuje jeho postavení 

v tomto systému státní správy a základní zaměření jednotlivých orgánů. Pro státní správu je 

typická nejen výkonná činnost, ale i v mezích zákona moc nařizovací, při níž využívá různé 

mocenské nástroje.  

 

Stát formou zákona deleguje správu na jiné subjekty, tzn. na ústřední vládu, která má 

specifické postavení, dále na ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy a další 

                                                 
3 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Organizace veřejné správy II, 2005, s. 14 - 17. 
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dekoncentrované správní úřady. Stát i státní moc jsou vázány právem. Stát je tvůrcem práva, 

ale státní moc a její orgány mohou vykonávat a uplatňovat své pravomoci jen v mezích 

a způsoby, které jsou zákonem stanoveny.  

 

Státní správa může být vykonávána orgány přímo nebo nepřímo. Přímo vykonávají státní 

správu orgány nebo správní úřady jako organizační složky bez právní subjektivity. Nepřímo 

vykonávají státní správu na základě zákonné delegace jiné subjekty veřejné správy než stát 

(např. kraje, obce, autorizované zkušebny, svými orgány jako přenesenou nebo propůjčenou 

působnost).4   

 

2.2.1 Přímí vykonavatelé státní správy 
 

Mezi přímé vykonavatele státní správy se zahrnují orgány státu nebo správní úřady, jako 

organizační složky státu. Konkrétně sem patří: 

• prezident republiky, 

• vláda (vrcholný orgán výkonné moci), 

• ministerstva (ústřední správní orgány s dílčí věcnou působností), 

• jiné správní úřady  

o s celostátní působností přímo řízené vládou, 

o s celostátní působností řízené ministerstvy, 

o s omezenou územní působností, 

• veřejné ozbrojené sbory nebo jiné veřejné sbory, 

• státní úřady vykonávající státní správu mimo její organizační soustavu (označované 

též jako nezávislé). 

 

Ministerstva a jiné správní úřady s celostátní působností tvoří spolu organizační soustavu 

ústřední státní správy. Hierarchické uspořádání státní správy a její věcné členění vyžadují, aby 

ministerstva, popř. i další ústřední správní úřady, měly z titulu svého postavení uvnitř systému 

státní správy právo zavazovat v jejich činnosti nižší správní úřady a subjekty, na které byl 

výkon státní správy přenesen vnitřními předpisy nebo služebními příkazy. Interní směrnice 

ministerstev jsou uveřejňovány buď ve Věstníku vlády České republiky (dále ČR), nebo 

                                                 
4 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Organizace veřejné správy II, 2005, s. 10. 
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ve věstnících jednotlivých resortních ministerstev. Tyto předpisy ani příkazy nepůsobí 

externě, tj. vně státní správy. 5   

 

Tab. 2.2. Ústřední orgány státní správy – ministerstva  

Ústřední orgány státní správy Oblast působnosti  

Ministerstvo financí 
Ústřední orgán státní správy pro státní rozpočet republiky, státní 
závěrečný účet republiky, státní pokladnu ČR, a další. 

Ministerstvo zahraničních věcí 
Ústřední orgán státní správy ČR pro oblast zahraniční politiky, 
v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou 
pomoc a koordinuje vnější ekonomické vztahy. 

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 

Ústřední orgán státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, 
základní školy, střední školy a vysoké školy, a další. 

Ministerstvo kultury  
Ústřední orgán státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, 
kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, a další. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Ústřední orgán státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost 
práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, civilní 
službu, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, a další. 

Ministerstvo zdravotnictví 
Ústřední orgán státní správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného 
zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, zdravotnická 
zařízení v přímé řídící působnosti, a další. 

Ministerstvo spravedlnosti 
Ústřední orgán státní správy pro soudy a státní zastupitelství. Je 
mu podřízena Vězeňská služba České republiky. 

Ministerstvo vnitra 
Ústřední orgán státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný 
pořádek, jméno a příjmení, matriky, státní občanství, občanské 
průkazy, hlášení pobytu a evidenci obyvatel, a další. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Ústřední orgán státní správy pro průmyslovou politiku, obchodní 
politiku, zahraničně ekonomickou politiku, a další. 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
Ústřední orgán státní správy ve věcech regionální politiky, včetně 
regionální podpory podnikání, politiky bydlení, rozvoje domovního a 
bytového fondu, a další. 

Ministerstvo zemědělství 
Ústřední orgán státní správy pro zemědělství, vodní hospodářství, 
státní správu lesů, myslivost a rybářství, a další. 

Ministerstvo obrany 
Ústřední orgán státní správy zejména pro zabezpečování obrany ČR, 
řízení Armády ČR, správu vojenských újezdů, a další. 

Ministerstvo dopravy Ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy. 
Ministerstvo životního prostředí Orgán vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí. 
Zdroj: Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a ostatních orgánů státní správy, vlastní zpracování 

 

2.2.2 Nepřímí vykonavatelé státní správy 
 

Mezi nepřímé vykonavatele státní správy patří právní subjekty, na které byl zákonem nebo 

rozhodnutím učiněným na základě zákona delegován ve vymezeném rozsahu výkon státní 

správy. Delegace může spočívat v přenesení nebo propůjčení výkonu státní správy s atributy, 

které s rozsahem delegace souvisejí. Nejdůležitějším případem delegace výkonu státní správy 

na jiný subjekt veřejné správy je přenesená působnost vykonávaná orgány obcí a krajů jako 

územních samosprávných celků. Podle čl. 105 Ústavy ČR lze svěřit výkon státní správy 

orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon. Stát (moc zákonodárná) tedy deleguje 

                                                 
5 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část, 2009, s. 126. 
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jednotkám územní samosprávy vykonávat státní správu v zákonem vymezeném rozsahu a tyto 

jednotky jsou povinny zabezpečit prostřednictvím svých orgánů její výkon. Pro tyto účely se 

pak území obce (více obcí) nebo kraje stává správním obvodem. 

 

Přenesená působnost je vykonávána těmito orgány:  

- obecními úřady, tj. i městskými úřady, magistráty nebo úřady městských obvodů 

a částí, 

- pověřenými obecními úřady pro více obcí ve správních obvodech stanovených 

zvláštními zákony,  

- zvláštními orgány obcí nebo krajů (např. komise k projednávání přestupků),  

- krajskými úřady.6 

 

2.2.3 Postavení zam ěstnanc ů státní správy 
 

Ústava České republiky stanoví, že právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech 

a jiných správních úřadech upravuje zákon, viz čl. 79, odst.2l Ústavy ČR. Tímto zákonem je 

zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování 

těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon.). 

Zmíněný zákon staví na předpokladu, že státní správa by měla být stabilizujícím prvkem, 

který by neměl být ovlivňován výsledky voleb.  

 

Služební zákon upravuje právní poměry zaměstnanců služebních úřadů. Správní úřad se 

pro účely zákona označuje za služební úřad a jedná se o služební působiště státního 

zaměstnance. Služební úřad je místo, ve kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu. 

Ve služebním úřadu jménem státu ve služebních vztazích státních zaměstnanců vystupuje 

příslušný služební orgán.  

 

Služební poměr  státního zaměstnance vzniká ke státu, nikoliv k jeho orgánu. Dominantním 

znakem takového vztahu je, že státní zaměstnance je činný pro stát a je povinen zachovat 

státu jako svému zaměstnavateli věrnost. Zaměstnanci správních úřadů, jejichž pracovní náplň 

splňuje podmínky služby (státní služby), označuje zákon jako ostatní zaměstnance. Pro tyto 

                                                 
6 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část, 2009, s. 132 - 133. 
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ostatní zaměstnance služební zákon upravuje jen jejich odměňování, jejich právní poměry 

jsou upraveny Zákoníkem práce.7  

 

V souladu s čl. 79, odst.2, Ústavy ČR měla být ve správních úřadech České republiky 

zavedena tzv. „občanská státní služba“. Ta je upravena zákonem č. 218/2002 Sb., o službě 

státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních 

zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), který byl vyhlášen ve sbírce zákonů dne 

28. května 2002. Některá jeho ustanovení nabyla účinnosti dnem vyhlášení (ustanovení 

o působnosti Generálního ředitelství státní služby včetně povinnosti vést Informační systém 

o státní službě a platech). Úplná účinnost zákona měla nastat od 1. ledna 2009, avšak se tak 

nestalo. Záměrem současné vlády je nahradit výše uvedený služební zákon novou právní 

úpravou.  

 

2.3 Funkce Ministerstva spravedlnosti v justici 
 

Ústředním orgánem státní správy soudů je Ministerstvo spravedlnosti.  Jeho úkolem je 

vytvářet soudům podmínky k řádnému výkonu soudnictví, zejména po stránce personální, 

organizační, hospodářské, finanční a výchovné, a dohlížet způsobem a v mezích stanovených 

zákonem na řádné plnění úkolů svěřených soudům.8  

 

Výčet pravomocí Ministerstva spravedlnosti (podle zák. č. 6/2002 Sb., o soudech 

a soudcích): 

 

• Ministerstvo stanovuje počet soudců pro každý soud, zajišťuje financování jejich 

činnosti a provádí kontrolu hospodaření; řídí a kontroluje výkon státní správy 

prováděný předsedy soudů ve věcech majetku státu a státního rozpočtu; organizuje 

justiční čekatelskou službu, včetně stanovení počtu justičních čekatelů pro jednotlivé 

krajské soudy; organizuje a zajišťuje justiční zkoušky. 

 

• Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti vnitřní organizace a rozvrhu práce 

okresních, krajských a vrchních soudů.  

 

                                                 
7 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Organizace veřejné správy II, 2005, s. 37. 
8 POLIAN, M. Organizace a činnost veřejné správy, 2001, s. 94. 
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• Ministerstvo sleduje postup soudů (kromě Nejvyššího soudu) z hlediska dodržování 

zásad důstojnosti a soudcovské etiky, a zda nedochází ke zbytečným průtahům (§ 123 

odst. 2). Za tímto účelem sleduje a vyhodnocuje stav soudních agend na základě 

výkazů a justiční statistiky. Provádí prověrky soudních spisů a prověrky úrovně 

soudních jednání, vyřizuje stížnosti fyzických a právnických osob na postup soudů. 

Může si přitom vyhradit i vyřizování stížností, které jinak připadají jinému orgánu 

státní správy soudů (např. předsedům soudů). 

 

• Ministerstvo dává Nejvyššímu soudu podnět k vydání sjednocovacího stanoviska. 

 

• Ministr spravedlnosti jmenuje a odvolává předsedy a místopředsedy vrchních, 

krajských a okresních soudů. 

 
• Ministr  se může zúčastnit zasedání pléna NS. 

 
• Po jmenování soudce do funkce prezidentem republiky je soudce přidělen k určitému 

soudu ministrem spravedlnosti. Sice se vyžaduje jeho souhlas s tímto přidělením, 

avšak k nástupu do funkce musí dojít nejdéle tři měsíce po jmenování, a jestliže 

soudce nevysloví v této lhůtě  s nástupem do funkce souhlas, hledí se na něho, jako by 

nebyl jmenován. K přidělení soudce se nevyžaduje souhlas předsedy příslušného 

soudu. 

 

• Ministr  může soudce, i když pouze s jejich souhlasem, přidělovat na určitou dobu 

k Ministerstvu nebo k Justiční akademii. 

 
• Ministr může soudce okresního soudu i bez jeho souhlasu na maximálně rok přidělit 

k jinému okresnímu soud, nelze-li jinak zajistit u tohoto soudu řádný výkon 

soudnictví. Podmínkou je souhlas předsedů obou soudů, které však jmenuje právě 

ministr. 

 
• Při změnách v organizaci nebo obvodech soudů ministr  může soudce přeložit 

i bez jeho souhlasu. 

 
• V řízení o nezpůsobilosti pro výkon funkce má ministr spravedlnosti, vedle předsedy 

příslušného soudu, právo podat návrh na jeho zahájení. 
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• Ministr může z určitých důvodů (zahájení trestního stíhání, zahájení řízení 

o nezpůsobilosti k výkonu funkce soudce aj.) soudce dočasně zprostit funkce. 

 

• Odborná justiční zkouška se skládá před odbornou komisí jmenovanou ministrem 

spravedlnosti; jejími členy musí být i zaměstnanci ministerstva. 

 
• Výsadní postavení v zajišťování vzdělávání justičních čekatelů a soudců má Justiční 

akademie, dohled nad její činností vykonává Ministerstvo spravedlnosti. Hlavním 

orgánem pro výchovnou a vzdělávací činnost je Rada Justiční akademie. Do ní sice 

přímo delegují své zástupce NS, NSS a NSZ a většinu jejích členů mají tvořit soudci, 

ale většina členů je jmenována ministrem spravedlnosti. Ministr  spravedlnosti 

jmenuje i ředitele Justiční akademie.9  

 

3 Systém hospoda ření organiza čních složek státu 
 

3.1 Charakteristika neziskových organizací 
 

Pro pochopení principů, na kterých neziskové organizace fungují a proč vlastně existují, je 

důležité znát vymezení prostoru, který je jím určen v rámci národního hospodářství. Je 

potřeba vymezit mantinely, ve kterých mohou vyvíjet svoji činnost a přitom plnit svá poslání 

ve vztahu k občanské společnosti, kterou pomáhají stabilizovat, kultivovat, a ve které 

podporují demokratické principy jejího fungování. Z hlediska principu financování se člení 

národní hospodářství na ziskový (tržní) sektor a neziskový (netržní) sektor, neziskový 

členíme dále, viz Obr. 3.1. 

 
Obr. 3.1. Neziskový sektor jako součást národního hospodářství 

 
Zdroj: REKTOŘÍK, J., a kol. Organizace neziskového sektoru, základy ekonomiky, teorie a řízení, s. 13. 
 

                                                 
9 Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích 
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Další významná definice neziskového sektoru, která je nepostradatelnou součástí každé 

literatury o neziskovém sektoru, je známý trojúhelník sektorů národního hospodářství 

švédského ekonoma Victora A. Pestoffa. Výhodou tohoto uspořádání je mimo jiné i to, že se 

z konečné podoby trojúhelníku dají vyčíst základní charakteristiky organizací, které 

v jednotlivých sektorech působí. Uváděný rozklad dílčích ploch a jejich umístění 

do trojúhelníku má symbolický význam. Velikost ploch může být kvantifikována jen 

při zajištění dostupnosti potřebných statistických údajů. 

 

Obr. 3.2. Pestoffův trojúhelník sektorů národního hospodářství 

 
Zdroj: REKTOŘÍK, J., a kol. Organizace neziskového sektoru, základy ekonomiky, teorie a řízení, s. 16. 

 

Neziskový (netržní) sektor je ta část národního hospodářství, ve které subjekty v ní 

fungující a produkující statky, získávají prostředky pro svoji činnost cestou tak zvaných 

přerozdělovacích procesů, jejichž principy jsou podrobně popsány a zkoumány 

prostřednictvím veřejných financí.  

 

Neziskový veřejný sektor je ta část neziskového sektoru, která je financována z veřejných 

financí, je řízena a spravována veřejnou správou, rozhoduje se v ní veřejnou volbou a podléhá 

veřejné kontrole.  Cílová funkce je dosahována poskytováním veřejné služby. (Do této 

skupiny patří organizační složky státu.) 

 

Neziskový soukromý sektor je ta část národního hospodářství, jejíž cílovou funkcí není zisk, 

ale přímo užitek. Je financována ze soukromých financí (příspěvek z veřejných financí se 

však nevylučuje), tedy financí soukromých fyzických a právnických osob, které se rozhodly 
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vložit své soukromé finance do konkrétní, předem vymezené produkce nebo distribuce statků, 

aniž by očekával, že jim tento vklad přinese finančně vyjádřený zisk. 

 

Sektor domácností má v rámci národního hospodářství významnou roli svým začleněním 

do koloběhu finančních toků a vstupem na trh produktu, faktorů a kapitálu. Tento sektor má 

význam pro formování občanské společnosti, jejíž kvalita je určující zpětně pro kvalitu těchto 

organizací. 10 

 

3.1.1 Typologie neziskových organizací 
 

S využitím poznatků z teorie a praxe se jeví jako nejvhodnější rozdělení organizací působících 

v neziskovém sektoru do pěti skupin s následujícími typologickými znaky:  

 

I.  Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, s globálním 

posláním vzájemně prospěšné činnosti. 

II.  Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, s globálním 

posláním veřejně prospěšné činnosti. 

III.  Neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních složek 

a příspěvkových organizací státu a samosprávných územních celků s globálním 

posláním veřejná správa a veřejně prospěšná činnost. 

IV.  Neziskové ostatní veřejnoprávní organizace, s globálním posláním veřejně 

prospěšná činnost.   

V. Neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností a jim 

podobných (jde o výjimečné případy neziskových organizací) s možností 

globálního poslání veřejně i vzájemně prospěšné činnosti.11  

 

3.2 Organiza ční složky státu 
 

Organizační složkou státu (OSS), dříve rozpočtovou organizací, jsou podle zákona 

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 

ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelstva, Nejvyšší 

kontrolní orgán, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Grantová 
                                                 
10 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru, 2001, s. 13 - 14. 
11 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru, 2001, s. 57. 
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agentura České republiky a dřívější státní rozpočtové organizace zřízené zvláštním právním 

předpisem (například Vězeňská služba a justiční stráž ČR zřízená zákonem č. 555/1992 Sb.), 

nebo zřízené ústředními orgány, okresními úřady a školskými úřady. Organizační složkou 

státu je i Úřad pro ochranu osobních údajů a Úřad pro zahraniční styky a informace. Obdobné 

postavení jako organizační složka státu má Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář 

Senátu.12   

 

Jejich postavení a hospodaření upravují zákony o rozpočtových pravidlech, a to zákon 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů ve znění 

pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Specifické postavení má veřejná správa. Ústřední orgány státní správy mají postavení 

organizačních složek, nicméně samy řídí veřejný sektor, zřizují další veřejnoprávní neziskové 

organizace – organizační složky a příspěvkové organizace.  

 

OSS se zřizuje rozhodnutím příslušného orgánu státní správy ve formě opatření, jehož 

součástí je zřizovací listina. V některých případech jsou organizační složky státu zřizovány 

podle zvláštních zákonů a příslušný zvláštní zákon vymezuje náplň činnosti této organizace. 

Funkci zřizovatele pak plní ten ústřední orgán státní správy, na jehož kapitolu státního 

rozpočtu je taková organizační složka napojena finančními vztahy.  

 

OSS zřizované státem a územními samosprávnými celky jsou co do náplně činnosti velmi 

různorodé. Jsou zřizovány pro zajišťování především takových služeb, které ekonomická 

teorie označuje za tzv. čisté veřejné statky, tzn. zejména ve veřejné správě. Proto také tyto 

organizace nedosahují výraznějších příjmů a také se to nepředpokládá.  

 

Zřizovatel přenáší na organizační složku oprávnění disponovat s takovými peněžními 

prostředky, které souvisejí s její běžnou, opakující se činností. Finanční prostředky jí 

poskytuje formou zálohy v hotovosti nebo na zřízený běžný účet u banky. Organizační složky 

zabezpečují především čisté veřejné statky, zřizovatel však může pověřit svou organizační 

složku vybírat ze své činnosti některé rozpočtové příjmy v hotovosti nebo v bezhotovostní 

formě prostřednictvím běžného účtu, pokud k jeho zřízení dá souhlas. Zpravidla však tyto 

příjmy budou velmi malé. Peněžní operace příjmů a výdajů vede organizační složka 

v peněžním deníku v členění podle platné rozpočtové skladby. Podle záznamů v peněžním 

                                                 
12 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru, 2001, s. 57. 



 15 

deníku se finanční prostředky převádějí do rozpočtu zřizovatele ve stanovených termínech, 

a to nejméně jedenkrát měsíčně a nejpozději před koncem roku. Ve stejných termínech musí 

organizační složka vrátit nevyčerpanou zálohu do rozpočtu svého zřizovatele. Hospodaření 

organizační složky podléhá finanční kontrole ze strany zřizovatele.13  

 

3.2.1 Financování organiza čních složek státu 
 

Při financování potřeb veřejné správy a veřejného sektoru má významné postavení finanční 

management. Ovlivňuje alokační efektivnost vynaložených finančních prostředků. 

Problémem je stále ještě dominantní krátkodobé roční rozpočtové plánování, více či méně 

subjektivní alokace finančních zdrojů založená na omezeném využívání objektivních kritérií 

alokace. Na financování jednotlivých druhů netržních činností státu i územní samosprávy se 

musí obstarat finanční prostředky. To je úkolem veřejných financí, rozpočtové soustavy. 

V rámci veřejného rozpočtu každá veřejnoprávní nezisková organizace hospodaří podle svého 

rozpočtu a je různými finančními vztahy napojena na rozpočet svého zřizovatele. Všechny 

tyto rozpočty a mimorozpočtové fondy jsou součástí rozpočtové soustavy. Do rozpočtové 

soustavy patří : 

• soustava veřejných rozpočtů, tzn. státní rozpočet a decentralizované rozpočty 

na úrovních územních samospráv. Rozhodující postavení v rozpočtové soustavě má 

ve všech zemích státní rozpočet, který má povahu zákona, 

• soustava mimorozpočtových fondů, zpravidla účelových, využívaných na centrální 

i decentralizované úrovni územní samosprávy, 

• rozpočty veřejnoprávních neziskových organizací.14  

 

Státní rozpočet je nejvýznamnější veřejný rozpočet. Je nejdůležitějším finančním nástrojem 

využívaným ústřední vládou v hospodaření státu. Státní rozpočet České republiky se podílí 

přibližně 80 % na příjmech a výdajích celé rozpočtové soustavy. Přesto však vývoj finančního 

hospodaření ostatních článků rozpočtové soustavy, zejména rozpočtů územní samosprávy, 

ovlivňuje i vývoj hospodaření státního rozpočtu. 

 

Všechny příjmy a výdaje státního rozpočtu se realizují na jednom běžném účtu České 

národní banky. Státní pokladna řídí rozpočtovou likviditu, jejíž postavení a úkoly upravuje 

                                                 
13 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance, 2008, s. 65 - 65. 
14 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance, 2008, s. 195 - 197. 
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zákon o rozpočtových pravidlech. Nejvýznamnější skupinou příjmů státního rozpočtu jsou 

běžné příjmy, zejména daňové příjmy, především výnosné sdílené daně. Běžné příjmy 

státního rozpočtu se v ČR podílí přibližně 99 % na celkových příjmech státního rozpočtu. 

Kapitálové příjmy jsou malé, kolem 0,1 % z celkových příjmů státního rozpočtu.  

 

Prostřednictvím výdajů státního rozpočtu se nenávratným způsobem přerozděluje v ČR více 

než 40 % hrubého domácího produktu. Rozhodující část výdajů jsou běžné výdaje, a to 

zejména transfery. Kapitálové výdaje státního rozpočtu jsou velmi malé, a jsou vynakládány 

v posledních letech často až koncem roku.15  

 

V současné době, a to je také hlavní příčinou současného špatného stavu veřejných financí, 

tvoří téměř 80 % všech výdajů státního rozpočtu tzv. mandatorní výdaje. Jde o ty výdajové 

položky, které je stát povinen zajišťovat dle zákona a vláda samotná nemůže jejich výši nijak 

ovlivnit. Jsou to především sociální transfery, mezi něž patří výplaty penzí, tzn. dávky 

důchodového pojištění, nemocenské dávky a státní sociální podpora. Mimo sociálních 

transferů se dále jedná o platby státu do všeobecného zdravotního pojištění, výdaje 

na dluhovou službu, výplatu státních příspěvků ke stavebnímu spoření, penzijnímu 

připojištění atd. Další významnou položkou jsou tzv. quasi mandatorní výdaje, mezi něž 

patří mzdy pracovníků rozpočtových a příspěvkových organizací. Skokový růst mandatorních 

výdajů v souvislosti s novými sociálními dávkami (např. porodné a rodičovský příspěvek), 

které byly schváleny před parlamentními volbami v roce 2006, katapultoval podíly 

mandatorních výdajů na hranici tří pětin výdajů rozpočtu. Pro vývoj posledních let je tak 

typické, že státu zbývá jen necelá pětina příjmů státního rozpočtu na financování rozvoje, 

protože dohromady podíl mandatorních a quasi mandatorních výdajů ve státním rozpočtu 

České republiky dosahuje kolem 80 % jeho příjmů.16  

 

3.2.2 Pravidla hospoda ření organiza čních složek státu 
 

Hospodaření organizačních složek a jejich vztah k rozpočtu zřizovatele upravují zákony 

o rozpočtových pravidlech. Organizační složkou státu jsou ústřední orgány státní správy. 

Tyto hospodaří s finančními prostředky, které rozpočtují ve své kapitole státního rozpočtu. 

Tyto ústřední orgány státní správy jako organizační složky mohou ze zákona zřizovat další 

                                                 
15 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance, 2008, s. 253 - 258. 
16 Dostupné z internetových stránek Informačního centra Vlády ČR http://icv.vlada.cz/ 
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organizační složky a jako jejich zřizovatel určí svým podřízeným organizačním složkám výši 

poskytnutých dotací ze své kapitoly státního rozpočtu.  

 

OSS hospodaří podle své rozpočtové kapitoly, která může obsahovat pouze příjmy a výdaje 

v členění podle závazné rozpočtové skladby. Svým organizačním složkám poskytují dotace 

na činnost, pro jejichž zajišťování byly zřízeny. Příjmy a výdaje podřízené organizační složky 

státu jsou zároveň součástí státního rozpočtu, resp. příslušné kapitoly státního rozpočtu, 

za jejíž hospodaření odpovídá správce kapitoly. Výše výdajů je ovlivňována závaznými 

ukazateli podle zákona o státním rozpočtu nebo podle rozhodnutí jejího zřizovatele jako 

správce kapitoly a měla by být v souladu s rozsahem její činnosti. Zřizovatel podřízené 

organizační složky jako správce kapitoly státního rozpočtu určuje organizační složce státu 

limity na čerpání finančních prostředků, a to na platy zaměstnanců a pojistné, na konkrétní, 

účelové vymezené použití finančních prostředků a na ostatní běžné výdaje. Limity nejsou 

stanoveny pro čerpání z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu, kterou 

spravuje Ministerstvo financí ČR, a pro čerpání dávek sociálního zabezpečení. Organizační 

složky hospodaří se svěřenými finančními prostředky od svého zřizovatele na základě 

schválených výdajů příslušné rozpočtové kapitoly. Bez souhlasu svého zřizovatele by neměly 

překračovat své výdaje, poněvadž objem rozpočtové kapitoly je závazný (zákonem o státním 

rozpočtu). Příjmy a výdaje organizační složka státu soustřeďuje na příslušném rozpočtovém 

příjmovém a výdajovém účtu. Pokladní plnění rozpočtu organizační složky končí 31. 12. 

běžného roku.  

 

OSS může hospodařit s mimorozpočtovými zdroji v rámci svých fondů. Jedná se o rezervní 

fond (RF) a fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP), pro které organizační složka 

zřizuje zvláštní účty. Zůstatky na těchto účtech koncem roku nepropadají. Dále organizační 

složka státu zřizuje účet cizích prostředků pro oddělené uložení cizích prostředků.  

 

OSS může přijímat či poskytovat půjčky, přijímat úvěry, poskytovat dary apod., jen pokud jí 

to dovoluje zákon. Poskytování darů z FKSP pak upravuje platná vyhláška o FKSP. Pokud 

jsou vytvořeny v rámci organizační složky státu vnitřní organizační jednotky, poskytuje se jim 

měsíčně na krytí jejich provozních nákladů záloha, která musí být zúčtována, nejpozději pak 

k datu 31. 12. kalendářního roku. Případné příjmy, které tato vnitřní organizační jednotka 

vybírá, musí odvádět na příjmový rozpočtový účet organizační složky státu vždy nejpozději 
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do konce měsíce. Vybírané rozpočtové příjmy státního rozpočtu nesmí použít na krytí svých 

výdajů.  

 

Hospodaření organizační složky podléhá finanční kontrole ze strany zřizovatele. Za porušení 

rozpočtové kázně platí odvod ze svého rozpočtu, za porušení pravidel s nakládáním 

prostředků FKSP platí odvod z tohoto fondu. Hospodaření organizačních složek státu podléhá 

též auditu a kontrole z Nejvyššího kontrolního úřadu.17  

 

3.2.3 Stěžejní právní p ředpisy organiza čních složek státu 
 

Organizační složky státu se řídí zejména těmito právními předpisy: 

• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (je základní normou pro vedení účetnictví   

v účetních jednotkách, které vymezuje rozsah a vedení účetnictví pro příslušný typ 

účetní jednotky, z něhož je nutno vycházet – organizační složky státu patří podle § 1 

odst. 2 písm. c), 

• vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., 

• České účetní standardy č. 501 - 522, 

• zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  

• vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,  

• vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších 

předpisů, 

• vyhláška č. 64/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 

• zákon č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce 

majetku, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů, 

• zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 

                                                 
17 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance, 2008, s. 283-286. 
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a dalšími.18  

 

Od 1. 1. 2010 došlo k rozsáhlé účetní reformě v oblasti veřejných financí. V první řadě se 

jedná o novou vyhlášku č. 410/2009 Sb., nahrazující vyhlášku č. 505/2002 Sb. Tato vyhláška 

se vztahuje na účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými 

organizacemi, dobrovolnými svazky obcí, regionálními radami regionů soudržnosti, státními 

fondy, včetně Pozemkového fondu ČR a organizačními složkami státu.  

 

Další důležitou změnou ve vedení účetnictví organizačních složek státu je od l. l. 2010 

platnost technické vyhlášky č. 383/2009 Sb. Jedná se o vyhlášku o účetních záznamech 

v technické formě vybraných účetních jednotek, na které se vztahuje vyhláška č. 410/2009 

Sb., a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a požadavcích 

na technické a smíšené formy účetních záznamů.19 

3.2.4 Integrovaný informa ční systém Státní poklady  
 

Základním cílem Integrovaného informačního systému Státní poklady (IISSP) je efektivní 

a transparentní řízení státních financí. Smyslem IISSP je podpora a realizace procesů 

a činností Státní pokladny spočívající v adresném plánování, evidenci a realizaci příjmů 

a výdajů státu účtování o majetku státu, postupném zavedení automatizovaných finančních 

a řídících kontrol při vynakládání prostředků státního rozpočtu a dále ve výkaznictví 

o hospodaření státu. Rozpočtový informační systém příprava a realizace rozpočtu bude 

poskytovat informace o tom, co zaplatit musíme (mandatorní výdaje), co zaplatit potřebujeme 

(předurčené výdaje – provozní výdaje, výdaje na platy, víceleté smluvní závazky apod.), co 

zaplatit plánujeme (plánované výdaje – např. nové dotační tituly, výstavba nových budov, 

informačních systémů apod.). Díky zřízení CSÚIS20 bude přehled o tom, na co byly 

prostředky státu použity.15 

                                                 
18 PODHORSKÝ, J. Účtování a vedení účetnictví v organizačních složkách státu, územních samosprávných 
celcích a příspěvkových organizacích, 2005, s. 7 - 10. 
19 Oficiální server ministerstva financí, Dostupný z WWW: http://www.mfcr.cz/ 
20 CSÚIS - Centrální systém účetních informací státu 
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3.3 Charakteristika soudnictví 
 

Postavení justice v celém systému veřejné správy je naprosto rozdílné od ostatních orgánů 

státní správy, které mají funkci zákonodárnou, výkonnou, organizační nebo řídící. Justice je 

v každém demokratickém státě postavena na roveň moci zákonodárné a výkonné.   

Orgány justice mají zajistit uplatňování práva ve společnosti, která bývají často porušována 

a ohrožována. K tomu má stát soustavu vybudovaných orgánů. Jedná se o tyto orgány:  

• soudy, 

• státní zastupitelství, 

• vězeňství, 

• advokacie, 

• notářství.21   

 

Soudní moc se především uplatňuje při poskytování ochrany právům občanů a dalším 

subjektům v občanskoprávním řízení, např. při rozhodování sporů o náhradu škody, výživné, 

o platnost skončení pracovního poměru, o ochranu vlastnických práv apod., dále 

při přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů (správní soudnictví). 

 

Základní principy soudnictví a základní ustanovení o organizaci soudů jsou v ČR zakotveny 

v Ústavě ČR, v Listině základních práv a svobod a dále v jednotlivých zákonech. Ústava 

pojednává samostatně o Ústavním soudu a samostatně o obecných soudech. Úkolem soudů je 

především rozhodovat o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických 

a právnických osob a státu podle zákona, rozhodovat o vině obžalovaného a ukládat tresty, 

případně jiná opatření, přezkoumávat zákonnost rozhodnutí orgánů veřejné správy, pokud tak 

stanoví zákon. Soudnictví rozlišujeme podle toho, jaké státní funkce se v jejich rámci 

uplatňují: 

a) soudnictví civilní (zajišťuje rozhodování ve věcech, které vyplývají 

z občanskoprávních, pracovních, rodinných, družstevních, jakož i obchodních 

vztahů),  

b) soudnictví trestní (zajišťuje ochranu společnosti rozhodováním o vině 

obžalovaného a ukládání zákonem stanovených trestů), 

                                                 
21 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance, 2008, s. 547 - 548. 
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c) soudnictví správní (zajišťuje přezkoumání rozhodnutí vydaných správními orgány 

ve správním řízení), 

d) soudnictví ústavní (zajišťuje rozhodování o ústavnosti zákonů a zákonnosti jiných 

právních předpisů).22  

 

Soustava soudů je souhrn všech obecných nezávislých soudů, jejich působnost, organizační 

uspořádání a vzájemné vztahy, které vykonávají jménem republiky na jejím území soudnictví. 

Soustava obecných soudů je jednotná na celém území státu. Mezi soudy soustavy obecných 

soudů existují určité vztahy a vazby. V rámci soustavy obecných soudů jsou rozlišovány její 

jednotlivé články. Článek soudní soustavy určuje postavení soudů v rámci soustavy soudů 

a vztahy působnosti k ostatním soudům této soustavy. Soustava obecných soudů v České 

republice je čtyř článková. (viz. Tab. 3.1).  

 

Okresní soudy (OS) rozhodují obvykle jako soudy 1. stupně. Ve velkých městech s obvody 

se jedná o obvodní soudy, ostatní okresní soudy sídlí v okresních městech. Pouze OS 

v Bruntále má pobočku v Krnově, OS v Karviné má pobočku v Havířově a OS ve Vsetíně má 

pobočku ve Valašském Meziříčí.  

 

Krajské soudy (KS) obvykle rozhodují jako soudy 2. stupně ve věcech, v nichž okresní 

soudy rozhodovaly jako soudy 1. stupně.; v některých trestních věcech pak jako soudy 1. 

stupně. Obvody a sídla krajských soudů se shodují s obvody a sídly krajů z roku 1960. KS se 

skládá z předsedy soudu, předsedů senátů a dalších soudců.  

 

Vrchní soudy (VS) rozhodují především o opravných prostředcích a přezkoumávají 

zákonnost rozhodnutí jiných orgánů, k tomu vytvářejí samostatná kolegia trestní, vojenská 

občanskoprávní, obchodní a správní. Obvod VS v Praze tvoří české kraje, obvod v Olomouci 

jihomoravský kraj a severomoravský kraj. VS se skládá z předsedy soudu, místopředsedů 

soudu, předsedů senátu a dalších soudců.  

 

Nejvyšší soud (NS) zejména rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích 

proti rozhodnutí vrchních soudů a o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí cizozemských soudů 

na území ČR. Sídlem Nejvyššího soudu je Brno. Organizačně tvoří NS předseda soudu, 

místopředseda soudu, předsedové kolegií (trestní kolegium, občanskoprávní kolegium 

                                                 
22 SCHELLEOVÁ, I. Organizace soudnictví a právní služby, 2006, s.12 - 13. 
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a obchodní kolegium), předsedové senátů a další soudci. Soudci NS vytvářejí plénum, které 

rozhoduje v některých společných věcech (jednací řád, věci širšího významu). 

V Československu byl Nejvyšší soud zřízen již v listopadu 1918 v Praze. V roce 1919 bylo 

jeho sídlo přeloženo do Brna. V roce 1950 byl přesunut do Prahy. Od roku 1969 existoval 

Nejvyšší soud v ČSSR a Nejvyšší soud v ČSR.  

 

Tab. 3.3. Soustava obecných soudů v České republice 

ZAŘAZENÍ SOUDŮ POČET POPIS ŘÍZENÍ 

I.STUPEŇ  

Okresní soudy 75 

Obvodní soudy v Praze 10 

Městský soud v Brně 1 

předseda, místopředsedové, soudci, přísedící 

senát: 1 soudce + dva přísedící 

samosoudce  

I.STUPEŇ  

Krajské soudy 8 

Městský soud v Praze 1 

předseda, místopředsedové, soudci, přísedící   

trestní věci: senát (1 soudce +2 přísedící) 

civilní věci: senát ( samosoudce, 3 soudci)      

II.STUPEŇ  

Krajské soudy 8 

Městský soud v Praze 1 

 

senát (3 soudci) 

III.STUPEŇ  

Vrchni soudy 3 

předseda, místopředsedové, soudci 

senáty (3 soudci), kárný soud 

IV.STUPEŇ  

Nejvyšší soud 1 

předseda, místopředsedové, soudci 

trestní kolegium, občanskoprávní kolegium, obchodní 

kolegium: mimoř. opr.prostř. (5 soudců), jiné věci (3 

soudci) 

Nejvyšší správní soud 1 předseda, místopředsedové, soudci 

senáty (7 soudců ve věcech politických stran a 

politických hnutí, kompetenční žaloby), (3 soudci – 

jiné věci) 

rozšířené senáty (7 soudců, věci postoupené 

tříčlenným senátem), 9 soudců (jiné věcí) 

Mimo soust. obecných soudů  

Ústavní soud 1 

předseda, 2 místopředsedové, l2 soudců 

plénum (3 soudci), 4 senáty 

Zdroj: SCHELLEOVÁ, I. Organizace soudnictví a právní služby, 2006, s. 120 - 141, vlastní zpracování 
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Nejvyšší správní soud (NSS) je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících 

do pravomoci soudů ve správním soudnictví. Spolu s krajskými soudy poskytuje ochranu 

veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob. Rozhoduje o mimořádných 

opravných prostředcích ve správní soudnictví, tj. o kasačních stížnostech. Mezi další 

pravomoce NSS patří rozhodování ve věcech volebních, rozpuštění politických stran 

a politických hnutí. Nejvyšší správní soud je také kárným soudem pro řízení ve věcech soudců 

a státních zástupců. Mimoto tomuto soudu přísluší i určitá zvláštní agenda, např. rozhodování 

v asylových věcech. Nejvyšší správní soud sídlí v Brně.  

 

U Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, vrchních soudů, krajských soudů 

a okresních soudů, kde je více jak 10 soudců, jsou zřízeny soudcovské rady. Soudcovské rady 

se vyjadřují zejména ke kandidátům na jmenování do funkce předsedy a místopředsedy 

soudu, k přidělení nebo přeložení soudců, projednává návrhy rozvrhu práce soudu a jeho 

změny a vyjadřuje se k posudkům předsedy soudu o rozhodovací a jiné činnosti soudců. 

Funkční období soudcovských rady trvá 5 roků.  

 

Zvláštní postavení má Ústavní soud České republiky, který je nezávislým orgánem ochrany 

ústavnosti, stojí mimo soustavu obecných soudů. Pravomoc Ústavního soudu je vymezena 

taxativně vymezeným okruhem záležitostí, zejména rozhoduje o zrušení zákonů nebo jiných 

právních předpisů či jejich částí, jsou-li v rozporu s Ústavou, o ústavní stížnosti orgánů 

územní samosprávy (obcí) proti nezákonnému zásahu do jejich působnosti ze strany státu.23  

 

3.3.1 Materiáln ě-technické zajišt ění soud ů 
 

Výkon soudů je do značné míry limitován materiálně technickými podmínkami pro jejich 

činnost. Jedná se o zajištění odpovídajících kancelářských kapacit, potřebného vybavení 

kancelářskou a výpočetní technikou, ale také zabezpečovací technikou, dopravními 

prostředky apod. V souvislosti s růstem soudní agendy, od které se odvozuje potřebný počet 

pracovníků, rostou nároky na rozšíření kapacit a rozsahu vybavení. Soudní agenda po roce 

1990 narostla zejména vlivem: 

• rozšíření svobod občanů,  

• rozšíření různých druhů podnikání, jež sebou často nesou páchání trestné činnosti, 

                                                 
23 SCHELLEOVÁ, I. Organizace soudnictví a právní služby, 2006, s.120 - 141. 
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• imigrací občanů do naší republiky z méně vyvinutých a jiných zemí.  

 

Většina justičních budov je dnes přeplněna a kapacitně nevyhovuje rostoucím úkolům. Cílem 

Ministerstva spravedlnosti je dobudovat moderně vybavená pracoviště soudů, která poskytují 

všechny podmínky pro výkon soudnictví v těchto oblastech: 

• materiálního vybavení soudů, 

• fungujícího systému technologií, 

• metod sběru a přenosu údajů nutných pro zajištění chodu soudů a nakládání s nimi. 

 

Materiálně-technické vybavení soudnictví se omezuje na budovy, kancelářské a počítačové 

vybavení a dopravní techniku. Soudy v roce 2003 spravovaly 157 vlastních budov. Krajské 

a okresní soudy se při naplňování potřebného počtu soudců a zaměstnanců stále obtížněji 

vypořádávají s jejich umístěním. V současné době mají okresní soudy velký problém 

s nedostatkem prostoru pro umístění jednacích síní pro příslušné senáty soudu. 24 

 

3.3.2 Hospoda ření soud ů 
 

Soudy hospodaří podle pravidel platných pro organizační složky státu. Rozpočet celého 

soudnictví ČR tvoří subkapitolu Ministerstva spravedlnosti. Platy soudců jsou stanoveny 

samostatným zákonem a platy ostatních zaměstnanců správy soudu jsou stanoveny 

podle předpisů platných pro pracovníky ve veřejném sektoru. Přidělené finanční prostředky 

jsou čerpány z kapitoly č. 336 Ministerstva spravedlnosti.  

Správa soudu vychází z těchto základních dokladů:  

• organizační schéma a popisy práce, 

• rozvrh práce soudu, 

• zásady pro výpočet pracovníků, 

• rozpočet soudu: mzdy, pojistné, věcné výdaje, finanční prostředky pro tvorbu FKSP, 

• investiční výdaje. 

 

Hospodaření okresního soudu je značně závislé na velikosti území, které příslušnému soudu 

z hlediska náplně jeho činnosti záleží.  

 

                                                 
24 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance, 2008, s. 547. 
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Příjmy soudu tvoří: 

• příjmy od státu ze státního rozpočtu pro daný rok, 

• soudní poplatky, 

• náhrady trestního a civilního řízení (tvoří příjem kapitálního rozpočtu Ministerstva 

spravedlnosti), 

• peněžité tresty a pokuty, 

• náhrady za ustanovené advokáty.  

 

Výnosy ze soudních poplatků se odevzdávají v plném rozsahu do státního rozpočtu, netvoří 

tedy příjem jednotlivých soudů. Ministerstvo spravedlnosti stanovuje příjmovou položku 

rozpočtů okresních soudů, kterou musí naplnit. Také tyto příjmy se plně odevzdávají 

do státního rozpočtu, aniž by jednotlivé soudy byly motivovány na zvýšení finančního příjmu. 

Okresní soudy jako soudy prvního stupně jsou financovány ze státního rozpočtu 

prostřednictvím příslušného krajského soudu.  

 

Výdaje soudu tvoří: 

• mzdové výdaje (mají rozhodující podíl), 

• výdaje na svědečné, znalečné, tlumočné aj. (jsou propláceny z výdajové kapitoly 

Ministerstva spravedlnosti a následně vymáhány od odsouzených), 

• výdaje do FKSP, 

• kapitálové výdaje. 

 

Výdaje soudů jako organizačních složek státu se hradí ze státního rozpočtu. Se souhlasem 

Ministerstva spravedlnosti ČR mohou být soudům poskytnuty příspěvky a dotace ze zahraničí 

(např. dotaze z Evropské Unie.). Soudy mohou přímo ovlivňovat pouze běžné výdaje. 

Pro použití jednotlivých prostředků státního rozpočtu jsou stanovena kritéria časového 

a účelového použití, tj. prostředky schválené ve státním rozpočtu mohou být použity pouze 

k účelům a v období, které stanovil zákon o státním rozpočtu. Pokud nejsou tyto podmínky 

splněny, dochází k tzv. porušení rozpočtové kázně. Okresním soudům je měsíčně uvolňována 

vždy 1/12 schváleného rozpočtu, a proto je jejich hospodaření ovlivňováno pouze výší tzv. 

měsíčního uvolněného limitu. Nad tento limit nemohou soudy v daném měsíci čerpat finanční 

prostředky. Schválený státní rozpočet na příslušný rok se může měnit v důsledku potřeb. 

Vznikne-li nová potřeba v průběhu roku, je možné ji zajistit úspornějším provedením jiné 
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činnosti, odsunutím či omezením jiného úkolu. Využít lze i rezervy, které jsou rovněž 

zařazeny do státního rozpočtu.   

 

Finanční prostředky jsou čerpány na jednotlivá podseskupení rozpočtové skladby, tj. na:  

• platy (podseskupení 501), 

• ostatní platby za provedenou práci (podseskupení 502), 

• povinné pojistné placené zaměstnavatelem (podseskupení 503), 

• nákup materiálu, služeb, energií aj. 

 

Největší objem finančních prostředků soudy vydávají na platy soudců a zaměstnanců, které 

zahrnují také výdaje na advokáty, znalce, notáře a tlumočníky. Mezi ostatní výdaje soudů 

patří např. služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, služby peněžních ústavů 

a pojišťoven, energie a poplatky za odvoz odpadů, tisk tiskopisů, kancelářský materiál, nákup 

drobného neinvestičního majetku. Kapitálové výdaje tvoří převážně výdaje na investice.25  

 

3.3.3 Vnit řní kontrolní činnost v justici 
 

Vnitřní kontrolu soudů usměrňuje zákon ČNR o státní kontrole (zákon č. 552/1991 Sb.). 

V oblasti vnitřní správy působí finanční kontrolní orgán „odbor finanční kontroly“, který 

vykonává finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí č. 64/2002 Sb. Zahrnuje finanční kontrolu 

skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky, zejména pak vynakládání 

veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory, která je prováděna u kontrolovaných osob. 

Nejpropracovanější součástí systému kontroly je dle zákona č. 320/2001 Sb. vnitřní finanční 

kontrola. Ta zahrnuje řídící kontrolu, tj. kontrolu zajišťovanou odpovědnými vedoucími jako 

součást vnitřního řízení orgánu a interní audit, tj. organizačně oddělené a funkčně nezávislé 

přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly, včetně prověřování 

správnosti vybraných operací. Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. má mít každá instituce 

zároveň vytvořen vnitřní kontrolní systém. Spočívá v přezkušování dokladů, sestavování 

předvahy a inventarizací.26  
 

Další kapitola se bude zabývat způsobem hospodaření Okresního soudu v Šumperku, 

v závislosti na změnách souvisejících s vývojem ekonomiky našeho státu.  
                                                 
25 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance, 2008, s. 549 - 552. 
26 zdroj: Ministerstvo spravedlnosti - http://ministerstvo-spravedlnosti.cz 
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4 Hospoda ření v podmínkách Okresního soudu 
v Šumperku 

 
Sídlo Okresního soudu v Šumperku je situováno v centru města Šumperk. Město Šumperk je 

sídelním městem stejnojmenného okresu, který vznikl ze zákona o územním členění státu27 

ke dni 1. 7. 1960. Okres Šumperk se rozprostírá na severu Olomouckého kraje, jehož součástí 

je od 1. 1. 2000. Celkovou rozlohou 1 315 km2 se okres Šumperk řadí na druhé místo 

mezi pěti okresy Olomouckého kraje. Na celkové ploše Olomouckého kraje se podílí 26 %. 

Okres Šumperk tvoří 78 obcí s  124 405 obyvateli (stav k 1. 1. 2010). V současném 

uspořádání systému osídlení okresu Šumperk mají rozhodující úlohu tři největší města28 

Šumperk, Zábřeh a Mohelnice, která zároveň reprezentují tři hlavní regionální střediska 

okresu.  

 

Okresní soud v Šumperku zahájil svou činnost k 1. červenci 1850, a to v budově tehdejší 

radnice. V budově radnice působil okresní soud až do roku 1897, kdy přesídlil do budovy 

bývalého dominikánského kláštera, dnešní Střední zdravotnická škola Šumperk. V té době 

měl patnáct zaměstnanců včetně tří soudních sluhů. V roce 1902 z důvodu nedostatku prostor 

bylo rozhodnuto o výstavbě nové budovy okresního soudu. Ta byla dokončena na podzim 

roku 1907. Dnešní podobu získala v roce 1973 po opravě fasády. Další rozsáhlá rekonstrukce 

proběhla v letech 1996 - 2002, kdy získal okresní soud budovu původně patřící Policii ČR 

a propojil ji s původní budovou soudu. Ke stavbám v majetku okresního soudu patří 

v současnosti budova „A“, sloužící pro styk s veřejností a budova „B“, propojenou s budovou 

„A“ p řes nádvoří, kde má kanceláře personál okresního soudu. 

 

4.1 Příjmy a výdaje Okresního soudu v Šumperk v letech 20 03 - 
2009 

 

Struktura a výše příjmů a výdajů soudu je v této kapitole popsána v rozmezí let 2003 - 2009. 

Příjmy soudu jsou tvořeny vlastními příjmy. Příjmy na provoz soudu jsou poskytnuty 

ze státního rozpočtu a rovnají se běžným výdajům soudu, neboť na konci kalendářního roku 

jsou vyčerpány finanční prostředky zcela, pokud nejsou zcela vyčerpány, zůstatek je převeden 

                                                 
27 Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. Zásadní změna v územním uspořádání okresu Šumperk 
proběhla k 1. 1. 1996, kdy došlo k vyčlenění 22 měst a obcí okresu Šumperk a 1 města okresu Bruntál pro účely 
vzniku okresu Jeseník. 
28 Šumperk, Zábřeh i Mohelnice jsou dle zákona č. 314/2002 Sb. obcemi s rozšířenou působností a pověřeným 
obecním úřadem. 
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do rezervního fondu. Další příjmy soudu tvoří přidělené finanční prostředky na schválené 

investiční záměry, pokud tyto nejsou k poslednímu dni kalendářního roku vyčerpány zcela, 

jsou převedeny do nespotřebovaných nároků a lze z nich se souhlasem Ministerstva financí 

čerpat i v dalším kalendářním roce. Během sledovaných let nezaznamenal soud kapitálové 

příjmy a ani soudu nebyly poskytnuty dotace. Vlastními příjmy soudu se podrobněji zabývá 

kapitola 4.2.  

 

Výdaje soudu se dělí na běžné a kapitálové. Ministerstvo spravedlnosti ČR otevře každý 

měsíc nový limit na účtu k tomu určenému k úhradě výdajů soudu, eventuelně mimořádně 

otevře limit na úhrady investičních záměrů. Čerpat finanční prostředky na úhradu výdajů 

soudu lze pouze do výše otevřeného limitu. Rozhodující podíl v běžných výdajích mají 

mzdové výdaje, dále pak výdaje na náklady obhajoby, znalečné, tlumočné, svědečné. 

Kapitálové výdaje tvoří převážně výdaje na schválené investiční záměry. Mimořádně jsou 

přiděleny soudu finanční prostředky v případě havarijního stavu. Celkový rozbor hospodaření 

soudu za sledované roky je zobrazen v Tab. 4.1.  

 

Tab. 4.1. Rozbor hospodaření soudu v letech 2003 – 2009, v tis. Kč. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Příjmy 
celkem  

59 387 53 630 61 304 61 767 67 508 68 053 70 920 

- z toho 
vlastní 
příjmy 

6 248 4 743 5 799 4 974 7 342 6 160 8 810 

Výdaje 
celkem 

53 139 48 887 55 505 56 793 60 166 61 893 62 110 

- z toho 
běžné výdaje  

47 070 48 332 54 450 56 625 59 910 61 797 61 317 

- z toho 
kapitálové 

výdaje 

6 069 555 1 055 168 256 96 793 

Zdroj: Interní dokumenty, Rozbory hospodaření 2003  -2009 Okresního soudu v Šumperku, vlastní zpracování 

 
Z Tab. 4.1 jednoznačně vyplývá převaha běžných výdajů. Vlastní příjmy soudu tvoří 
zanedbatelnou část celkových příjmu.  
 

4.2 Vlastní p říjmy soudu 
 

Příjmy soudu jsou tvořeny pouze nedaňovými příjmy. Přehled příjmů je znázorněn v Tab. 

4.2. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí vznikly z pronájmu ubytovny soudu, která byla 

postavena v budově „B“ po rekonstrukci v roce 2002. Ubytovnu má v pronájmu od roku 2005 

soudce, který má trvalé bydliště v Přerově, a pracuje na Okresním soudu v Šumperku. Příjmy 
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z úroků vznikají z cizích peněz deponovaných na účtu. Peníze složené na tomto účtu nepatří 

mezi příjmy soudu, jedná se o peníze vybrané vykonavateli u povinných, peníze získané 

z dražeb soudu, zálohy na znalečné uhrazené účastníky řízení v průběhu řízení, soudní 

úschovy. Tyto peníze jsou vždy časem z účtu převedeny dle rozvrhového usnesení soudu. 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady jsou tvořeny např. vratky přeplatků záloh, úhrady 

pošt za ztracené zásilky, haléřovým vyrovnáním pohledávek týkajících se minulých let apod. 

Největší položku příjmů představují úhrady pohledávek soudu. 

  

Tab. 4.2. Přehled vlastních příjmů soudu, v tis. Kč. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Příjmy 
z pronájmu 
ost. nemovit. 

0 0 41 24 25 9 15 

Příjmy z úroků 50 48 54 50 77 24 21 

Přijaté nekap. 
přísp.  

15 11 188 47 96 44 17 

Příjmy 
z pohledávek    

6 183 4 684 5 516 4 853 7 144 6 083 8 757 

Zdroj: Interní dokumenty, Rozbory hospodaření 2003 - 2009 Okresního soudu v Šumperku, vlastní zpracování 

 

4.2.1 Pohledávky soudu 
 

Pohledávky soudu se dělí na nedaňové a daňové, blíže specifikované v Instrukci 

Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. 7. 2001, č.j. 35/01-E, o vymáhání pohledávek. 

Pro příjmy soudu jsou vedeny jednotlivé příjmové účty, na které poplatníci pohledávky hradí.  

 

Hlavní náplň příjmů soudu tvoří příjmy vyplývající z pohledávek vzniklých v souvislosti 

s trestním řízením, především náhrady nákladů trestního řízení a náhrady za ustanovené 

advokáty (Náhrady za ustanovené advokáty jsou jedinými pohledávkami soudu, které byly již 

advokátům proplaceny z výdajového účtu soudu. Jedná se o mandatorní výdaje soudu.).  

 

Tab. 4.3. Vyčíslení úhrad pohledávek na příjmových účtech, v tis. Kč. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Náklady 
civil.řízení 

306 558 648 843 861 822 693 

Náklady 
trest.řízení 

1 294 1 484 1 385 1 394 1 806 2 316 1 906 

Náklady 
obhajoby 

629 558 513 643 755 653 472 

Zdroj: Interní dokumenty, Rozbory hospodaření 2003 - 2009 Okresního soudu v Šumperku, vlastní zpracování 
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Tab. 4.4. Vyčíslení úhrad pohledávek na zvláštních příjmových účtech, v tis. Kč. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Soudní 
poplatky 

2 816 1 047 2 090 1 180 2 226 -169 2 997 

Peněžité tresty 
a pokuty 

1 138 1 037 880 793 1 496 2 461 2 689 

Zdroj: Interní dokumenty, Rozbory hospodaření 2003 - 2009 Okresního soudu v Šumperku, vlastní zpracování 

 

Z Tab. 4.4 je patrná změna stavu úhrad soudních poplatků v roce 2008. Jedná se o situaci, kdy 

vrácení soudních poplatků soudem převýšilo soudní poplatky soudu uhrazené. Tento problém 

nastal v roce 2008 na více okresních soudech v ČR, a proto bylo učiněno od 1.  1. 2009 nové 

opatření. V důsledku změny rozpočtových pravidel a rozpočtové skladby bylo nařízeno, aby 

soudní poplatky uhrazené v minulých letech byly účastníkům řízení zasílány z výdajového 

účtu soudu. To vedlo k situaci, že rozpisem rozpočtu na rok 2009 nebylo toto podseskupení 

položek vůbec rozpočtově pokryto a vracení soudních poplatků bylo nutno řešit přesunem 

prostředků z jiných podseskupení položek, hlavně z mandatorních výdajů. Tato situace byla 

hlavní příčinou nedostatku finančních prostředků a problémů ve financování ostatních 

věcných výdajů. K posílení rozpočtu byly ve druhém pololetí použity nároky 

z nespotřebovaných výdajů, ve III. a IV. čtvrtletí pak byl rozpočet postupně zvyšován účelově 

přidělenými finančními prostředky, jejichž výše však nebyla dostatečná a většinou nepokryla 

ani neuhrazené závazky z předchozích měsíců.  

 

V důsledku výše uvedeného docházeno ke hromadění neuhrazených závazků a značným 

zpožděním ve vracení soudních poplatků, což bylo i předmětem mnoha stížností účastníků 

řízení. Ke zlepšení došlo až v prosinci 2009 po nabytí platnosti novely rozpočtových pravidel 

(zákon č. 421/2009 Sb.), která umožnila opět vracet soudní poplatky z příjmového účtu soudu. 

Pro názornou představu o pohybu v roce 2008 činily vrácené soudní poplatky z příjmového 

účtu částku 2 270 tis. -Kč, v roce 2009 soudní poplatky vrácené z příjmového účtu činily 

částku 63 tis. -Kč, z výdajového účtu v tomto roce bylo vráceno 848 tis. -Kč.  

 

Tab. 4.5. Přehled pohybu pohledávek na úseku vymáhání pohledávek, v tis. Kč. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Počáteční 
zůstatek 

27 455 22 874 21 584 33 583 19 058 20 856 18 279 

Předepsáno 31 480 26 248 26 210 37 777 23 798 25 968 23 275 

Odepsáno 1 213 1 298 789 1 172 15 392 1 421 1 176 

Zůstatek 
k 31.12. 

33 374 35 450 39 286 42 308 31 656 35 347 39 166 

Zdroj: Interní dokumenty, Rozbory hospodaření 2003 - 2009 Okresního soudu v Šumperku, vlastní zpracování 
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Z Tab. 4.5 vyplývá velký nárůst odepsaných pohledávek v roce 2007. V tomto roce byla 

nařízena přípisem Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 19. 3. 2007 tzv. “Mimořádná akce 

odpisů“, na základě které byly odepsány veškeré pohledávky, které nabyly právní moci do 31. 

12. 1996 a dále pohledávky s právní mocí od 1. 1. 1997, u kterých však nebylo dosud nic 

vymoženo, resp. případně vymožená částka byla v hrubém nepoměru k výši pohledávky.  

 

Vzhledem k tomu, že většinu rozpočtových příjmů tvoří pohledávky vyplývající ze soudního 

řízení, hlavní opatření na úseku příjmu se týkají plynulého a efektivního vymáhání těchto 

pohledávek. Tento úsek je pravidelně sledován a prověřován vlastní kontrolní činností 

jednotlivých soudů i krajským soudem. Kontrolami vymáhání pohledávek nejsou zjišťovány 

závažné závady v práci vymáhajících úřednic, spíše jen dílčí průtahy ve vymáhání způsobené 

značnou zatížeností těchto pracovníků. Vysoký počet položek připadajících na jednoho 

vymáhajícího úředníka neumožňuje průběžně činit potřebné úkony směřující k vymáhání. 

Na Okresním soudě v Šumperku jsou dvě vymáhající úřednice, na každou k 31. 12. 2009 

připadá 4 579 položek.  

 

Malá výslednost vymáhání je zapříčiněna hlavně objektivními potížemi při vymáhání 

pohledávek – vysokou nezaměstnaností v našem regionu, malou efektivností vykonávacího 

řízení a obtížným zjišťováním základních údajů o dlužnících v důsledku nedostatečné 

součinnosti Policie ČR a jiných státních orgánů. 

 

V nedoplatcích soudních poplatků zůstávají vesměs pohledávky za obchodními společnostmi 

a dalšími právnickými osobami, které již zanikly a u nichž konkursní řízení skončilo, nebo 

není dosud skončeno. Zlepšení na úseku vymáhání pohledávek je neřešitelné, pokud nedojde 

k právním úpravám, které by nepřenášely v tak velké míře úhrady za ustanovené advokáty 

na státní rozpočet.  

 

4.3 Běžné výdaje 
 

Každoročně se jeví jako velmi složitá v podmínkách okresního soudu situace v oblasti 

financování provozních výdajů a výdajů týkajících se rozhodovací činnosti soudu. Přehled 

položek běžných výdajů soudu znázorňuje Tab. 4.6. Téměř u všech položek dochází postupně 

k navyšování nákladů. V celkovém součtu je viditelný každoroční narůst běžných výdajů. 

V konečném přepočtu běžných výdajů na jednoho zaměstnance není růst tak patrný (viz Tab. 
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4.7), v letech 2004 došlo dokonce k poklesu a v roce 2009 se oproti roku 2008 náklady taktéž 

nezvýšily. Tuto situaci zřejmě zapříčinila opatření v rámci šetření, kdy náklady na úhrady 

různých položek byly přesunuty do dalšího roku.  

 

Tab. 4.6. Struktura běžných výdajů Okresního soudu Šumperk v letech 2003 – 2009, v tis. Kč.  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Platy a OON 25 887 25 734 30 640 30 468 32 102 32 613 31 455 

Pojistné 9 011 8 958 10 697 10 640 11 219 11 332 10 669 

Nákup 
materiálu 

1 000 1 279 944 1 405 948 914 1 229 

Úroky 3 3 14 6 46 7 2 

Nákup energie 1 036 931 880 1 228 1 170 1 317 1 592 

Nákup služeb 3 868 3 564 4 208 4 739 4 532 5 492 5 136 

Ostatní 
nákupy 

824 533 579 578 692 892 1 223 

Ostatní 
neinv.výdaje a 

náklady 

4 926 4 841 5 404 6 732 7 536 8 576 8 469 

Převod FKSP 514 510 609 606 640 650 627 

Převod do RF  0 1 977 456 218 1 025 0 0 

Ostatní 
výd.fin. z min. 

let 

0 0 16 0 0 2 869 

Náhrady mezd 
v době nemoci 

0 0 0 0 0 0 36 

Poplatky 1 2 3 5 0 2 10 

CELKEM 47 070 48 332 54 450 56 625 59 910 61 797 61 317 

Zdroj: Interní dokumenty, Rozbory hospodaření 2003 - 2009 Okresního soudu v Šumperku, vlastní zpracování 

 

Poznámka: OON – ostatní platby za provedenou práci. Patří sem ostatní osobní výdaje, odstupné, náhrada 

ušlého výdělku svědkům, paušály a náhrady výdělku přísedícím a ostatní platby za provedenou práci.  

FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb.  

RF – rezervní fond.  

 

Tab. 4.7. Běžné výdaje v přepočtu na jednoho zaměstnance, v tis. Kč. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Náklady na 1 zaměstnance 541 526 613 619 647 671 671 

Zdroj: Interní dokumenty, Rozbory hospodaření 2003 - 2009 Okresního soudu v Šumperku, vlastní zpracování 

 

Od roku 2007 došlo v porovnání s minulými léty k navyšování mandatorních výdajů (viz Tab. 

4.8). Na tomto nárůstu se nejvíce podílí odměny advokátům ve věcech týkajících se 
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občanskoprávního oddělení. Hlavními příčinami nárůstu mandatorních výdajů, který se 

projevuje již od roku 2005, jsou zejména: 

• změny zákona o DPH a navazujících předpisů o přiznávání DPH advokátům, znalcům  

a notářům, 

• neustálý nárůst ustanovování advokátů ex offo v civilních sporech (§ 30 o. s. ř.), 

• povinné zastoupení účastníka opatrovníkem z řad advokátů ve věcech řízení podle 

zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve věcech zbavení 

způsobilosti k právním úkonům (§ 187, odst.1 o. s. ř.) a v detenčním řízení (§ 191, 

odst.2 o. s. ř.), 

• ustanovování advokátů do funkce opatrovníka účastníkům neznámého pobytu (§ 29, 

odst.3 o. s. ř.) v návaznosti na Nález Ústavního soudu II., ÚS 629/04, když není 

přípustné ustanovení opatrovníků z řad zaměstnanců soudu, 

• změna vyhl. č. 177/96 Sb. provedená vyhl. č. 276 a 277/2006 Sb., podle níž se 

s platností od 1. 9. 2006 zvyšují odměny advokátů, 

• změna vyhl. č. 476/91 Sb. provedená vyhl. č. 278/2006 Sb., podle níž se s platností 

od 1. 9. 2006 zvyšují odměny konkursních správců, 

• poměrně široký institut bezplatné obhajoby a stávající právní úprava, kdy úhrada  

za jednotlivé úkony umožňuje i zneužívání procesních úkonů k prodlužování řízení.  

 

Tab. 4.8. Ostatní neinvestiční výdaje a náklady – mandatorní výdaje, v tis. Kč. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Odměny advokátů  
v občanskoprávních  

48 13 300 538 866 1 240 1 027 

Odměny advokátů 
v trestních věcech 

2 288 2 163 2 298 3 338 3 471 4 180 4 117 

Odměny notářů 289 371 292 446 494 541 493 

Odměny za 
znalečné 

1 779 1 715 1 870 1 727 1 675 1 701 1 903 

Odměny za 
tlumočné 

67 85 99 104 185 138 146 

Paušální náhrady 
soudcům 

450 489 539 572 600 570 505 

Náhrady svědkům 0 0 0 0 237 197 271 

Cestovné soudci 5 5 6 7 8 9 7 

CELKEM 4 926 4 841 5 404 6 732 7 536 8 576 8 469 

Zdroj: Interní dokumenty, Rozbory hospodaření 2003 - 2009 Okresního soudu v Šumperku, vlastní zpracování 

 

Schválený rozpočet věcných výdajů v posledních pěti letech nepokrývá již od počátku 

potřebné výdaje soudů, hlavně v oblasti mandatorních výdajů, služeb a energií. Nepříznivá 
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finanční situace se řeší zvyšováním limitu výdajů na vrub příštích období, po vyčerpání 

nastupuje využití mimorozpočtových zdrojů (prostředky rezervního fondu).  

 

Zapojení mimorozpočtových zdrojů – prostředků z rezervního fondu OSS : 

 

2005 – Na úhradu doplatku poloviny dalšího platu soudců za 1. a 2. pololetí 2003, za  

  1. pololetí 2004 a výplatu dalšího platu za 2. pololetí 2004...................1 711 tis. Kč.  

 

2006 – Na úhradu pošt. poplatků pro dálkové kreditování výplatního stroje.......603 tis. Kč.  

 

2007 – Na úhradu pošt. poplatků pro dálkové kreditování výplatního stroje.......178 tis. Kč.  

2008 – Na úhradu pošt. poplatků pro dálkové kreditování výplatního stroje.....1 015 tis. Kč.  

 

2009– Na platy zaměstnanců, pojistné, všeobecný materiál, plyn, nákup služeb, opravy a  

udržování nemovitostí, odměny advokátům, náhrady svědků...................812 tis. Kč.  

 

4.3.1 Náklady spojené se zam ěstnanci 
 

Každé oddělení soudu se skládá ze soudců, vyšších soudních úřednic, vedoucích kanceláří, 

zapisovatelek, event. protokolujících úřednic. Organizační pojetí soudu včetně vztahů 

nadřízenosti a podřízenosti je znázorněno v Obr. 4.9. Počet zaměstnanců soudu je dán 

závaznými limity regulace zaměstnanosti pro daný rok, stanovený opatřením krajského soudu. 

Přesuny zaměstnanců v rámci jednotlivých oddělení soudu provádí dle potřeby ředitelka 

správy. Např. navýšení zaměstnanců je nejvíce zřetelné na oddělení výkonu rozhodnutí, a to 

s ohledem na množství agendy, která na oddělení každým rokem vzrůstá.  

 
Nepříznivým faktorem v obsazení rozpočtově zajištěného průměru počtu zaměstnanců se 

stalo usnesení vlády č. 715/2009 ze dne 8. 6. 2009, kterým byl schválen návrh střednědobého 

výdajového rámce státního rozpočtu České republiky a státních fondů. Vzhledem k tomu, že 

opatření s tím spojená se měla dotknout všech organizačních složek a Ministerstvo 

spravedlnosti ČR bylo povinno snížit počet funkčních míst v resortu od 1. 1. 2010, byl 

vyhlášen stop stav v přijímání nových zaměstnanců na dobu neurčitou. Z uvedeného důvodu 

soud v 2. pololetí roku 2009 nepřijal na zástup za mateřské dovolené další zaměstnance, 
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neboť do doby vydání dalšího navazujícího opatření ze dne 23. 11. 2009 nebylo vedení soudu 

známo, kolik zaměstnaneckých míst pro rok 2010 bude muset snížit. 

 

Obr. 4.9. Organizační struktura soudu – vlastní zpracování  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Tab. 4.10. Přehled počtu zaměstnanců  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Soudci 16 17 17 17 17 16 15 

Administrativa 63 63 64 67 68 70 72 

Pomocné 

složky  8 8 7 7 6 6 6 

CELKEM 87 88 88 91 91 92 93 

Zdroj: Interní dokumenty, Rozbory hospodaření 2003 - 2009 Okresního soudu v Šumperku, vlastní zpracování 

  

zaměstnanci správy 
správce majetku, účetní, mzdová účetní, pokladní, vymáhající úřednice, 

pracovnice spisovny, podatelny, informační kancelář 

pomocné složky 
uklízečky, řidič, domovník 

trestní oddělení (T) 
vedoucí, vyšší soudní úřednice, protokolující úřednice 

občanskoprávní oddělení sporné (C) 
vedoucí, vyšší soudní úřednice, zapisovatelky 

občanskoprávní oddělení nesporné (P) 
vedoucí, vyšší soudní úřednice, zapisovatelky 

PŘEDSEDKYNĚ SOUDU 

ŘEDITELKA SPRÁVY SOUDCI 

oddělení výkonu rozhodnutí (E) 
vedoucí, vyšší soudní úřednice, zapisovatelky, soudní exekutoři 
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Tab. 4.11 odráží vývoj mzdových nákladů. V roce 2005 byl naposledy vyplacen další plat 

soudcům, a to i zpětně za roky 2003 - 2004 (dle usnesení Vlády ČR č. 1365 ze dne 19. 10. 

2005). V roce 2003 byl naposledy vyplacen další plat administrativě, avšak v roce 2004 činily 

odměny vyplacené zaměstnancům vyšší částku, než by činila částka vyplacená na další plat. 

Díky valorizaci dochází každoročně u administrativy a pomocných složek ke zvyšování platů, 

i když se jedná pouze o stovky korun. U soudců došlo k poslednímu navýšení platů v lednu 

2007, poté jim byly platy zmraženy. Od 1. 1. 2010 došlo u soudců k ponížení platů o 4%.  

 

Tabulka 4.11. Přehled nákladů na mzdy, v tis. Kč.  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Soudci 13 790 12 482 16 934 15 471 16 432 15 889 14 143 

Administrativa 11 086 12 132 12 708 13 964 14 595 15 638 16 149 

Pomocné 
složky  

836 929 841 876 989 1 004 1 070 

OON – ostatní 
platby za 
provedenou 
práci 

175 191 157 157 86 82 93 

CELKEM 25 887 25 734 30 640 30 468 32 102 32 613 31 455 

Zdroj: Interní dokumenty, Rozbory hospodaření 2003 - 2009 Okresního soudu v Šumperku, vlastní zpracování 

 

Značný pokles výdajů se v průběhu sledovaných let projevil u OON – ostatních plateb 

za provedenou práci. Patří sem ostatní osobní výdaje, odstupné, náhrada ušlého výdělku 

svědkům, paušály a náhrady výdělku přísedícím a ostatní platby za provedenou práci. 

Důvodem značného poklesu od roku 2007 je změna rozpočtové skladby, která přesunula 

náhrady ušlého výdělku svědků, znalců apod. do věcných výdajů.  

 

4.4 Kapitálové investice Okresního soudu v Šumperku  v letech 
2003 – 2009 

 

Po celkové rekonstrukci obou budov soudu ukončené v roce 2002 byly hrazeny 

z kapitálových výdajů rozpočtu okresního soudu další investiční záměry, jejichž přehled 

uveden v Tab. 4.12. Samozřejmě, že v roce 2003 ještě proběhly na soudu akce, které 

souvisely s rekonstrukcemi budov, a které byly finančně rozsáhlejší. V souvislosti 

s rekonstrukcemi budov navrhoval soud dále zrekonstruovat stávající prostory v původní 

budově „A“, jako např. sociální zařízení, společné prostory, ale tyto investiční záměry 
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schváleny nadřízeným orgánem nebyly. Schválené investiční záměry byly financovány 

především z prostředků ISPROFIN.29  

 

Tab. 4.12. Přehled financovaných kapitálových investic v letech 2003 – 2009. 

Rok Specifikace kapitálové investice Celkové náklady 
v tis. Kč 

2003 
V budově „A“ byly p řestavěny některé kanceláře na 5 nových 
jednacích síní 

2 332 

2003 
Zhotovení výtahu a WC pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 

3 579 

2003 
Akce související s bezpečností (na základě zákona č. 406/2000 
Sb.), energetický audit 

62 

2003 Instalace 5. kotle na zemní plyn k posílení výkonu kotelny. 95 
2004 Klimatizace do místnosti serverů 35 
2004 Doplnění a obměn a výpočetní techniky  520 

2005 
Rozšíření Elektronického zabezpečovacího systému a digitálního 
záznamového zařízení do jednacích síní 

642 

2005 Rekonstrukce telefonní ústředny 413 
2006 Klimatizace do místnosti telefonní ústředny 51 
2006 Obměna frankovacího stroje 117 
2007 Vybavení serverovny a tiskového oddělení 48 
2007 Odstranění havarijního stavu podokapní římsy 208 

2008 
Rozšíření digitálního záznamového zařízení do jednacích síní a 
kamerového systému 

96 

2009 Zřízení datových schránek 271 
2009 Posílení serveru a nákup kopírek 171 
2009 Nákup osobního vozidla 350 

Zdroj: Interní dokumenty, Rozbory hospodaření 2003 - 2009 Okresního soudu v Šumperku, vlastní zpracování 

 

Přehled celkových kapitálových investic soudu zobrazuje Tab. 4.13, na základě které je 

možné konstatovat, že po rekonstrukci v letech 1996 - 2003 nebyly prováděny žádné další 

rozsáhlejší rekonstrukce, pouze opravy, např. v důsledku přívalového deště v roce 2007, kdy 

byla poničena střecha budovy „B“. Pokud jsou požadovány okresním soudem finanční 

prostředky na zmodernizování stávajícího pracoviště, přislíbení těchto finančních prostředků 

je vzhledem k rostoucímu dluhu státní pokladny pozastaveno již od roku 2004.  

 

                                                 

29 ISPROFIN – informační systém programového financování, který spravuje Ministerstvo financí ČR. Jedná se 
o programy nebo akce s účastí státního rozpočtu a prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty 
z rozpočtu Evropské unie, fondů NATO nebo z prostředků Evropského hospodářského prostoru nebo z úvěru se 
státní zárukou.  
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Tab. 4.13. Celkové kapitálové investice Okresního soudu v Šumperku v letech 2003 – 2009, tis. Kč. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

6 069 555 1 055 168 256 96 793 

Zdroj: Interní dokumenty, Rozbory hospodaření 2003 - 2009 Okresního soudu v Šumperku, vlastní zpracování 

 

Za prioritní se naopak považuje vytvoření informačního systému okresního soudu, 

digitalizace systému a následné propojení s informačním systémem ministerstev a dále 

vybudování elektronického bezpečnostního systému a ozvučení jednacích síní.  

 

Z důvodu celostátního zahájení provozu informačního systému datových schránek na základě 

platnosti zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, bylo nutno posílit stávající výpočetní techniku, která na tento provoz byla 

nedostačující. Proto vznikly v roce 2009 výdaje tak navýšené oproti třem předchozím letům. 

Provoz datových schránek byl zahájen k 1. 11. 2009. 

 

4.5 Kontroly hospoda ření Okresního soudu v Šumperku 
 

V průběhu sledovaných let proběhlo u okresního soudu několik kontrol. Veřejnosprávní 

kontroly přímého nadřízeného orgánu, a to Krajského soudu v Ostravě, jsou prováděny 

průběžně každé dva roky. Vzhledem k tomu, že v roce 2009 proběhla na Okresním soudu 

v Šumperku kontrola Finančního ředitelství v Ostravě, neprováděl Krajský soud v Ostravě 

v tomto roce žádnou další prověrku. Finanční úřad v Šumperku kontroluje stále častěji 

správnost vybírání soudních poplatků soudem. Ze závěrečných zpráv kontrol budou vyjmuty 

v dalších kapitolách příklady nedostatků v hospodaření soudu a porušení rozpočtové kázně. 

Kromě uvedených kontrol probíhají u soudu každé dva roky kontroly okresní správy 

sociálního zabezpečení a všeobecné zdravotní pojišťovny.  

 

4.5.1 Výsledek kontrol provedených externími kontro lními orgány 
 

V letech 2003, 2005 a 2007 byly provedeny na soudě veřejnosprávní kontroly hospodaření 

ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. 

Kontrolu provedly pověřené kontrolní pracovnice Krajského soudu v Ostravě. Provedenými 
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kontrolami byly zjištěny drobné závady, pro jejichž nápravu byly stanoveny lhůty, a vždy 

následné kontroly konstatovaly odstranění závad. Mezi nejčastější pochybení patřilo např.:  

 

• nesprávný podpis příkazce finanční operace, 

• pochybení týkající se složených záloh v občanskoprávních, dědických a exekučních 

věcech, 

• u hospodaření s prostředky FKSP nedodržování ustanovení § 22 odst. 1 zákona 

č. 218/2000, Sb., o rozpočtových pravidlech, 

• u mzdové agendy nedodržení ustanovení zákona č. 143/1992 Sb. při výplatách 

za pracovní pohotovost, 

• průtahy na úseku vymáhání pohledávek.  

• pochybení při zařazení a zaúčtování elektronického zabezpečovacího systému 

k osobnímu výtahu,  

• inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2003 nebyla provedena zcela v souladu 

s Metodickým pokyny MSp čj. 628/98-E, 

• na úseku autodopravy byly zjištěny drobné nedostatky ve vedení evidenčních 

pomůcek, nebyl dodržen termín povinného proškolení řidičů, 

• zásady pro tvorbu a používání FKSP pro roky 2003 - 2004 nespecifikovaly všechny 

výdaje, k nimž v prověřovaném období docházelo, 

• drobné přeplatky u přiznaných cestovních náhrad za použití osobního motorového 

vozidla advokátovi, 

• některé odměny za pracovní jubilea poskytnuté z FKSP byly proplaceny před vznikem 

nároku, 

• nedoložení zaznamenání skutečného stavu majetku a závazků v inventurních 

soupisech k 31. 12. 2006, 

• u některých akcí ISPROFIN nebyly v materiálech doloženy záznamy o výběru. 

 

Je zřejmé, že kontroly prováděné na soudu jsou časté, což je správné, nedostatky jsou 

zachyceny a napraveny díky těmto kontrolám v krátkém časovém úseku od vzniku. Nejčastěji 

dochází k porušení rozpočtové kázně nepozorností a z důvodu častých změn legislativy, které 

nejsou včas zaměstnanci soudu zachyceny. 
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5 Závěr 
 

Bakalářská práce pod názvem „Ekonomické aspekty organizace okresních soudů“ byla 

vypracována s výrazným přispěním zkušeností zpracovatele ze zaměstnání na pozici účetní 

Okresního soudu v Šumperku. Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat systém 

hospodaření v podmínkách Okresního soudu v Šumperku za období let 2003 – 2009. Tento cíl 

byl naplňován v rámci jednotlivých kapitol bakalářské práce. 

 

Druhá kapitola této práce popisuje podrobně státní správu jako součást veřejné správy, 

vyčleňuje z ústředních orgánů státní správy ministerstva, a podrobněji osvětluje úlohu 

Ministerstva spravedlnosti ČR, jakožto ústředního orgánu státní správy pro soudy a státní 

zastupitelstva. Ministerstva a jiné správní úřady s celostátní působností tvoří spolu 

organizační soustavu ústřední státní správy. Hierarchické uspořádání státní správy a její věcné 

členění vyžaduje, aby ministerstva, popř. i další ústřední správní úřady, měly z titulu svého 

postavení uvnitř systému státní správy právo zavazovat v jejich činnosti nižší správní úřady 

a subjekty, na které byl výkon státní správy přenesen vnitřními předpisy nebo služebními 

příkazy. Dále je v této kapitole nastíněno postavení zaměstnanců státní správy v souvislosti 

se služebním zákonem.   

 

Třetí kapitola vymezuje postavení neziskového sektoru v národním hospodářství. Nejznámější 

uspořádání národního hospodářství do sektorů dle charakteristik organizací popisuje Pestoffův 

trojúhelník, který je pro ilustraci použit v podkapitole 3.1  této bakalářské práce. Protože tato 

kapitola je především zaměřena na vysvětlení, co jsou organizační složky státu, kam patří 

i okresní soudy, jejichž hospodaření je hlavním tématem této práce, rozčleňuje jedna 

podkapitola organizace v neziskovém sektoru. Organizační složky státu řadí mezi „Neziskové 

veřejnoprávní organizace“, dále je podrobně charakterizuje, vysvětluje jejich způsob 

hospodaření, financování a popisuje stěžejní právní předpisy, kterými se organizační složky 

státu řídí. Novinkou pro organizace hospodařící se státním rozpočtem je předávání informací 

o hospodaření Ministerstvu financí ČR prostřednictvím Integrovaného informačního systému 

Státní pokladny.  

 

Od všeobecného pohledu na organizační složky státu přechází v dalších podkapitolách tato 

bakalářská práce ke konkrétnímu popisu justice a soudnictví. Podrobněji je rozvedena 

soustava soudů v České republice. Jsou zde přesně vymezeny příjmy a výdaje soudů, vnitřní 
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kontrolní činnost směřující ke správnému hospodaření soudů. Všechny tyto informace jsou 

důležité pro čtvrtou kapitolu, která se zabývá hospodařením vybraného okresního soudu. 

 

Okresní soud spadá způsobem hospodaření do oblasti státní správy, i když není typickým 

příkladem neziskové organizace. Jedná se o organizační složku státu spadající pod krajský 

soud, a ten je dále podřízen Ministerstvu spravedlnosti ČR. 

 

Okresní soud v Šumperku zahájil svou činnost k 1. červenci 1850 a v současné době sídlí 

na ulici M. R. Štefánika . K 1.1.2010 pracuje pro okresní soud 93 zaměstnanců, z nichž 15 je 

soudců, 72 administrativních pracovníků a 6 zaměstnanců pomocných složek.  

 

Objem rozpočtu okresního soudu ve sledovaných letech na straně výdajů stabilně roste, avšak 

počítá-li se s každoroční inflací, je tento jev zcela přirozený a očekávaný. Z celkových výdajů 

se běžné výdaje v posledních dvou letech stabilizovaly a kapitálové výdaje v průběhu 

sledovaných let nepravidelně kolísají.  

 

Příjmy okresního soudu jsou tvořeny pouze vlastními příjmy soudu. Objem vlastních příjmů 

soudu je v průběhu sledovaných let taktéž nepravidelný. Mimo tyto vlastní příjmy, tvořené 

především úhradami pohledávek soudu, má soud každý kalendářní měsíc otevřen limit 

na úhrady běžných výdajů důležitých především pro chod soudu. Objem těchto finančních 

prostředků je na konci každého kalendářního roku roven běžným výdajům soudu. Další 

finanční prostředky, které mohou být soudu přiděleny nadřízenou organizací, jsou finanční 

prostředky poskytnuté na schválené investiční záměry soudu a rovnají se kapitálovým 

výdajům soudu v každém sledovaném kalendářním roce.    

 

Vzhledem k tomu, že soud má pouze nedaňové příjmy získané většinou úhradou pohledávek 

soudu a soudních poplatků, je jednoduché ze sledovaných let posoudit, že se princip příjmů 

nezměnil. Při podrobné analýze výdajů soudu je patrno, že evidentní změna ve struktuře 

výdajů soudu je zaznamenána v roce 2009, kdy došlo k vracení soudních poplatků účastníkům 

řízení, uhrazených v minulých letech, z položky státního rozpočtu. V předchozích letech se 

o vracení těchto soudních poplatků ponižovala položka příjmů soudních poplatků, což mělo 

za důsledek minusový stav na příjmovém účtu soudu v roce 2008. Z důvodu nedostatku 

finančních prostředků ze státního rozpočtu na položce  „vratky soudních poplatků“ v roce 

2009 došlo k 1. 1. 2010 opět k vracení soudních poplatků z příjmového účtu soudu.   



 42 

Seznam použité literatury 
 
a)  Odborná literatura 

  HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vyd. Praha: C.H.-BECK, 2009. 

875 s. ISBN 978-80-7400-049-2. 

  HORZINKOVÁ, E.; NOVOTNÝ, V. Organizace veřejné správy II. 1. vyd. Praha: PA 

ČR, 2005. 136 s. ISBN 80-7251-191-2. 

  PEKOVÁ, J.; PILNÝ, J.; JETMAR, M. Veřejná správa a finance. 3. přepracované 

vyd. Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5. 

  PODHORSKÝ, J. Účtování a vedení účetnictví v organizačních složkách státu, 

územních samosprávných celcích a příspěvkových organizacích. 1. vyd. Praha: BOVA 

POLYGON, 2005. 363 s. ISBN 978-80-7273-119-X. 

  POLIAN, M.; Organizace a činnost veřejné správy. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 2001. 

342 s. ISBN 80-7175-098-0. 

 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, 

2001. 177 s. ISBN 80-86119-41-6. 

  SCHELLEOVÁ, I. Organizace soudnictví a právní služby. 1. vyd. Brno: ALFA 

PUBLISHING, 2006. 213 s. ISBN 978-80-86851-39-6. 

 

b)  Interní dokumenty Okresního soudu v Šumperku 

  Okresní soud v Šumperku, Rozbor hospodaření Okresního soudu v Šumperku 2003. 

 Okresní soud v Šumperku, Rozbor hospodaření Okresního soudu v Šumperku 2004. 

Okresní soud v Šumperku, Rozbor hospodaření Okresního soudu v Šumperku 2005. 

 Okresní soud v Šumperku, Rozbor hospodaření Okresního soudu v Šumperku 2006. 

Okresní soud v Šumperku, Rozbor hospodaření Okresního soudu v Šumperku 2007. 

 Okresní soud v Šumperku, Rozbor hospodaření Okresního soudu v Šumperku 2008. 

Okresní soud v Šumperku, Rozbor hospodaření Okresního soudu v Šumperku 2009. 

 

c)  Elektronické zdroje  

 Město Šumperk [on-line], c2007, [cit. 2010-03-02].  

Dostupné z: < htpp://www.sumperk.cz/cs/mesto-sumperk/>. 

 Český statistický úřad. Počet obyvatel okresu Šumperk [online]. c2010,  

[cit. 2010-04-09].  

 Dostupné z: < http://www.czso.cz/xm/edicniplan.nsf/p/711302-09>. 



 43 

Státní správa [on-line], c2010, [cit. 2010-03-05].  

Dostupné z: < http://www.statnisprava.cz/>. 

Úřad vlády ČR. Státní služba [on-line], c2010, [cit. 2010-04-07].  

Dostupné z: < http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/statni-sluzba/uvod-24789/>. 

Informační centrum vlády ČR. Mandatorní výdaje [on-line], c2010, [cit. 2010-04-07]. 

Dostupné z: < http://icv.vlada.cz/scripts/modules/advice/detail.php?id=647>. 

 

d)  zákony 

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ze dne 27. června 2000 

 

zákon č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích ze dne 27. června 2000 

 

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole) ze dne 9. srpna 2001 

 

zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích ze dne 30. listopadu 2001 

 

zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech 

a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech  

(služební zákon) ze dne 26. dubna 2002 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

Seznam zkratek 
 
OSS – Organizační složky státu 
 
IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny  
 
OS – okresní soud 
 
KS – krajský soud 
 
VS – vrchní soud 
 
NS – Nejvyšší soud 
 
NSS – Nejvyšší správní soud 
 
CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu 
 
OON – Ostatní osobní náklady 
 
FKSP – Fond kulturních a sociálních potřeb 
 
RF – Rezervní fond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


