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Budova „A“
Tel.

Masarykovo náměstí 183, Kroměříž
+420 573 505 110

Budova „B“
Tel.

nám. Míru 517, Kroměříž
+420 573 505 210

Budova „C“
Tel.

Smetanova 3921, Kroměříž
+420 573 505 190

Budova „D“
Tel.

tř. Generála Svobody 2771, Kroměříž
+ 420 573 505 191

Budova „E“
Tel.

Jiráskova 952, Kroměříž
+ 420 573 331 752

Budova „F“

Velehradská, Kroměříž

Budova „G“

Havlíčkova 505, Kroměříž

Pracoviště Stráž
Tel.

Máchova 200, Stráž pod Ralskem
+ 420 487 827 100

Pracoviště Praha
Tel.

Hybernská 1006/18, Praha
+ 420 224 424 440

B: Způsob zřízení
Justiční akademie se sídlem v Kroměříži je zřízena zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech a
soudcích § 129 je organizační složkou státu zřízenou na dobu neurčitou s dohledem
Ministerstva spravedlnosti.
Statutárním orgánem akademie je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti.
Orgány Justiční akademie jsou Rada Justiční akademie a ředitel Justiční akademie.
Justiční akademie připravuje a po organizační a odborné stránce zabezpečuje výchovně
vzdělávací akce v rámci přípravy justičních a právních čekatelů a soustavné vzdělávání
soudců, státních zástupců a dalších osob, působících v justici. Tuto činnost vykonává v úzké
součinnosti se soudy a státními zastupitelstvími tak, aby co nejlépe odpovídala jejich
potřebám. Vzdělávání zajišťují interní a externí lektoři a další akademičtí a pedagogičtí
pracovníci.
C: Organizační struktura k 31.12.2006
Justiční akademie vznikla v roce 2002 jako centrální instituce resortu spravedlnosti pro
vzdělávání soudců a státních zástupců (včetně čekatelů) a dalších cílových skupin resortu
justice a byla zřízena zákonem. V roce 2005 došlo novelou zákona ke sloučení Justiční
akademie s Justiční školou (založena 1995 se sídlem v Kroměříži, byla zařízením
Ministerstva spravedlnosti pro vzdělávání vyšších soudních úředníků). Statutární sídlo
Justiční akademie je v Kroměříži. V současné době se Justiční akademie v Kroměříži zabývá
vzděláváním několika cílových skupin, jsou to zejména:








soudci
státní zástupci
vedení soudů a státních zastupitelství
justiční a právní čekatelé
vyšší soudní úředníci
asistenti soudců
další odborníci působící v justici

Justiční akademie má své sídlo v Kroměříži, vzdělávací akce se nicméně neuskutečňují pouze
v centrálním sídle, ale také v pobočce JA ve Stráži pod Ralskem a v Praze a v dalších
regionálních učebnách (České Budějovice, Hradec Králové, Litoměřice, Plzeň, Brno,
Olomouc, Ostrava).
Jak již vyplývá z výčtu cílových skupin, Justiční akademie zajišťuje tzv. kvalifikační
vzdělávání, které je ve většině případů definováno zákonem a je povinné, a tzv. další odborné
vzdělávání, které není zákonem definováno jako povinné.
Justiční akademie se sídlem v Kroměříži má dva základní útvary (útvar vzdělávání a
ekonomický útvar). Útvar vzdělávání Justiční akademie se člení na tři katedry, a to na katedru
kvalifikačního vzdělávání, katedru odborného vzdělávání a katedru mezinárodních vztahů a
evropského práva.
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Úkolem katedry kvalifikačního vzdělávání je výchova a vzdělávání účastníků studia vyšších
soudních úředníků a justičních a právních čekatelů. Tato skupina zaměstnanců justice
úspěšným absolvováním kvalifikačního vzdělávání získá potřebnou kvalifikaci pro výkon
funkce vyššího soudního úředníka, soudce či státního zástupce.
Hlavním posláním katedry odborného vzdělávání je příprava a organizační zajištění kurzů a
seminářů určených soudcům, státním zástupcům, vedoucím zaměstnancům a také asistentům
soudců a střednímu personálu soudů a státních zastupitelství v rámci programu celoživotního
vzdělávání v oborech práva a vybraných neprávních disciplínách. V oblasti práva se jedná
především o témata z oblasti civilního, trestního a správního soudnictví. Z neprávních
disciplín se pak jedná o témata z aplikované psychologie, sociologie, psychiatrie, rétoriky,
etiky, dále kurzy zaměřené na získání vědomostí a dovedností v oblasti výpočetní techniky,
apod.
Katedra mezinárodních vztahů a evropského práva se zaměřuje na organizaci výuky
evropského práva a souvisejících disciplín, dále na organizaci výuky cizích jazyků a na
zabezpečování agendy mezinárodních vztahů. Justiční akademie má četné kontakty
s institucemi v Evropě i mimo ni a je aktivním členem sítě EJTN (Evropská síť justičních
vzdělávacích institucí) a také sítě Lisbon Network (celoevropská síť vzdělávání v justici
v rámci Rady Evropy).
Kurzy, semináře a školení na Justiční akademii v Kroměříži jsou zabezpečeny jak interními
tak externími lektory a specialisty. Externími lektory jsou zástupci důležitých institucí, experti
ze soudů, státních zastupitelství, univerzit a dalších vzdělávacích institucí a organizací
domácích i zahraničních.
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Organizační struktura Justiční akademie v Kroměříži
Označení oddělení nebo referátu
Pracoviště, které se nečlení na oddělení nebo referáty

Úvar ředitele (100)
(ředitel)

Sekretariát
(110)

Odělení informatiky
(130)
Útvar vzdělávání (200)
(náměstek pro vzdělávání)
Referát IT
(131)

Právník – personalista
(120)

Kancelář JA
v Praze
(140)

Knihovna
(132)

Katedra odborného
vzdělávání
(210)

Katedra kvalifikačního
vzdělávání
(220)

Referát dalšího
vzdělávání VSU a
odborného personálu
(211)

Katedra zah. vztahů a
evr. práva
(230)

Studijní oddělení
(221)

Pracoviště ve Stráži
p. Ralskem
(150)

Referát přípravy justičních
a právních čekatelů
(222)

Útvar správy, provozu
a ekonomiky (300)
(ekonomický náměstek)

Ekonomické oddělení
(310)

Oddělení správy
a údržby majetku
(320)

Referát majetkové
správy
(321)

Referát údržby
majetku
(322)

Autoprovoz
(323)
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D: Základní personální údaje
Závazným limitem regulace zaměstnanosti pro rok 2006 byl stanoven počet zaměstnanců 45.
V průběhu roku byl v návaznosti na schválenou systemizaci zaměstnanců navýšen počet
zaměstnanců na celkový počet 74. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2006 byl
71,78. Výplaty odměn lektorům jsou prováděny na základě dohod o provedení práce a po
překročení 100 odpracovaných hodin dohody o pracovní činnosti. V roce 2006 bylo uzavřeno
148 dohod o pracovní činnosti a 7 dohod o provedení práce.
Základní personální údaje zpracované do tabulek podle přílohy č. 1
1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2006
Věk
Muži Ženy Celkem Procenta
do 20 let
0
0
0
0
21 – 30 let
3
6
9
16
31 – 40 let
3
5
8
14
41 – 50 let
8
15
23
40
51 – 60 let
10
5
15
26
61 let a více
2
1
3
5
Celkem
26
32
58
100
Procenta
45
55
100
100
2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2006
Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem Procenta
Základní
1
0
1
2
Vyučen
4
8
12
21
Střední odborné
0
0
0
0
Úplné střední
4
13
17
29
Úplné střední odborné
2
1
3
5
Vyšší odborné
0
3
3
5
Vysokoškolské
15
7
22
38
Celkem
26
32
58
100
3. Celkový údaj o průměrných platech – stav k 31.12.2006
Průměrný hrubý
měsíční plat
20.004,--Kč

Celkem
17.231.045,--Kč

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce
2006
Počet
Nástupy
Odchody

15
41
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5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců v roce 2006
Doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem

Počet
58
0
0
0
0
58

Procenta
100
0
0
0
0
100

6. Jazykové znalosti zaměstnanců

Cizí jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Další jazyky
Celkem

Počty vybraných míst, pro které byl stanoven
kvalifikační požadavek standardizované
jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně
znalostí
I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkový počet
stanovených
požadavků na
pracovní místa
0
0
0
0
0

Justiční akademie v Kroměříži nesleduje uvedená data.
E: Údaje o majetku
Hodnota majetku Justiční akademie v Kroměříži byla k 31.12.2005 ve výši 116.237,89 tis.Kč.
V průběhu roku 2006 došlo ke změně stavu majetku o 290.112,78 tis. Kč, a to v souvislosti
s ukončením činnosti Justiční školy a tím k převodu majetku na Justiční akademii. Celková
hodnota majetku k 31.12.2006 činí 406.350,67 tis. Kč.
V členění na majetkové účty jsou stavy následující:
013 – Software
018 – Jiný nehmotný investiční majetek
021 – Budovy, haly a stavby
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
028 – Jiný hmotný investiční majetek
031 – Pozemky
042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
052 – Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek

2.277,02 tis. Kč
1.061,07 tis. Kč
279.632,82 tis. Kč
68.147,73 tis. Kč
51.341,18 tis. Kč
3.890,85 tis. Kč
0,00 tis. Kč
0,00 tis. Kč

Majetek je využíván v závislosti na konání seminářů pro právní a justiční čekatele, státní
zástupce, soudce a vyšší soudní úředníky. Velká část majetku tvoří majetek financovaný
Komisí Evropského společenství v rámci programu Phare.
Hmotný majetek v evidenci, kancelářské stroje, přístroje, nábytek a ostatní vybavení jsou plně
a hospodárně využívány v souladu se zákony za účelem vzdělávání v oblasti justice.
Knihovna Justiční akademie je veřejnou odbornou knihovnou, která slouží účastníkům
semináře, studentům i zájemcům z řad veřejnosti. Knihovní fond je tvořen zejména
odbornými publikacemi z oboru práva, psychologie, sociologie a pedagogiky.
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Justiční akademie má rovněž vybavené učebny k výuce výpočetní techniky a přednáškové
sály, v jejichž prostorách se konají semináře, o které je velký zájem.
F: Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů
(v tis. Kč)
Ukazatel
a
Souhrnné ukazatele
Příjmy nedaňové, kapitálové a přijaté dotace (tř.2,3,4)
Příjmy z pojistného na soc.zabezpečení (tř. 1)
Z toho Pojistné na důchodové zabezpečení
Výdaje celkem
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
Z toho platy zaměstnanců
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
Výdaje na financování programů (ISPROFIN)
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za pr.práci ve stát.správě
Z toho platy zaměstnanců ve stát.správě
Platy soudců
Platy státních zástupců
Platy příslušníků bezpečnostních sborů
Důchody
Ostatní sociální dávky
Z toho odchodné
Neinvestiční transfery do zahraničí
Výdaje justice
Výdaje vězeňství
Odměny odsouzených
Program protidrogové politiky
Program sociální prevence a prevence kriminality
Zajištění přípravy podle z.č. 240/2000 Sb.,
Výdaje ze SR na financování společných programů EU a ČR
V tom na financování programů předstupních nástrojů
V tom Transition Facility (TFEU)

Rozpočet
Schválený Po změnách
1
2

skutečnost
3

655
0
0
43 628

555
0
0
64 304

624
0
0
64 236

12 597
9 689
4 409
252
0

22 718
17 602
7 952
454
11 130

21 837
17 107
6 744
454
5 159

0
0
0
0
0
0
0
0
0
43 628
0
0
200
100
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
64 304
0
0
200
100
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
64 237
0
0
41
26
0
0
0
0
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G: Hodnocení a analýza údajů dle oblastí
1) Rozpočtová opatření
V průběhu roku 2006 bylo provedeno celkem 49 rozpočtových opatření, z toho se 27 týkalo
běžných výdajů a 22 výdajů ISPROFIN. V oblasti čerpání prostředků FKSP byla provedena
2 rozpočtová opatření, a to v souvislosti se schválenou systemizací zaměstnanců Justiční
akademie v Kroměříži, dle rozdělení centrální rezervy mzdových prostředků MSP a
v souvislosti s účelovým čerpání finančních prostředků FKSP.
Z celkového počtu 49 rozpočtových opatření bylo:
- 22 rozpočtových opatření v naší vlastní kompetenci s kódem č. 1
- 27 rozpočtových opatření obdržených MSP, a to: 25 s kódem č. 1 a 3 s kódem č. 3
Rozpočtové opatření č. 1
K navýšení rozpočtových prostředků došlo na základě dopisu MSP č.j. 26/06-EO-R
ze dne 11. ledna 2006, kterým jsme obdrželi změnu rozpisu závazných ukazatelů
výdajů ISPROFIN na rok 2006.
 Částka 1.573 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
K navýšení rozpočtových prostředků došlo na základě dopisu MSP č.j. 67/06-EO-R
ze dne 20. ledna 2006 ve věci vydání Rozhodnutí o registraci akce ISPROFIN
2360134213 „JA Kroměříž – vybudování kuchyně s jídelnou.
 Částka 3.741 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 3
Na základě otevření limitu výdajů akce ISPROFIN 236011P004, jejíž úhrady byly
použity z prostředků rezervního fondu převedených v roce 2005.
 Částka 89 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 4
Přesun prostředků běžných výdajů v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním
rozpočtových prostředků došlo k přehodnocení původní rozpisu rozpočtu pro rok
2006 akce ISPROFIN 236011P006.
 Částka 252 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 5
Přesun prostředků běžných výdajů na základě obdrženého návrhu akcí, jež byly
financovány z programu protidrogové politiky a z programu sociální prevence a
prevence kriminality, zaslaný dopisem
č.j. 36-2/06-JA ze dne 9. února 2006.
 Částka 225 tis. Kč
 Kód č. 1
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Rozpočtové opatření č. 6
Přesun prostředků běžných výdajů v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním
rozpočtových prostředků došlo k přehodnocení původní rozpisu rozpočtu pro rok
2006.
 Částka 300 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 7
K navýšení rozpočtových prostředků došlo na základě vydání Rozhodnutí o
registraci akce ISPROFIN 2360136214 „JA Kroměříž – program e-learningu pro státní
zaměstnance v resortu spravedlnosti, obdrženým dopisem MSP č.j. 150/2006-EO-R
ze dne 28.2.2006.
 částka 1.021 tis. Kč
 kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 8
Na základě dopisu MSP č.j. 159/2006-EO-R/2 ze dne 15. března 2006, kterým došlo
k navýšení rozpočtových prostředků na úhradu členských příspěvku na rok 2006 za
členství Justiční akademie v Asociaci Evropské síti justičního vzdělávání.
 Částka 60 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 9
Snížení prostředků na základě dopisu MSP č.j. 69/2005-EO-R/32 ze dne 24.3.2006,
kterým jsme obdrželi snížení limitu výdajů akce ISPROFIN 236011P004 ve výši 47 tis. Kč.
 Částka 47 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 10
Na základě dopisu MSP č.j. 320/04-EO-R/24 ze dne 29.3.2006, kterým jsme obdrželi
změnu Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce ISPROFIN 2360115318
„JA Kroměříž – školení a údržba SW a HW“.
 Částka 126 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 11
Snížení prostředků na základě dopisu MSP č.j. 320/04-EO-R/26, ze dne 10.5.2006, kterým
jsme obdrželi upravené podmínky pro čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu
akce ISPROFIN 2360115318 „JA Kroměříž – školení a údržba SW a HW“.
 Částka 126 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 12
Na základě dopisu MSP č.j. 177/2006-EO-R/6 ze dne 25.5.2006, kterým jsme obdrželi
Rozhodnutí o registraci akce ISPROFIN 2360136215 „JA Kroměříž – nákup TV“, jímž
dochází ke snížení finančních prostředků běžných výdajů ve prospěch finančních
prostředků akce ISPROFIN, na bankovní účet s předčíslím 5020-.
 Částka 585 tis. Kč
 Kód č. 3
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Rozpočtové opatření č. 13
Přesun prostředků běžných výdajů v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním
rozpočtových prostředků došlo k přehodnocení původní rozpisu rozpočtu pro rok 2006.
 Částka 1.100 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 14
Přesun prostředků běžných výdajů v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním na
rozpočtových položkách došlo k přehodnocení původního rozpisu rozpočtu akce
ISPROFIN 236011P006.
 Částka 10 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 15
Na základě dopisu MSP č.j. 265/2006-EO-R/2 ze dne 28.6.2006, kterým jsme obdrželi
Rozhodnutí o registraci akce ISPROFIN 2360136218 „JA Kroměříž – oprava oken a dveří“,
jímž dochází ke snížení finančních prostředků běžných výdajů ve prospěch finančních
prostředků akce ISPROFIN, na bankovní účet s předčíslím 5020-.
 Částka 1.250 tis. Kč
 Kód č. 3
Rozpočtové opatření č. 16
Na základě dopisu MSP č.j. 276/2006-EO-R/2 ze dne 28.6.2006, kterým jsme obdrželi
Rozhodnutí o registraci akce ISPROFIN 2360136217 „JA Kroměříž – oprava ÚT“, jímž
dochází ke snížení finančních prostředků běžných výdajů ve prospěch finančních
prostředků akce ISPROFIN, na bankovní účet s předčíslím 5020-.
 Částka 2.485 tis. Kč
 Kód č. 3
Rozpočtové opatření č. 17
Přesun prostředků běžných výdajů v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním na
rozpočtových položkách došlo k přehodnocení původního rozpisu rozpočtu.
 Částka 1.000 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 18
V souvislosti s ukončením pracovních poměrů s organizačních důvodů se zaměstnanci
Justiční akademie v Kroměříži, dochází k výplatě odstupného podle zákoníku práce.
K přesunu rozpočtových prostředků dochází pouze v rámci seskupení 502, stanovené
celkové závazné ukazatele se tímto rozpočtovým opatřením nemění.
 Částka 436 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 19
V návaznosti na schválenou systemizaci zaměstnanců Justiční akademie v Kroměříži
v celkovém počtu 74 míst došlo ke zvýšení prostředků na platy zaměstnanců, včetně
pojistného a převodu do FKSP, obdrženým dopisem MSP č.j. 365/06-EO-R/3 ze dne
19.7.2006.
 Částka 10.721 tis. Kč
 Kód č. 1
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Rozpočtové opatření č. 20
Na základě dopisu MSP č.j. 379/2006-EO-R/ ze dne 27. 7. 2006, kterým došlo k navýšení
limitu na pohoštění a dary, a to v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2006.
 Částka 22 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 21
Přesun prostředků běžných výdajů v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním na
rozpočtových položkách došlo k přehodnocení původního rozpisu rozpočtu.
 Částka 300 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 22
Navýšení prostředků na ostatní platby za provedenou práci, obdrženým dopisem MSP č.j.
401/06-EO-R/2 ze dne 17.8.2006, včetně pojistného a přídělu do FKSP.
 Částka 2.893 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 23
Přesun prostředků běžných výdajů v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním na
rozpočtových položkách došlo k přehodnocení původního rozpisu rozpočtu.
 Částka 2 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 24
V souvislosti s ukončením pracovních poměrů s organizačních důvodů se zaměstnanci
Justiční akademie v Kroměříži, dochází k výplatě odstupného podle zákoníku práce.
K přesunu rozpočtových prostředků dochází pouze v rámci seskupení 502, stanovené
celkové závazné ukazatele se tímto rozpočtovým opatřením nemění.
 Částka 614 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 25
Na základě otevření limitu výdajů akce ISPROFIN 2360115318 „JA Kroměříž – školení a
údržba SW a HW“ obdrženým dopisem MSP č.j. 320/04-EO-R/28 ze dne 5.9.2006, o jehož
výši smíme v letošním roce 2006 překročit stanovený rozpočet neinvestičních výdajů.
 Částka 126 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 26
Ke snížení rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2006 dochází na základě obdrženého
dopisu MSP č.j. 248/06-EO-R/3 ze dne 5.9.2006.
 Částka 100 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 27
Přesun prostředků běžných výdajů v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním na
rozpočtových položkách došlo k přehodnocení původního rozpisu rozpočtu.
 Částka 0,3 tis. Kč
 Kód č. 1

10

Rozpočtové opatření č. 28
Přesun prostředků běžných výdajů v rámci zvýšení limitu výdajů na pohoštění a dary,
obdrženým dopisem MSP č.j. 465/2006-EO-R/2 ze dne 25.9.2006.
 Částka 23 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 29
Snížení finančních prostředků akce ISPROFIN 2360136215, dle vydaného Rozhodnutí o
účasti státního rozpočtu na financování akce „JA Kroměříž – nákup TV“, obdrženým
dopisem MSP č.j. 177/2006-EO-R/9 ze dne 29.9.2006.
 Částka 416 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 30
Přesun prostředků běžných výdajů v souvislosti se zvýšením účelovým čerpáním
prostředků programu sociální prevence prevence kriminality došlo k přehodnocení
původního rozpisu rozpočtu.
 Částka 25 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 31
Přesun prostředků běžných výdajů v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním
prostředků běžných výdajů došlo k přehodnocení původního rozpisu rozpočtu.
 Částka 1.000 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 32
Navýšení rozpočtových prostředků akce ISPROFIN 236011P006, dle dopisu MSP
č.j. 64/2006-EO-R/21 ze dne 4.10.2006.
 Částka 100 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 33
Přesun prostředků běžných výdajů v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním na
rozpočtových položkách došlo k přehodnocení původního rozpisu rozpočtu akce
ISPROFIN 236011P006.
 Částka 13 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 34
Přesun prostředků pro úhrady refundací za dny dovolené. K přesunu dochází v rámci
seskupení rozpočtových položek a stanovené závazné ukazatele se tímto rozpočtovým
opatřením nemění.
 Částka 18 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 35
K přesunu dochází v souvislosti se zřízením účtu u Komerční banky k používání
platebních karet zaměstnanci Justiční akademie v Kroměříži pro uskutečňování výdajů
související s jejich zahraničními pracovními cestami.
 Částka 60 tis. Kč
 Kód č. 1
11

Rozpočtové opatření č. 36
V souvislosti s ukončením pracovních poměrů s vrátnými, dochází k výplatě odstupného
podle zákoníku práce. K přesunu dochází pouze v rámci seskupení rozpočtových položek
502 a stanovené závazné ukazatele se tímto rozpočtovým opatřením nemění.
 Částka 150 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 37
Přesun prostředků běžných výdajů v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním
prostředků běžných výdajů došlo k přehodnocení původního rozpisu rozpočtu.
 Částka 80 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 38
Přesun prostředků běžných výdajů v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním
prostředků běžných výdajů došlo k přehodnocení původního rozpisu rozpočtu. Finanční
prostředky byly použity k úhradám v rámci programu sociální prevence a prevence
kriminality pro rok 2006.
 Částka 38 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 39
Přesun prostředků běžných výdajů v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním
prostředků běžných výdajů došlo k přehodnocení původního rozpisu rozpočtu.
 Částka 100 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 40
Snížení rozpočtových prostředků na základě vydání změny Rozhodnutí o registraci akce
ISPROFIN 2360134213 „JA Kroměříž – vybudování kuchyně s jídelnou“, obdrženým
dopisem MSP č.j. 67/2006-EO-R/13 ze dne 16.11.2006.
 Částka 2.793 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 41
Snížení rozpočtových prostředků na základě vydání změny Rozhodnutí o účasti státního
rozpočtu na financování akce ISPROFIN 2360136218 „JA Kroměříž – oprava oken a dveří“,
obdrženým dopisem MSP č.j. 265/2006-EO-R/8 ze dne 16.11.2006.
 Částka 28 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 42
Zvýšení prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru a na ostatní platby za
provedenou práci, obdrženým dopisem MSP č.j. 533/2006-EO-R/2 ze dne 20.11.2006,
včetně pojistného a přídělu do FKSP a upravení rozpočtu na sociální pojistné, snížením ve
výši 602 tis. Kč.
 Částka 854 tis. Kč
 Kód č. 1
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Rozpočtové opatření č. 43
Navýšení rozpočtových prostředků na základě vydání Rozhodnutí o registraci akce
ISPROFIN 2360136219 „JA Kroměříž – nákup frankovacích strojů“, obdrženým
dopisem MSP č.j. 544/2006-EO-R/2 ze dne 16.11.2006.
 Částka 155 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 44
Navýšení rozpočtových prostředků na základě vydání Rozhodnutí o účasti státního
rozpočtu na financování akce ISPROFIN 2360136220 „JA Kroměříž – nákup univerzálního
zahradního stroje“, obdrženým dopisem MSP č.j. 567/2006-EO-R/2 ze dne 28.11.2006.
 Částka 376 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 45
Navýšení rozpočtových prostředků na základě vydání změny Rozhodnutí o účasti
státního rozpočtu na financování akce ISPROFIN 2360115328 „JA Kroměříž – nákup
univerzálního zahradního stroje“, obdrženým dopisem MSP č.j. 345/2006-EO-R/13 ze dne
5.12.2006.
 Částka 416 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 46
Přesun rozpočtových prostředků běžných výdajů v souvislosti se zvýšeným účelovým
čerpáním prostředků běžných výdajů došlo k přehodnocení původního rozpisu rozpočtu.
 Částka 330 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 47
Přesun rozpočtových prostředků pro úhrady refundací za dny dovolené. K přesunu
dochází pouze v rámci seskupení rozpočtových položek a stanovené závazné ukazatele se
tímto rozpočtovým opatřením nemění.
 Částka 27 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 48
Navýšení rozpočtových prostředků na základě vydání Rozhodnutí o registraci akce
ISPROFIN 2360134214 „JA Kroměříž – rekonstrukce Velehradská č.p. 880 a 947“,
obdrženým dopisem MSP č.j. 565/2006-EO-R/4 ze dne 18.12.2006.
 Částka 2.665 tis. Kč
 Kód č. 1
Rozpočtové opatření č. 49
Přesun rozpočtových prostředků běžných výdajů v souvislosti se zvýšeným účelovým
čerpáním na rozpočtových položkách došlo k přehodnocení původního rozpisu rozpočtu.
 Částka 240 tis. Kč
 Kód č 1
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Rozpočtové opatření č. 1-FKSP
Navýšení rozpočtových prostředků v rámci schválení systemizace zaměstnanců Justiční
akademie v Kroměříži.
 Částka 158.200,00 Kč
 Kód č. F
Rozpočtové opatření č. 2-FKSP
V souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním prostředků běžných výdajů došlo
k přehodnocení původního rozpisu rozpočtu.
 Částka 60 tis. Kč
 Kód č. F
2) Vyhodnocení příjmů
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
rozdíl

655 000,00 Kč
555 000,00 Kč
623 706,80 Kč
68.706,80 Kč

Příjmy celkem v členění :
Položka 549921199 – ostatní příjmy z vlastní činnosti
29 566,50Kč
Ostatní příjmy jsou plněny v uvedené výši vratkami přeplatků elektrické energie společnosti
ČEZ a prodejem Almanachu na pracovišti Stráž pod Ralskem.
Položka 54992131 – příjmy z pronájmu majetku
Položka 54992132 – Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí

1,00 Kč
15 434,00Kč

Uvedené příjmy jsou z pronájmu služebního bytu zaměstnanci Justiční akademie.
Položka 54992139 - Příjmy z pronájmu majetku j.n.

285 594,00 Kč

Jedná se o příjmy související s ubytováním účastníků studia vyšších soudních úředníků.
V rámci volných ubytovacích kapacit bylo na kolejích školy poskytováno ubytování
účastníkům

kvalifikačních kurzů pro protokolující úředníky a účastníkům dalších

vzdělávacích programů pořádaných Ministerstvem spravedlnosti.
položka 549921410 - Příjmy z úroků

499,38 Kč

Kreditní úroky z účtů vedených u České národní banky pobočka Brno.
Položka 54992310 – příjmy z prodeje krátk. a drob.dlouh.majetku

7 810,00 Kč

Položka 549923249 – Přijaté nekap. příspěvky a náhrady ostatní
102 090,42 Kč
Jedná se zejména o vratky od zaměstnanců školy za stravenky, které jim v dřívějším roce byly
nesprávně poskytnuty.
Položka 54992328 – neidentifikované příjmy

2 935,00 Kč
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Položka 54992329 – ostatní nedaňové příjmy
20 985,00 Kč
Na uvedené položce jsou příjmy za způsobenou ztrátu majetku a vratkami z přeplatků
odborných časopisů.
Položka 54994132 – převody z fondů OOS
98 791,00 Kč
Uvedené příjmy jsou odvodem 50% z částky použité z rezervního fondu.
3) Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činností
Příjmy mimorozpočtových fondů
(v tis.Kč)
Rezervní fond
Fond kulturních a sociálních potřeb

10.677,68
6,58

Mimorozpočtové zdroje použité prostřednictví státního rozpočtu v roce 2006
v tis. Kč
Ukazatel
Peněžní dary
ISPROFIN
Sociální dávky
Ostatní
z toho:
mzdové prostředky včetně
pojistného a FKSP
běžné výdaje

Rezervní fond
215,58
10.462,10
-

Použito ve výdajích
167,85
-

Nedočerpáno
47,73
10.462,10
.

1.705,50

-

1.705,50

8.756,60

-

8.756,60

4) Čerpání mzdových prostředků
Přehled stavu zaměstnanosti:
Ukazatel
(průměrné přepočtené stavy)
Zaměstnanci odbor. a administrativa
Zaměstnanci pomoc.a obslužný
Pracovníci celkem:

stav
stav
stav
stav
k 31.3. 2006 k 30.6.2006 k 31.9.2006 k 31.12.2006
50,70
50,50
49,29
48,02
28,60
26,28
26,29
23,76
79,30
76,78
75,58
71,78

Závazným limitem regulace zaměstnanosti pro rok 2006 nám byl stanoven počet
zaměstnanců 45. Dopisem MSP č.j. 365/06-EO-R/3 ze dne 19.7.2006 bylo Justiční akademii
v Kroměříži provedeno rozpočtové opatření v návaznosti na schválenou systemizaci
zaměstnanců v celkovém počtu 74 míst .
Rovněž došlo k navýšení finančních prostředků na platy zaměstnanců, včetně pojistného a
převodu do FKSP. Dopisem MSP č.j. 533/2006-EO-R/2 ze dne 20.11.2006 došlo k navýšení
prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru a k navýšení prostředků na ostatní
platby za provedenou práci, v rámci rozdělení centrální rezervy resortu Ministerstva
spravedlnosti.
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V rozpočtovém výkazu R51 na rozpočtové položce 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním
poměru a finančním výkazem 440 ř. 1 je rozdíl ve výši 124.518,00 Kč. Uvedená částka
nebyla převedena ze mzdového účtu s předčíslím 4028- na depozitní účet s předčíslím 6015pro výplatu mezd zaměstnancům vyplácených v hotovosti.
Rovněž došlo k refundaci dovolených zaměstnanců Justiční akademie v celkové výši
43.792,00 Kč.
Z toho: 32.437,00 Kč………….. refundace dovolených
11.355,00 Kč………….. výše pojistného
Justiční akademie v Kroměříži v roce 2006 použila finanční prostředky na výplatu odstupného
podle zákoníku práce v celkové výši 1.158.296,00 Kč.
Na základě čerpání mzdových prostředků a prostředků na ostatní platby za provedenou práci
došlo i k čerpání pojistného za zaměstnance .
Celkové čerpání prostředků na pojistném je ve výši

6.743.830,00 Kč.

Z toho:
Čerpání prostředků na sociální zabezpečení za zaměstnance činí
Čerpání prostředků na zdravotní pojistné za zaměstnance činí
Ostatní pojistné placené zaměstnavatelem činí

5.002.915,00 Kč.
1.729.560,00 Kč.
11.355,00 Kč.

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců
zaměstnavatele
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců dle §81 odst,. 5 zákona, §15,16 a 20 vyhlášky
č. 518/2004 Sb., byl
73,22 osob
- z toho povinný podíl 4 %
2,93 osob
Justiční akademie plnila povinný podíl následovně:
- zaměstnáním u zaměstnavatele
- odběrem výrobků a služeb

2,42 osob
1,32 osob

Celkem

3,74 osob

5) Výdaje na výzkum a vývoj, počty a realizace programů
Justiční akademie se v roce 2006 nepodílela na těchto výdajích.
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Přehled o nákladech prostředků na platy a průměrný přepočtených počtech za rok 2006 (v Kč)

Č.

Složky platu

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

B
Prům.přep.poč.
Tarifní pláty
Náhr.plat
Ved.a zast.
Zvláštní přípl.
Osobní přípl.
Další platy
Odměny
Ostatní
Z ř. 9. z toho:
Noční práce
S+N, svátek
Práce přesčas
Prac.pohot.
Děl.směna
Spec.složky
Ř. 2 až ř. 9
Průměrný plat

Soudci a st.zástupci
KS,
VS,
NS,
OS
CELKEM
NSS,
OSZ
1+2
KSZ,
VSZ,
NSZ

1

2

3

Zaměstnanci odbor. A admin.

Čekatelé

OS,
OSZ

KS, VS, NS,
KSZ, VSZ,
NSZ,
OSTATNÍ

4

5

6

Zaměstnanci pomoc. A obsluž.

CELKEM
5+6

OS, OSZ ,
PŘÍSLUŠNÍCI
VS

KS, VS, NS,
NSS, KSZ,
VSZ, NSZ,
OSTATNÍ,
JUSTIČNÍ
STRÁŽ

CELKEM
8+9

7

8

9

10

Zaměstnanci
a příslušníci
celkem
4+7+10

48,02
8 425 025
1 281 251
567 455
10 040
1 984 439
0
1 221 600
198 214

23,76
2 390 129
320 292
26 107
22 332
310 208
0
306 000
167 953

11
71,78
10 815 154
1 601 543
593 562
32 372
2 294 647
0
1 527 600
366 167

0
6 030
10 859
0
0
181 325
13 688 024
23 754,03

49 985
47 784
48 443
17 843
0
3 898
3 543 021
12 426,42

49 985
53 814
59 302
17 843
0
185 223
17 231 045
20 004,46

Pouze
pro
SZ

12
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6) Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku ISPROFIN
V roce 2006 realizovala Justiční akademie v Kroměříži 12 akcí zařazených v informačním
systému financování programů reprodukce majetku ISPROFIN.
Název akce:
JA Kroměříž - vybudování kuchyně s jídelnou
Evidenční číslo :
236 013 4213
Rozhodnutím o Registraci akce ISPROFIN 2360134213 – „JA Kroměříž – vybudování
kuchyně s jídelnou“, obdrženým dopisem MSP č.j. 67/2006-EO-R/2 ze dne 20.1.2006 byl
rozpočet Justiční akademie navýšen o částku 3.741 tis. Kč. Poslední vydanou změnou
Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce ISPROFIN 2360134213 č.j.
67/2006-EO-R/13 je ze dne 15.11.2006 a došlo ke snížení rozpočtových prostředků uvedené
akce o částku 2.793 tis. Kč. Upravený rozpočet investičních výdajů činí 948 tis. Kč. Skutečná
výše čerpání investičních prostředků je ve výši 947.522,00 Kč.
Závěrečné vyhodnocení akce bylo Justiční akademii zasláno dne 28.12.2006 dopisem MSP
č.j. 67/2006-EO-R/17. Závazné ukazatele akce byly splněny, a tím byla uvedená akce řádně
ukončena.
1.

Název akce:
JA Kroměříž - školení a údržba SW a HW
Evidenční číslo :
236 011 5318
Rozpisem závazných ukazatelů výdajů ISPROFIN dopisem MSP č.j. 26/06-EO-R ze dne 11.
ledna 2006, byl Justiční akademii navýšen rozpočet výdajů uvedené akce o částku 421 tis. Kč.
Poslední vydanou změnou Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce
ISPROFIN 2360115318, je ze dne 28.3.2006, a to dopisem MSP č.j. 320/2006-EO-R/24.
Upravený rozpočet akce v oblasti neinvestičních výdajů byl stanoven ve výši 547 tis. Kč.
Dopisem MSP č.j. 320/2004-EO-R/26 ze dne 10.5.2006 nám byly zaslány upravené
podmínky čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu.
Celkové čerpání neinvestičních prostředků je ve výši 532.464,31 Kč. Z toho bylo čerpáno
406.464,73 Kč z neinvestičních prostředků rozpočtu 2006 a 125.999,58 Kč z neinvestičních
prostředků převedených z rezervního fondu roku 2005 na projekt videokonferencí.
Nevyčerpané finančních prostředky ve výši 14 tis. Kč byly převedeny na náš účet rezervního
fondu a použity v roce 2007.
2.

Název akce:
JA Kroměříž – obměna VT
evidenční číslo:
236 011 5328
Rozpisem závazných ukazatelů výdajů ISPROFIN dopisem MSP č.j. 26/06-EO-R ze dne 11.
ledna 2006, byl Justiční akademii navýšen rozpočet výdajů uvedené akce o částku 252 tis. Kč.
Poslední vydanou změnou Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce
ISPROFIN 2360115328, je ze dne 1.12.2006, a to dopisem MSP č.j. 345/2006-EO-R/13.
Upravený rozpočet akce v oblasti neinvestičních výdajů byl stanoven ve výši 316 tis. Kč a
v oblasti investičních výdajů ve výši 352 tis. Kč.
Celkové čerpání neinvestičních prostředků je ve výši 315.988,00 Kč a investiční výdaje
byly čerpány ve výši 351.329,00 Kč.
3.

Provozování KIVS, telekomunikační služby – správa a
ostatní organizace
evidenční číslo:
236 011 P006
Rozpisem závazných ukazatelů výdajů ISPROFIN dopisem MSP č.j. 26/06-EO-R ze dne 11.
ledna 2006, byl Justiční akademii navýšen rozpočet výdajů uvedené akce o částku 900 tis. Kč.
4.

Název akce:
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Obdrženým dopisem MSP č.j. 64/2006-EO-R/21, ze dne 4.10.2006 byl Justiční akademii
v Kroměříži navýšen rozpočet uvedené akce o 100 tis. Kč. Upravený rozpočet akce v oblasti
neinvestičních výdajů byl stanoven ve výši 1.000 tis. Kč.
Čerpání rozpočtových prostředků bylo následující:
Prostředky za telekomunikační služby
Prostředky za telekomunikační služby – internet
Nákup mobilních a jiných telefonních přístrojů
Opravy a udržování majetku j.n.

681.735,50 Kč
221.340,00 Kč
22.219,00 Kč
9.703,26 Kč

Na základě převedených prostředků do rezervního fondu za rok 2005 použila Justiční
akademie finanční prostředky akce ISPROFIN 236011P004 částku 42 tis. Kč. Skutečné
čerpání neinvestičních prostředků činí 41.582,00 Kč. Prostředky byly použity pro úhrady
telekomunikačních služeb společnosti T-mobile, a.s. za prosinec 2005.
Název akce:
JA Kroměříž – nákup TV
evidenční číslo:
236 013 6215
Rozhodnutím o Registraci akce ISPROFIN 2360136215 – „JA Kroměříž – nákup TV“,
obdrženým dopisem MSP č.j. 177/2006-EO-R/6 ze dne 25.5.2006 došlo k převodu finančních
prostředků ve výši 585 tis. Kč z ostatních věcných výdajů justice do programu 236010 a
k navýšení finančních prostředků neinvestičních výdajů uvedené akce. Rozhodnutím o účasti
státního rozpočtu na financování akce ISPROFIN 2360136215 č.j. 177/2006-EO-R/9 ze dne
29.9.2006 došlo ke snížení rozpočtových prostředků uvedené akce o částku 416 tis. Kč.
Upravený rozpočet neinvestičních výdajů činí 169 tis. Kč. Skutečná výše čerpání
neinvestičních prostředků je ve výši 168.640,00 Kč.
5.

Název akce:
JA Kroměříž – oprava ÚT
evidenční číslo:
236 013 6217
Rozhodnutím o Registraci akce ISPROFIN 2360136217 – „JA Kroměříž – oprava ÚT“,
obdrženým dopisem MSP č.j. 276/2006-EO-R/2 ze dne 28.6.2006 došlo k převodu finančních
prostředků z ostatních věcných výdajů justice a k navýšení finančních prostředků uvedené
akce ve výši 2.485 tis. Kč.
Skutečná výše čerpání neinvestičních prostředků je ve výši 114.335,00 Kč.
Nevyčerpané finančních prostředky ve výši 2.370 tis. Kč byly převedeny na náš účet
rezervního fondu a použity v roce 2007.
6.

Název akce:
JA Kroměříž – oprava oken a dveří
evidenční číslo:
236 013 6218
Rozhodnutím o Registraci akce ISPROFIN 2360136218 – „JA Kroměříž – oprava oken a
dveří“, obdrženým dopisem MSP č.j. 265/2006-EO-R/2 ze dne 28.6.2006 došlo k převodu
finančních prostředků z ostatních věcných výdajů justice a k navýšení finančních prostředků
uvedené akce ve výši 1.250 tis. Kč. Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu na financování
akce ISPROFIN 2360136218 č.j. 265/2006-EO-R/8 ze dne 16.11.2006 došlo ke snížení
rozpočtových prostředků uvedené akce o částku 28 tis.Kč. Upravený rozpočet neinvestičních
výdajů činí 1.222 tis. Kč.
Skutečná výše čerpání neinvestičních prostředků je ve výši 1.221.387,00 Kč.
7.

8.

Název akce:
evidenční číslo:

JA Kroměříž – program e-learning pro státní
zaměstnancev resortu Ministerstva spravedlnosti
(e-learningové vzdělávání pro resort justice)
236 013 6214
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Dopisem MSP č.j. 150/2006-EO-R/3 ze dne 28.2.2006 jsme obdrželi Rozhodnutí o registraci
akce ISPROFIN 2360136214 „JA Kroměříž – program e-learningu pro státní zaměstnance
v resortu spravedlnosti“. Upravený rozpočet akce v oblasti neinvestičních výdajů byl
stanoven ve výši 466 tis. Kč a v oblasti investičních výdajů ve výši 555 tis. Kč.
Tato akce je realizována v rámci „finančního mechanismu Norska“, priorita 4.3., „Posílení
vzdělávacího systému v sektoru spravedlnosti, pro projekt Programu e-learningu pro státní
zaměstnance v resortu spravedlnosti“. Požadovaný grant z MF EHP/Norska nebyl v roce 2006
udělen, a proto uvedená akce nebyla realizována.
K čerpání finančních prostředků v roce nedošlo a byly převedeny na účet rezervního fondu a
čerpány v roce 2007.
Název akce:
JA Kroměříž – nákup frankovacích strojů
evidenční číslo:
236 013 6219
Rozhodnutím o Registraci akce ISPROFIN 2360136219 – „JA Kroměříž – nákup
frankovacích strojů“, obdrženým dopisem MSP č.j. 544/2006-EO-R/2 ze dne 16.11.2006
došlo k navýšení investičních prostředků v částce 155 tis. Kč. Rozhodnutí o účasti státního
rozpočtu na financování akce ISPROFIN 2360136219 č.j. 544/2006-EO-R/5 je ze dne
28.11.2006. Upravený rozpočet investičních výdajů činí 155 tis. Kč. Skutečná výše čerpání
neinvestičních prostředků je ve výši 154.700,00 Kč.
9.

Název akce:
JA Kroměříž – rekonstrukce Velehradská č.p. 880 a 947
evidenční číslo:
236 013 4214
Dopisem MSP č.j. 565/2006-EO-R/2 ze dne 27.11.2006 jsme obdrželi Rozhodnutí o registraci
akce ISPROFIN 2360134214 „JA Kroměříž – rekonstrukce Velehradská č.p. 880 a 947“ –
změnou Rozhodnutí o registrace akce uvedené akce obdrženým dopisem MSP č.j. 565/2006EO-R/4 ze dne 18.12.2006 došlo k navýšení rozpočtových prostředků v částce 2.665 tis. Kč.
Přidělené investičních prostředky nebyly čerpány a byly převedeny na náš účet rezervního
fondu a čerpány v roce 2007.
10.

Název akce:
JA Kroměříž – vybudování výdejny s jídelnou
evidenční číslo:
236 013 4215
Dopisem MSP č.j. 564/2006-EO-R/2 ze dne 27.11.2006 jsme obdrželi Rozhodnutí o registraci
akce ISPROFIN 2360134215 „JA Kroměříž – vybudování výdejny s jídelnou“. Stanovené
závazné ukazatele finančního krytí uvedené akce byly stanoveny až na rok 2007, a proto i
k jejich čerpání dojde v roce 2007.
11.

Název akce:
JA Kroměříž – nákup univerzálního zahradního stroje
evidenční číslo:
236 013 6220
Rozhodnutím o Registraci akce a Rozhodnutím o účasti státního rozpočetu na financování
akce ISPROFIN 2360136220 – „JA Kroměříž – nákup univerzálního zahradního stroje“,
obdrženým dopisem MSP č.j. 567/2006-EO-R/2 ze dne 28.11.2006 došlo k navýšení
investičních prostředků v částce 376 tis. Kč. Skutečná výše čerpání investičních prostředků
je ve výši 375.142,00 Kč.
12.

7) Dotace a návratné finanční výpomoci
V roce 2006 nám nebyla poskytnutá žádná dotace či návratná finanční výpomoc.
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8) Čerpání prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU
Justiční akademie není příjemcem těchto prostředků.
9) Spolupráce se zahraničním
Justiční akademie je od roku 2004 členem Evropské sítě justičního vzdělávání institucí EJTN,
od roku 2005 hradí členský příspěvek ve výši 2.000 EUR ročně. Hlavním cílem této instituce
je podílet se za podpory EU na vzdělávání v evropském prostoru justice, které se týkající
zejména evropského práva.
Justiční akademie je členem i mezinárodní organizace Lisabon Network – sí´t justičních
vzdělávacích středisek pod Radou Evropy. Členství je bezplatné, síť vyvíjí činnost zejména
ve smyslu standardizace justičního vzdělávacího prostředí v celé Evropě. Zde česká JA může
mít aktivní úloha při budování vzdělávání v zemích na východ od našich hranic.
10) Výdaje za účast na mezinárodních konferencích a jejich přínos
Čerpání prostředků zahrnuje náklady spojené se zabezpečením konaných seminářů,
včetně dopravy, ubytování a stravování účastníkům semináře na zahraničních
pracovních cestách. V roce 2006 se zaměstnanci Justiční akademie v Kroměříži
zúčastnili několika zahraničních služebních cest. Celkové náklady hrazené
pokladnou byly ve výši 8.593,35 EUR. Vzniklé náklady se týkaly především nákladů
na stravné, kapesné a na místní přepravu. Jednalo se zejména o zahraniční cesty
v rámci spolupráci a členství Justiční akademie v síti EJTN.
11) Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu
Převedené rozpočtové prostředky do rezervního fondu 2006 v celkové výši 13.137 tis.Kč
jsou tvořeny následovně:
1) prostředky běžných výdajů
účet 004.990 tis. Kč
Justiční akademie v Kroměříži převedla do rezervního fondu nevyčerpané finanční prostředky
běžných výdajů ve výši 4.990 tis. Kč. Plánované opravy na budovách Justiční akademie byly
velkého rozsahu, a proto se realizovaly prostřednictvím neinvestičních výdajů ISPROFIN.
Z tohoto důvodu nebylo celkové čerpání prostředků běžných výdajů v takové míře, jak se
předpokládalo.
2) prostředky na platy, ostatní platby a pojistné
účet 40282.013 tis. Kč
Celková výše převodu je tvořena prostředky na platy zaměstnanců, ostatními osobními výdaji
za provedenou práci včetně pojistného.
3) neinvestiční výdaje OSS
účet 50202.914 tis. Kč
Finanční prostředky převedené z našeho neinvestičního účtu s předčíslím 5020- do rezervního
fondu jsou tvořeny nevyčerpanými prostředky akcí ISPROFIN, a to:
2360136214 – JA Kroměříž e-learning pro státní zaměstnance resortu MSP
466 tis.Kč
Finanční prostředky uvedené akce budou čerpány v roce 2007, neboť prozatím nebyl schválen
požadovaný grant z FM EHP / Norska.
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236011P006 – Provozování KIVS – telekomunikační služby a ost.organizace
64 tis. Kč
Finanční prostředky uvedené akce budou použity k úhradám faktur za telekomunikační služby
období prosince 2006, splatných v lednu 2007.
2360115318 – JA Kroměříž školení a údržba SW a HW
14 tis. Kč
Finanční prostředky uvedené akce budou čerpány v roce 2007, za pronájem e-learningového
zařízení v prosinci roku 2006, splatných v lednu 2007.
2360136217 – JA Kroměříž oprava ÚT
2.370 tis.Kč
Finanční prostředky uvedené akce ISPROFIN budou použity v roce 2007 k realizaci akce
oprava ústředního topení na naší budově „E“ – ulice Jiráskova 952.
4) systémově určené výdaje OSS
účet 9163.220 tis. Kč
Finanční prostředky převedené z našeho investičního účtu s předčíslím 916- do rezervního
fondu jsou tvořeny nevyčerpanými prostředky akcí ISPROFIN, a to:
2360136214 – JA Kroměříž e-learning pro státní zaměstnance resortu MSP
555 tis.Kč
Finanční prostředky uvedené akce budou čerpány v roce 2007, neboť prozatím nebyl schválen
požadovaný grant z FM EHP / Norska.
2360134214 – JA Kroměříž rekonstrukce Velehradská č.p. 880 a 947
2.665 tis. Kč
Finanční prostředky uvedené investiční akce budou použity v roce 2007 k realizaci akce
ISPROFIN rekonstrukce v ulici Velehradská č.p. 880 a 947.

12) Přehled hospodářských činností
Naše organizace nemá hospodářskou činnost.
13) Zdůvodnění hospodářského výsledku
Netýká se Justiční akademie v Kroměříži.

H: Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb
Justiční akademie v Kroměříži má celostátní působnost v oblasti vzdělávání zaměstnanců
resortu Ministerstva spravedlnosti ČR. Akademie organizuje a provádí odborné vzdělávání
soudců a státní zástupců,odborné vzdělávání a výchovu justičních právních čekatelů a
stanoví-li to zvláštní předpisy nebo ministerstvo odborné vzdělání dalších osob, které se
ucházejí o přijetí do pracovního poměru justičního nebo právního čekatele.
Vzdělávání vyšších soudních úředníků a justičních a právních čekatelů zajišťuje katedra
kvalifikačního vzdělávání, kurzy pro soudce, státní zástupce, vedoucí zaměstnance a nově i
pro asistenty soudců a střední personál soudů a státních zastupitelství v programu
celoživotního vzdělávání v oborech práva zajišťuje katedra odborného vzdělávání a katedra
mezinárodních vztahů se zaměřuje na organizaci výuky evropského práva a souvisejících
disciplín, včetně organizace výuky cizích jazyků.
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Celkový počet absolventů:
a) řádné studium
b) zkrácené studium
celkem k roku 2006

488 účastníků VSÚ
686 účastníků VSÚ
1.174 účastníků VSÚ

I: Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem
Roční zpráva o výsledních finančních kontrol podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole je zveřejněna na portálu Ministerstva financí.
Další statistika, zprávy a informace jsou uveřejněny na portálu justice:
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=7&j=17&k=220
J: Přehled zřízených a řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací
Netýká se Justiční akademie v Kroměříži.

V Kroměříži dne 28. června 2007

JUDr.PhDr. Antonín Komenda, Ph.D.
ředitel Justiční akademie v Kroměříži
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