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Platné znění příslušných částí zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§1
(1) Veřejný ochránce práv (dále jen "ochránce") působí k ochraně osob před jednáním
úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá
principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím
přispívá k ochraně základních práv a svobod.
(2) Působnost ochránce podle odstavce 1 se vztahuje na ministerstva a jiné správní
úřady s působností pro celé území státu, správní úřady jim podléhající, Českou národní banku,
pokud působí jako správní úřad, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, orgány územních
samosprávných celků při výkonu státní správy, a není-li dále stanoveno jinak na Policii České
republiky, Armádu České republiky, Hradní stráž, Vězeňskou službu České republiky, dále na
zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova,
ochranné léčení, zabezpečovací detence, jakož i na veřejné zdravotní pojišťovny (dále jen
"úřad").
(3) Ochránce provádí systematické návštěvy míst, kde se nacházejí nebo mohou
nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku závislosti na
poskytované péči, s cílem posílit ochranu těchto osob před mučením, krutým, nelidským,
ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením.
(4) Působnost ochránce podle odstavce 3 se vztahuje na
a) zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova,
ochranné léčení anebo zabezpečovací detence,
b) další místa, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou
mocí, zejména policejní cely, zařízení pro zajištění cizinců a azylová zařízení,
c) místa, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě v důsledku
závislosti na poskytované péči, zejména zařízení sociálních služeb a jiná zařízení poskytující
obdobnou péči, zdravotnická zařízení a zařízení sociálně-právní ochrany dětí
(dále jen "zařízení").
(5) Ochránce vykonává působnost ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před
diskriminací1).
(6) Ochránce provádí sledování zajištění cizinců a výkonu správního vyhoštění,
předání nebo průvozu zajištěných cizinců a trestu vyhoštění cizinců, kteří byli vzati do
vyhošťovací vazby nebo kteří vykonávají trest odnětí svobody (dále jen „sledování
vyhoštění“).
(7) Ochránce sleduje naplňování mezinárodní smlouvy upravující práva osob se
zdravotním postižením6).
____________________
6)
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, vyhlášená pod č. 10/2010 Sb.m.s.
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(7) (8) Působnost ochránce se nevztahuje na Parlament, prezidenta republiky a vládu,
na Nejvyšší kontrolní úřad, na zpravodajské služby České republiky, na orgány činné v
trestním řízení, státní zastupitelství a na soudy, s výjimkou orgánů správy státního
zastupitelství a státní správy soudů.
(8) (9) Ochránce je oprávněn podat návrh na zahájení řízení podle zákona o řízení ve
věcech soudců a státních zástupců1a) a zúčastnit se tohoto řízení.
____________________
1a) Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů.

(9) (10) Ochránce není oprávněn zasahovat do činnosti a rozhodování úřadů a zařízení
jinak, než jak stanoví tento zákon.
***
§ 21c
(1) Při sledování naplňování mezinárodní smlouvy upravující práva osob se
zdravotním postižením6) se ochránce zabývá systematicky problematikou práv osob se
zdravotním postižením a za tím účelem zejména
a) podporuje naplňování práv osob se zdravotním postižením a navrhuje opatření
směřující k jejich ochraně,
b) provádí výzkum,
c) zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s naplňováním
práv osob se zdravotním postižením a
d) zajišťuje výměnu dostupných informací s příslušnými zahraničními
a mezinárodními subjekty.
(2) Při plnění úkolů podle odstavce 1 se použijí přiměřeně § 15 a 16.
(3) V případě nesplnění povinnosti poskytnout součinnost vyplývající z § 15 nebo
16 může ochránce o této skutečnosti informovat veřejnost včetně jména a příjmení osob
oprávněných jednat jménem povinného orgánu.
***
§ 25a
(1) Ochránce k plnění úkolů podle § 21c zřizuje poradní orgán pro spolupráci při
monitorování provádění mezinárodní smlouvy upravující práva osob se zdravotním
postižením6).
(2) Členy poradního orgánu jsou osoby se zdravotním postižením a osoby hájící
jejich práva a zájmy. Členy poradního orgánu jmenuje ochránce po projednání s
organizacemi osob se zdravotním postižením.
(3) Podrobnosti o organizaci a úkolech poradního orgánu upravuje jeho statut,
který vydá ochránce.

