
Pozměňovací a jiné návrhy 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci 

práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

(tisk 379) 

 

V obecné rozpravě ve druhém čtení konané dne 18. října 2016 podali poslanci Marek Benda 

a Marek Černoch návrh na zamítnutí. 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního ústavně právního výboru  

 č. 134 ze dne  2. září 2015 (tisk 379/3) 

 

1.  k části první, čl. I, před dosavadní bod 1 se vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 1 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 6 zní: 

„(7) Ochránce sleduje naplňování mezinárodní smlouvy upravující práva osob se 

zdravotním postižením6). 

____________________ 
6) Čl. 33 odst. 2 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, vyhlášené pod č. 10/2010 

Sb.m.s.“. 

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.“, 

Následující body se přečíslují. 

 

2. k části první, čl. I, dosavadní bod 1 zní:  

 „1. V § 1 se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 1a zrušuje. 

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.“, 

 

3. k části první, čl. I, dosavadnímu bodu 2   

slova „V § 1 odst. 8“ se nahrazují slovy „V § 1 odst. 9“, 

 

4. k části první, čl. I, dosavadnímu bodu 25 

v úvodní části textu se slova „včetně poznámky pod čarou č. 6“ vypouštějí, 

 

5. k části první, čl. I, dosavadnímu bodu 25, v § 21b odst. 2 větě první   

slova „a dále osoby, kterým zvláštní právní předpisy6) ukládají povinnosti ve věcech práva na 

rovné zacházení a ochrany před diskriminací“ se včetně dosavadní poznámky pod čarou č. 6 

vypouštějí, 

 

6. k části první, čl. I, dosavadnímu bodu 25, v § 21b odst. 2 větě druhé   

slova „a osoby“ se vypouštějí, 
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7. k části první, čl. I, dosavadnímu bodu 25, v § 21b odst. 3   

slova „a osoby“ se vypouštějí, 

 

8. k části první, čl. I, za dosavadní bod 25 se vkládá nový bod, který zní:  

„X. Za § 21b se vkládá nový § 21c, který zní: 

„§ 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, 16 a § 21b odst. 2. 

(3) V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 2 může ochránce o této skutečnosti 

informovat veřejnost včetně jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem povinného 

orgánu.“.“, 

Následující body se přečíslují. 

 

9. k části první, čl. I, za dosavadní bod 30 se doplňuje nový bod, který zní:  

 „X. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní: 

„§ 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.“.“. 

 

10.  část druhá 

se vypouští, 

Ostatní části se přečíslují. 
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11. dosavadní část třetí, čl. IV zní: 

 

„ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o Ústavním soudu 

Čl. IV 

 V § 64 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 18/2000 Sb., 

zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 83/2004 Sb. 

a zákona č. 234/2006 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 

písmeno f), které zní: 

„f) Veřejný ochránce práv, shledá-li při výkonu své působnosti porušení základních práv 

a svobod osob a po projednání věci v petičním výboru Poslanecké sněmovny.“, 

 

12. dosavadní části čtvrtá a pátá 

se vypouštějí; současně se v čl. I dosavadním bodě 27 vypustí v poznámce pod čarou č. 7 odkaz 

na § 10 odst. 2 antidiskriminačního zákona; vypuštění částí se v souladu s legislativními 

pravidly promítne do názvu zákona. 

 

13. k dosavadní části šesté, čl. VII zní: 

„Čl. VII 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího 

po dni jeho vyhlášení.“. 

 

 

 

B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení petičního výboru č. 113 ze dne 

23. června 2015 (tisk 379/1) 

 

K části první čl. I – změna zákona o Veřejném ochránci práv: 

1. Před bod 1 se vkládá nový bod 1, který zní:  

„1. V § 1 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 6 zní: 

„(7) Ochránce sleduje naplňování mezinárodní smlouvy upravující práva osob se 

zdravotním postižením6). 

___________________ 
6) Čl. 33 odst. 2 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, vyhlášené pod č. 10/2010 

Sb.m.s.“. 

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.“. 

Následující body se přečíslují. 
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2. Bod 2 (dosavadní bod 1) zní:  

„2. V § 1 se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 1a zrušuje. 

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.“. 

 

3. V bodu 3 (dosavadním bodu 2) se slova „V § 1 odst. 8“ nahrazují slovy „V § 1 odst. 9“.  

 

4. V úvodní části textu bodu 26 (dosavadního bodu 25) se slova „poznámky pod čarou 

č. 6“ nahrazují slovy „poznámky pod čarou č. 7“.  

 

5. V bodu 26 (dosavadním bodu 25) se poznámka pod čarou č. 6, včetně odkazu na 

poznámku pod čarou, označuje jako poznámka pod čarou č. 7.  

 

6. Za bod 26 (dosavadní bod 25) se vkládá nový bod 27, který zní:  

„27. Za § 21b se vkládá nový § 21c, který zní: 

 

„§ 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, 16 a § 21b odst. 2. 

(3) V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 2 může ochránce o této skutečnosti 

informovat veřejnost včetně jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem povinného 

orgánu nebo osoby.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

7. V úvodní části textu bodu 29 (dosavadního bodu 27) se slova „poznámky pod čarou 

č. 7“ nahrazují slovy „poznámky pod čarou č. 8“. 

 

8.  V bodu 29 (dosavadním bodu 27) se poznámka pod čarou č. 7, včetně odkazu na 

poznámku pod čarou, označuje jako poznámka pod čarou č. 8.  

 

9.  V čl. I se doplňuje bod 33, který zní: 

„33. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní: 
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„§ 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.“.“. 

 

10. K části šesté ÚČINNOST 

 V čl. VII se slova „dnem 1. července 2015“ nahrazují slovy „prvním dnem kalendářního 

měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.“. 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení konaném dne 18. října 2016 

 

C.  Poslankyně Jana Hnyková  

(sněmovní dokumenty 4143 a 3544) 

1. V čl. I se za bod 2 vkládá nový bod 2a, který zní:  

„2a. V § 1 se na konci odstavce 8 doplňují slova „ , a musí při tom upřednostňovat hygienické 

předpisy a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci před náboženskými pravidly pro 

odívání“.“. 

2. V čl. I se vkládá nový bod 0a, který zní: 

„V § 1 odst. 3 se slova „zacházením nebo“ nahrazují slovy „zacházením,“ a na konci odstavce 

se doplňují slova „ , nebo důsledky uplatňování práva šarí‘a“.“. 

3. V čl. I se vkládá nový bod 0b, který zní: 

„V § 1 odst. 4 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), 

které zní: 

„d) další místa, kde dochází k systematickému porušování lidských práv v důsledku 

uplatňování práva šarí‘a.“.“. 

4. V čl. I se vkládá nový bod 0c, který zní: 

„V § 1 se na konci odstavce 6 doplňují slova „ , přičemž zohlední sníženou možnost dodržování 

standardů v důsledku migrační krize“.“. 
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D.  Poslanec Lukáš Pleticha 

(sněmovní dokument 4917) 

K části páté čl. VI – změna antidiskriminačního zákona  

Čl. VI zní: 

„Čl. VI 

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona 

č. 89/2012 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb., se mění takto: 

1. V § 10 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní: 

 „(2) Veřejný ochránce práv se může u soudu domáhat upuštění od diskriminace 

a nápravy závadného stavu, pokud při své činnosti podle zvláštního právního předpisu3) zjistí, 

že došlo k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení nebo 

k diskriminaci, které by se mohly dotknout většího nebo neurčitého počtu osob anebo by jimi 

mohl být vážně ohrožen veřejný zájem, a pokud se nápravy nepodaří dosáhnout využitím jeho 

oprávnění podle zvláštního právního předpisu3). 

____________________________ 

3) Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

2.  V § 10 se odstavec 3 zrušuje.“. 

 

 

E.  Poslanec Zdeněk Soukup 

(sněmovní dokument 2301) 

 

K návrhu se v podrobné rozpravě přihlásil i poslanec Marek Benda. 

 

1. Vypuštění oprávnění ochránce podávat návrhy k Ústavnímu soudu 

Dosavadní část třetí se vypouští. Následující se přeznačí. 

 

2.  Vypuštění oprávnění ochránce činit úkony v soudních řízeních v antidiskriminačních věcech 

(veřejná žaloba) 

I. Dosavadní část druhá se vypouští. Následující se přeznačí. V dosavadní části páté (čl. VI) se 

bod 1 vypouští, vypouští se označení bodu 2 a slova „se odstavec 3 zrušuje“ se nahrazují slovy 

„se odstavce 2 a 3 zrušují a současně se zrušuje označení odstavce 1“.    

II. V dosavadní části čtvrté (čl. V) v bodě 1 se slova „ , anebo za podmínek stanovených 

zvláštním právním předpisem26)“, včetně poznámky pod čarou č. 26, vypouštějí.  

III. V dosavadní části čtvrté (čl. V) se body 2 až 4 vypouštějí. 

 

3. Zachování povinnosti ochránce prokazovat k podání žaloby závažný veřejný zájem 

V dosavadní části čtvrté (čl. V) v bodě 1 se slovo „shledá“ nahrazuje slovem „prokáže“.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=116456)



- 7 - 

 

 

4.  Vypuštění oprávnění ochránce vůči zaměstnavatelům a dalším soukromým osobám 

V dosavadní části první (čl. I) bodě 25 se v § 21b  

- v odstavci 2 větě první vypouštějí slova „a dále osoby, kterým zvláštní právní předpisy6) 

ukládají povinnosti ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací“, 

- v odstavci 2 větě druhé se vypouštějí slova „a osoby“, 

- v odstavci 3 se vypouštějí slova „a osoby“. 

 

 

F.  Poslankyně Radka Maxová 

(sněmovní dokument 5094) 

V části první čl. I se vkládá nový bod 2a, který zní: 

„2a. V § 6 se vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Dopustí-li se ochránce závažného pochybení nebo nedovoluje-li mu jeho zdravotní 

stav dlouhodobě, nejméně po dobu šesti měsíců, řádně vykonávat povinnosti vyplývající z jeho 

funkce, může jej Poslanecká sněmovna odvolat z funkce. Účinky odvolání nastávají dnem, kdy 

mu bylo doručeno písemné vyrozumění Poslanecké sněmovny o odvolání z funkce.“. 

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.“. 

V části první čl. I se vkládá nový bod 2b, který zní: 

„2b. V § 6 odst. 8 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“.“. 

 

 

 

G.  Poslankyně Markéta Adamová 

(sněmovní dokumenty 2551 a 2552) 

 

1. V části první v čl. I se bod 25 vypouští. 

 

2. Část druhá se vypouští bez náhrady.  

 

3. Část čtvrtá se vypouští bez náhrady.  

 

4. Část pátá se vypouští bez náhrady.  

Současně se v části první v čl. I v bodě 27 v poznámce pod čarou č. 7 vypouští text „§ 10 odst. 2 

zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.“. 
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5. Část třetí se vypouští bez náhrady.  

Současně se v části první v čl. I v bodě 27 v poznámce pod čarou č. 7 vypouští odkaz na § 64 

odst. 1 písm. f) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 19. října 2016 

 

 

 

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, v. r. 

zpravodaj garančního ústavně právního výboru 

 

 

 

Ing. Markéta Adamová, v. r. 

zpravodajka petičního výboru 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=116456)


