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V l á d n í   n á v r h 

 

 

ZÁKON 
 

ze dne …………… 2015, 

 

kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 
 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o Veřejném ochránci práv 

  

Čl. I 

 

Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění zákona č. 265/2001 Sb., 

zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 

Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 

198/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb. a 

zákona č. 396/2012 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 1 se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 1a zrušuje. 

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8. 

 

2. V § 1 odst. 8 se slovo „tento“ zrušuje.  

 

3. V § 10 odstavec 1 zní: 

„(1) Každý má právo obrátit se na ochránce s písemným podnětem; podnět lze učinit 

také ústně do protokolu.“. 

 

4. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „(§ 10 odst. 1)“ zrušují. 

 

5. V § 12 odst. 1 se slova „podnět odloží“ nahrazují slovy „se podnětem dále nezabývá“. 

 

6. V § 12 odstavce 2  a 3 znějí: 

 „(2) Ochránce se podnětem nemusí dále zabývat, pokud 

a) náležitosti podle § 11 nebyly doplněny ani ve stanovené lhůtě, 

b) je podnět neopodstatněný, 

c) namítané pochybení úřadu nemohlo mít vliv na výsledek jednání úřadu nebo jde o věc 

nepatrného významu, 
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d) od právní moci rozhodnutí nebo od opatření či události, kterých se podnět týká, 

uplynula v den doručení podnětu doba delší jednoho roku, 

e) věc, které se podnět týká, je projednávána soudem nebo již byla soudem rozhodnuta, 

nebo 

f) jde o opakovaný podnět v téže věci, ve kterém nejsou uvedeny nové skutečnosti. 

 (3) Pokud se ochránce podnětem nebude dále zabývat, písemně o tom vyrozumí 

stěžovatele a ve vyrozumění mu sdělí důvody tohoto postupu.“. 

 

7. § 14 zní: 

„§ 14 

 

Pokud ochránce nepostupuje podle § 12 nebo 13, vyrozumí stěžovatele o tom, že se 

podnětem bude dále zabývat.“. 

 

8. V § 15 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „provádět šetření spočívající v“ zrušují. 

 

9. V § 15 odst. 1 písm. a) se slovo „nahlížení“ nahrazuje slovem „nahlížet“. 

 

10. V § 15 odst. 1 písm. b) se slova „kladení otázek“ nahrazují slovy „klást otázky“. 

 

11. V § 15 odst. 1 písm. c) se slovo „rozmluvě“ nahrazuje slovem „hovořit“. 

 

12. V § 15 odst. 4 větách první a třetí se slovo „šetření“ nahrazuje slovem „postupu“. 

 

13. § 16 zní: 

„§ 16 

 

Všechny úřady, jiné státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu jsou v mezích 

své působnosti povinny poskytovat ochránci součinnost, kterou si v souvislosti s 

výkonem své působnosti vyžádá.“. 

 

14. V § 16a odst. 3 písmeno h) zní: 

„h) omezení svéprávnosti,“. 

 

15. V § 16a odst. 3 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní: 

„j) datum a místo vzniku registrovaného partnerství,“. 

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena k) a l). 

 

16. V § 16a odst. 4 písmeno i) zní: 

„i) omezení svéprávnosti,“. 

 

17. V § 16a odst. 4 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní: 

„k) datum a místo vzniku registrovaného partnerství,“. 

Dosavadní písmena k) až m) se označují jako písmena l) až n). 
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18. V § 17 se slovo „šetřením“ zrušuje a slova „písemně o tom vyrozumí“ se nahrazují slovy 

„vyrozumí o tom“. 

 

19. V § 18 odst. 1 se slovo „šetřením“ zrušuje a slova „ve lhůtě 30 dnů“ se nahrazují slovy 

„v přiměřené lhůtě stanovené ochráncem“.  

 

20. V § 18 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Opatření k nápravě může ochránce navrhnout již ve výzvě podle odstavce 1. 

Závěrečné stanovisko v takovém případě již nemusí sdělovat.“. 

 

21. V § 20 odst. 1 se za slovo „stanoviska“ vkládají slova „nebo výzvy podle § 18 odst. 1 

obsahující návrh opatření k nápravě“ a za slovo „ochránci,“ se vkládají slova „zda a“. 

 

22. V § 21a odst. 1 se slova „platí ustanovení“ nahrazují slovy „se použijí“. 

 

23. V § 21a odstavce 3 a 4 znějí: 

„(3) Ochránce po návštěvě zařízení nebo po více souvisejících návštěvách vyzve 

zařízení, aby se k jeho zjištěním, doporučením nebo návrhům opatření k nápravě 

vyjádřilo v přiměřené lhůtě stanovené ochráncem. Takto může ochránce vyzvat i 

zřizovatele zařízení nebo příslušné úřady. 

 

(4) Shledá-li ochránce vyjádření podle odstavce 3 dostatečným, zařízení, popřípadě 

jeho zřizovatele nebo příslušné úřady o tom vyrozumí. Jinak ochránce po obdržení 

vyjádření nebo po marném uplynutí lhůty může postupovat obdobně podle § 20 odst. 2.“.  

 

24. V § 21a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Ochránce po provedeném sledování vyhoštění může vyzvat příslušné úřady 

nebo zařízení, aby se ve stanovené lhůtě vyjádřily k jeho zjištěním, doporučením nebo 

návrhům opatření k nápravě. Shledá-li ochránce jejich vyjádření dostatečnými, úřady 

nebo zařízení o tom vyrozumí. Jinak ochránce po obdržení vyjádření nebo po marném 

uplynutí lhůty může postupovat obdobně podle § 20 odst. 2.“. 

 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6. 

CELEX: 32008L0115 

 

25. V § 21b se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které 

včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí: 

„(2) Při plnění úkolu podle odstavce 1 písm. a) a b) je ochránce oprávněn požádat o 

součinnost státní orgány a dále osoby, kterým zvláštní právní předpisy6) ukládají 

povinnosti ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací. Tyto orgány 

a osoby jsou povinny ochránci ve lhůtě jím stanovené poskytnout informace a vysvětlení, 

předložit písemnosti a sdělit stanovisko k otázkám týkajícím se případu. 

 

(3) Orgány a osoby uvedené v odstavci 2 ochránce vyrozumí o svých zjištěních. 

 

 
____________________ 
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6) 
Například 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., 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 234/2014 Sb., o státní 

službě, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o 

ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z 

povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.“ 
 

26. V § 22 odst. 2 větě druhé se slovo „platí“ nahrazuje slovem „se použije“. 

 

27. V § 22 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní: 

„(3) Ochránce je oprávněn podávat návrhy na zahájení řízení nebo jiné návrhy, 

stanoví-li tak zvláštní zákon7). 
____________________ 

7)  § 64 odst. 1 písm. f) a odst. 2 písm. f) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

§ 66 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 4b odst. 1 a § 8 odst. 3 písm. c) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců 

a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 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.“. 

 

28. V § 23 odstavec 2 zní: 

„(2) Ochránce seznamuje veřejnost se svou činností podle tohoto zákona a s poznatky, 

které z jeho činnosti vyplynuly; § 20 odst. 2 písm. b) se použije přiměřeně.“. 

 

29. V § 25 odst. 5 se slovo „hledí“ se nahrazuje slovem „nehledí“. 

 

30. V § 25 odst. 6 se věta první nahrazuje větou „Ochránce může pověřit zaměstnance 

Kanceláře plněním úkolu při výkonu své působnosti.“. 

 

 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Podané podněty, které nebyly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vyřízeny podle 

§ 12 a 13 zákona č. 349/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, nebo na jejich základě nebylo zahájeno šetření podle § 14 zákona č. 349/1999 Sb., 

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vyřídí veřejný ochránce 

práv podle zákona č. 349/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

2. Šetření zahájená podle zákona č. 349/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, dokončí veřejný ochránce práv podle zákona č. 349/1999 Sb., ve 

znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna občanského soudního řádu 
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Čl. III 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 

158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona 

č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., 

zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 

Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona 

č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona 

č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 

Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona 

č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona 

č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., 

zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona 

č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., 

nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 

451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., 

zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 

Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., 

zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 

237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., 

zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 

Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 

216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., 

zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., 

zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 

Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 

216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., 

zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 

Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona 

č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., 

zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 218/2009 

Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 

286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 48/2010 

Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., nálezu 

Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 80/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 

186/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., 

zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 

Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 147/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., 

zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 

369/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., 

zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 293/2013 

Sb., zákona č. 252/2014 Sb. a zákona č. …/2014 Sb., se mění takto: 

 

1. Za § 35a se vkládá nový § 35b, který včetně poznámky pod čarou č. 103 zní:  

„§ 35b 
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(1) V zákonem stanovených případech103) může Veřejný ochránce práv podat návrh 

na zahájení řízení nebo do občanského soudního řízení vstoupit. 

(2) Veřejný ochránce práv je v takovém řízení oprávněn ke všem úkonům, které 

může vykonat účastník řízení, pokud nejde o úkony, které může vykonat jen účastník 

právního poměru. 
____________________ 
103)  Zákon 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.“. 

 

2. V § 46b se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní: 

„m) u Veřejného ochránce práv adresa Kanceláře Veřejného ochránce práv,“. 

Dosavadní písmena m) a n) se označují jako n) a o). 

  

3. V § 50a odst. 2 se slova „m) a n)“ nahrazují slovy „n) a o)“. 

 

4. V § 142 odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova „nebo na návrh Veřejného 

ochránce práv v případech a za podmínek uvedených v § 35b“. 

 

5. V § 157 odst. 1 se za slova „státního zastupitelství“ vkládají slova „, Veřejného ochránce 

práv“. 

 

6. V § 203 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Veřejný ochránce práv může podat odvolání jen v případech a za podmínek 

uvedených v § 35b a jen tehdy, jestliže do řízení vstoupil dříve, než uplynula odvolací 

lhůta všem účastníkům řízení.“. 

 

7. V § 231 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Veřejný ochránce práv, pokud není přímo účastníkem řízení, může podat 

z důvodů uvedených v § 229 žalobu pro zmatečnost jen v případech a za podmínek 

uvedených v § 35b. Nevstoupil-li Veřejný ochránce práv do řízení, v němž bylo vydáno 

napadené rozhodnutí, může žalobu podat, dokud běží lhůta některému z účastníků, 

jestliže současně vstoupí do řízení (§ 35b).“. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. 

 

 

 

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

a svobod osob.“. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna soudního řádu správního 

 

Čl. V 

 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 

22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona 

č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., 

zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 

Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona 

č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., 

zákona č. 118/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., nálezu 

Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona 

č. 275/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto: 

1. V § 66 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 26 zní: 

„(3) Žalobu je oprávněn podat Veřejný ochránce práv, jestliže k jejímu podání shledá 

závažný veřejný zájem, anebo za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem26). 

____________________ 
26)  Zákon 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.“. 

 

2. V § 79 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Žalobu, jíž se bude u soudu domáhat uložení povinnosti správnímu orgánu vydat 

rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení, je oprávněn podat v zákonem stanovených 

případech26) také Veřejný ochránce práv.“. 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

 

3. V § 82 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

„(2) Žalobu, jíž se bude u soudu domáhat určení toho, že zásah správního orgánu, 

který není rozhodnutím, byl nezákonný, je oprávněn podat v zákonem stanovených 

případech26) také Veřejný ochránce práv.“. 

 

4. V § 101a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí může podat 

v zákonem stanovených případech26) také Veřejný ochránce práv.“. 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

Změna antidiskriminačního zákona 
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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., se mění takto: 

1. V § 10 odstavec 2 zní: 

 „(2) Pokud by se porušení práva na rovné zacházení nebo diskriminace mohly 

dotknout většího nebo neurčitého počtu osob anebo pokud by jimi mohl být vážně ohrožen 

veřejný zájem, může se upuštění od diskriminace a nápravy závadného stavu domáhat i 

veřejný ochránce práv.“. 

 

2. V § 10 se odstavec 3 zrušuje. 

 

 

 

ČÁST ŠESTÁ  

ÚČINNOST 

 

Čl. VII 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.  
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