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 návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony  

s legislativou EU 

 
Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm. 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení (čl., 

písm., bod, 

odst., apod.) 

Obsah 

Část první, 

čl. I, body 20 

– 23  

(§ 21a) 

§ 21a  

 

 (1) Pro návštěvy zařízení a sledování vyhoštění platí 

ustanovení § 15 a 16 přiměřeně.  

  

 (2) Pro účely sledování výkonu trestu vyhoštění 

cizince, který byl vzat do vyhošťovací vazby nebo který 

vykonává trest odnětí svobody, informuje Policie České 

republiky s dostatečným předstihem ochránce o jeho výkonu.  

  

 (3) Ochránce po návštěvě zařízení, po souvisejících 

návštěvách více zařízení nebo po provedeném sledování 

vyhoštění vypracuje zprávu o svých zjištěních. Součástí této 

zprávy mohou být doporučení nebo návrhy opatření k nápravě.  

 

(3) Ochránce po návštěvě zařízení nebo po více 

souvisejících návštěvách vyzve zařízení, aby se k jeho 

zjištěním, doporučením nebo návrhům opatření k nápravě 

vyjádřilo ve lhůtě stanovené ochráncem. Takto může 

ochránce vyzvat i zřizovatele zařízení nebo příslušné úřady. 

  

 (4) Ochránce vyzve zařízení, aby se k jeho zprávě, 

doporučením nebo návrhům na opatření k nápravě vyjádřilo ve 

lhůtě stanovené ochráncem. Takto může ochránce vyzvat i 

zřizovatele zařízení nebo příslušné úřady. Shledá-li ochránce 

jejich vyjádření dostatečnými, zařízení, popřípadě jeho 

zřizovatele nebo příslušné úřady o tom vyrozumí. Jinak 
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ochránce po obdržení vyjádření nebo po marném uplynutí lhůty 

může postupovat obdobně podle § 20 odst. 2.  

 

(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.  

 

(5) Ochránce po provedeném sledování nuceného 

navracení 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. 

  

 (5) (6) V případě nesplnění povinnosti součinnosti 

podle § 15 a 16 může ochránce postupovat podle § 20 odst. 2.  

 

číslo předpisu EU (kód Celex) Název předpisu EU 

32008L0115 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně 

pobývajících státních příslušníků třetích zemí 
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