
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) 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.  

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9S3FYFC6)



 (8) 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) (8) Ochránce není oprávněn zasahovat do činnosti a rozhodování úřadů a zařízení 

jinak, než jak stanoví tento zákon.  

 

*** 

 

§ 10  

 

 (1) Každý má právo obrátit se s písemným podnětem na ochránce ve věci, která patří 

do jeho působnosti (podle § 1 odst. 1 a 2); podnět lze učinit také ústně do protokolu.  

 

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

učinit také ústně do protokolu. 

  

 (2) Podnět nesmí být podroben úřední kontrole.  

  

 (3) Podnět nepodléhá poplatku.  

  

§ 11  

 

 (1) Podnět musí obsahovat  

  

a) vylíčení podstatných okolností věci (§ 10 odst. 1), včetně sdělení, zda věc byla předložena 

také jinému státnímu orgánu, popřípadě s jakým výsledkem,  

  

b) označení úřadu, popřípadě jméno a příjmení nebo jiné údaje o totožnosti osoby, jíž se 

podnět týká,  

  

c) doklad o tom, že úřad, jehož se podnět týká, byl neúspěšně vyzván k nápravě,  

  

d) jméno, příjmení a bydliště, u právnické osoby název, sídlo a osoby oprávněné jejím 

jménem jednat, toho, kdo podnět podává (dále jen "stěžovatel").  

  

 (2) Pokud se podnět týká rozhodnutí, stěžovatel přiloží jeho stejnopis.  

  

§ 12  

 

 (1) Ochránce podnět odloží se podnětem dále nezabývá, jestliže věc, které se podnět 

týká, nespadá do jeho působnosti anebo se netýká osoby, která podnět podala.  

  

 (2) Ochránce může podnět odložit, jestliže  

  

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

  

b) je zjevně neopodstatněný,  
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c) od právní moci rozhodnutí nebo od opatření či události, kterých se podnět týká, uplynula v 

den doručení podnětu doba delší jednoho roku,  

  

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

  

e) jde o podnět ve věci, která již byla ochráncem přešetřena (§ 17 a 18) a opakovaný podnět 

nepřináší nové skutečnosti.  

  

 (3) O odložení podnětu a důvodech odložení ochránce písemně vyrozumí stěžovatele.  

  

(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, 

 

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. 

 

 

*** 

  

§ 14  

 

 Pokud ochránce podnět neodloží (§ 12) nebo nepostupuje podle § 13, zahájí šetření a 

písemně o tom stěžovatele vyrozumí.  

  

§ 14  

 

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

se podnětem bude dále zabývat.  

 

§ 15 

 

 (1) Ochránce je oprávněn s vědomím vedoucích úřadů, a to i bez předchozího 

upozornění, vstupovat do všech prostor úřadů a provádět šetření spočívající v 

 

a) nahlížení nahlížet do spisů, 
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b) kladení otázek klást otázky jednotlivým zaměstnancům úřadů, 

  

c) rozmluvě hovořit s osobami umístěnými v zařízeních, a to bez přítomnosti jiných osob. 

  

 (2) Úřady jsou povinny na žádost ochránce a ve lhůtě jím stanovené 

 

a) poskytnout informace a vysvětlení, 

  

b) předložit spisy a jiné písemnosti, 

  

c) sdělit písemně stanovisko ke skutkovým a právním otázkám, 

  

d) provést důkazy, které ochránce navrhne, 

  

e) provést úkony dozoru, k nimž jsou podle zákona oprávněny a které ochránce navrhne. 

  

 (3) Ochránce je oprávněn být přítomen při ústním jednání a provádění důkazů úřady a 

klást přítomným osobám otázky. 

  

 (4) Pro účely šetření postupu podle předchozích odstavců zprostí na žádost ochránce 

osoba k tomu oprávněná podle zvláštního zákona jednotlivé zaměstnance úřadu mlčenlivosti, 

je-li jim zvláštním zákonem uložena. Nestanoví-li zvláštní zákon, kdo je osobou oprávněnou 

zprostit povinnosti mlčenlivosti, je jí pro účely tohoto zákona v případě zaměstnance úřadu 

vedoucí úřadu, v případě vedoucího úřadu vedoucí úřadu jemu nadřízeného, a není-li 

takového úřadu, předseda vlády. Pro účely šetření postupu podle tohoto zákona se vůči 

ochránci nelze dovolávat povinnosti mlčenlivosti uložené smlouvou. 

 

§ 16  

 

 Všechny státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu jsou v mezích své 

působnosti povinny poskytovat ochránci při šetření pomoc, kterou si vyžádá.  

  

§ 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. 

 

§ 16a  

 

 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ochránci pro výkon 

působnosti podle tohoto zákona  

  

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,  

  

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,  

  

c) údaje z agendového informačního systému cizinců,  
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d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, 

avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).  

  

 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou  

  

a) příjmení,  

  

b) jméno, popřípadě jména,  

  

c) adresa místa pobytu,  

  

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a 

stát, kde se narodil,  

  

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 

datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o 

prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 

subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  

  

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.  

  

 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou  

  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,  

  

b) datum narození,  

  

c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan 

narodil,  

  

d) rodné číslo,  

  

e) státní občanství,  

  

f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,  

  

g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 

datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,  

  

h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům  

 

h) omezení svéprávnosti,  

  

i) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,  

 

j) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, 

 

  

j) k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, 

místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,  
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k) l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo 

den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.  

  

 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou  

  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,  

  

b) datum narození,  

  

c) místo a stát narození,  

  

d) rodné číslo,  

  

e) státní občanství,  

  

f) druh a adresa místa pobytu,  

  

g) číslo a platnost oprávnění k pobytu,  

  

h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,  

  

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,  

 

i) omezení svéprávnosti,  

  

j) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,  

  

k) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, 

 

k) l) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České 

republiky,  

  

l) m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 

území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,  

  

m) n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo 

den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.  

  

 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou  

  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,  

  

b) rodné číslo,  

  

c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,  

  

d) den, měsíc a rok narození,  

  

e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.  
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 (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 

využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 

informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  

  

 (7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.  

  

§ 17  

 

 Jestliže ochránce šetřením nezjistí porušení právních předpisů ani jiná pochybení (§ 1 

odst. 1), písemně o tom vyrozumí vyrozumí o tom stěžovatele i úřad.  

  

§ 18  

 

 (1) Zjistí-li ochránce šetřením porušení právních předpisů či jiná pochybení (§ 1 odst. 

1), vyzve úřad, aby se k jeho zjištěním ve lhůtě 30 dnů v přiměřené lhůtě stanovené 

ochráncem vyjádřil.  

 

 (2) Pokud úřad na výzvu podle odstavce 1 sdělí, že provedl nebo provádí opatření k 

nápravě a ochránce tato opatření shledá dostatečnými, vyrozumí o tom stěžovatele i úřad. 

Jinak ochránce po obdržení vyjádření nebo marném uplynutí lhůty sdělí písemně své 

závěrečné stanovisko úřadu a stěžovateli; součástí tohoto stanoviska je návrh opatření k 

nápravě.  

 

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

Závěrečné stanovisko v takovém případě již nemusí sdělovat. 
 

*** 

  

§ 20  

 

 (1) Úřad je povinen do 30 dnů od doručení závěrečného stanoviska nebo výzvy podle 

§ 18 odst. 1 obsahující návrh opatření k nápravě sdělit ochránci, zda a jaká opatření k 

nápravě provedl.  

  

 (2) Jestliže úřad povinnost podle odstavce 1 nesplní, nebo jsou-li opatření k nápravě 

podle názoru ochránce nedostatečná, ochránce  

  

a) vyrozumí nadřízený úřad a není-li takového úřadu, vládu,  

  

b) může o svých zjištěních informovat veřejnost včetně sdělení jména a příjmení osob 

oprávněných jednat jménem úřadu.  

  

 (3) Způsobem uvedeným v odstavci 2 může ochránce postupovat i tehdy, nesplní-li 

úřad povinnost vyplývající z § 15 a 16.  

  

*** 

 

§ 21a  
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 (1) Pro návštěvy zařízení a sledování vyhoštění platí ustanovení se použijí § 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.  

 

 (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 ochránce po 

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

2.  

 

(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. 

 

(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. 

  

 (5) (6) V případě nesplnění povinnosti součinnosti podle § 15 a 16 může ochránce 

postupovat podle § 20 odst. 2.  

  

§ 21b  

 

 (1) Ochránce přispívá k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami bez 

ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, 

zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru nebo světový názor a za tím účelem  

  

a) poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z 

důvodů diskriminace,  

  

b) provádí výzkum,  

  

c) zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací,  
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d) zajišťuje výměnu dostupných informací s příslušnými evropskými subjekty.  

 

(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. 

____________________________________ 
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. 

 

ČÁST TŘETÍ  

 

ZVLÁŠTNÍ OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI OCHRÁNCE  

 

§ 22  

 

 (1) Ochránce je oprávněn doporučit vydání, změnu nebo zrušení právního nebo 

vnitřního předpisu. Doporučení podává úřadu, jehož působnosti se týká, a jde-li o nařízení 

nebo usnesení vlády nebo zákon, vládě.  

  

 (2) Úřad je povinen do 60 dnů sdělit své stanovisko k doporučení podle odstavce 1. 

Ustanovení § 20 odst. 2 platí se použije obdobně.  

  

 (3) Ochránce může navrhnout přísedící k zápisu do seznamu přísedících pro řízení ve 

věcech soudních exekutorů podle zvláštního právního předpisu.  

 

(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. 

 

§ 23  

 

 (1) Ochránce podává každoročně do 31. března Poslanecké sněmovně souhrnnou 
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písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý rok; zpráva je sněmovní publikací. Zprávu 

současně zasílá Senátu, prezidentu republiky, vládě a ministerstvům a jiným správním 

úřadům s působností pro celé území státu a vhodným způsobem ji zveřejňuje.  

  

 (2) Ochránce soustavně seznamuje veřejnost se svou činností podle tohoto zákona a s 

poznatky, které z jeho činnosti vyplynuly. Zprávy z návštěv zařízení, zprávy ze sledování 

vyhoštění včetně obdržených vyjádření a vybrané zprávy o ukončených šetřeních v 

jednotlivých věcech ochránce vhodným způsobem zveřejňuje; § 20 odst. 2 písm. b) platí 

obdobně.  

 

(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. 

  

*** 

  

ČÁST ČTVRTÁ  

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 

§ 25  

 

 (1) Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti 

ochránce plní Kancelář, která je organizační složkou státu.  

  

 (2) Podrobnosti o organizaci a úkolech Kanceláře upravuje statut, který vydá 

ochránce.  

  

 (3) Ochránci mohou být pro plnění úkolů při výkonu jeho působnosti jmenováni 

asistenti.  

  

 (4) Pracovní poměr asistenta vzniká jmenováním a řídí se zákoníkem práce, pokud 

tento zákon nestanoví jinak. Asistenta jmenuje a odvolává vedoucí Kanceláře na základě 

návrhu ochránce.  

  

 (5) Asistentem může být jmenován bezúhonný občan, který má vysokoškolské 

vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole a který vykonal 

přípravnou praxi v Kanceláři po dobu nejméně 12 měsíců. Podmínku bezúhonnosti nesplňuje 

ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, pokud se na něj hledí nehledí, jako by 

odsouzen nebyl.  

  

 (6) Ochránce může pověřit asistenty a další zaměstnance Kanceláře, aby prováděli 

šetření ve věci podle § 15, 16 a § 21a odst. 1. Ochránce může pověřit zaměstnance 

Kanceláře plněním úkolu při výkonu své působnosti. Jednat jménem ochránce v 

příslušném řízení před soudem nebo Ústavním soudem4) však mohou pouze asistenti.  

 

 

 

Platné znění příslušných částí zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 
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§ 35b 

(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.“ 

 

*** 

 

§ 46b 

 

Adresa pro doručování prostřednictvím doručujícího orgánu, účastníka řízení 

nebo jeho zástupce 

 

Neuvedl-li adresát ve svém podání nebo jiném úkonu učiněném vůči soudu adresu 

místa v České republice, na kterou mu mají nebo mohou být doručovány písemnosti, je 

adresou pro doručování u písemnosti doručované prostřednictvím doručujícího orgánu, 

účastníka řízení nebo jeho zástupce 

 

a) u fyzické osoby adresa evidovaná v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí 

mají být doručovány písemnosti58b); není-li taková adresa evidována, adresa místa trvalého 

pobytu vedená podle zvláštního právního předpisu58c) nebo adresa místa pobytu cizince na 

území České republiky podle druhu pobytu cizince, 

 

b) u podnikající fyzické osoby adresa sídla nebo adresa zástupce pro doručování uvedená ve 

smlouvě, ve sporu z této smlouvy; má-li obchodní závod (dále jen „závod“) fyzické osoby 

organizační složku, i adresa sídla organizační složky, 

 

c) u fyzické osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě adresa věznice, v níž 

vykonává trest nebo vazbu, 

 

d) u fyzické osoby v zařízení pro výkon ochranného opatření zabezpečovací detence, ústavní 

nebo ochranné výchovy adresa tohoto zařízení, 

 

e) u právnické osoby adresa sídla zapsaná v příslušném rejstříku nebo adresa zástupce pro 

doručování uvedená ve smlouvě, ve sporu z této smlouvy; má-li právnická osoba organizační 

složku, i adresa sídla organizační složky, 

 

f) u advokátů adresa jejich sídla, 

 

g) u notářů adresa jejich notářské kanceláře, 

 

h) u soudních exekutorů adresa jejich kanceláře, 
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i) u patentových zástupců adresa jejich sídla nebo bydliště zapsaná u Komory patentových 

zástupců, 

 

j) u insolvenčních správců adresa jejich sídla zapsaná v seznamu insolvenčních správců, 

 

k) u státu adresa sídla příslušné organizační složky státu, v případě Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových adresa jeho příslušného územního pracoviště, 

 

l) u státního zastupitelství adresa jeho sídla, 

 

m) u Veřejného ochránce práv adresa Kanceláře Veřejného ochránce práv, 
 

m) n) u správních úřadů adresa jejich sídla, 

 

n) o) u obcí a vyšších územních samosprávných celků adresa sídla obecního úřadu a adresa 

sídla krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy. 

______________________________ 
58b) § 10b odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 

zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 7/2008 Sb. 
58c) § 10 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 77 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o 

změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 

azylu), ve znění pozdějších předpisů. 

 

*** 

 

§ 50a 

 

Příjemci písemností 

  

 (1) Za fyzické osoby jsou oprávněny písemnost přijmout osoby, které k tomu byly 

adresátem zmocněny na základě písemné plné moci udělené před provozovatelem poštovních 

služeb. 

  

 (2) Za osoby uvedené v § 46b písm. e), k), m) a n) n) a o) jsou oprávněny písemnost 

přijmout osoby uvedené v § 21 až 21b, případně jiné osoby, které tím byly pověřeny, které k 

tomu byly zmocněny nebo u nichž je to vzhledem k jejich pracovnímu nebo jinému 

obdobnému vztahu k adresátu obvyklé. 

  

 (3) Za podnikající fyzickou osobu jsou oprávněny písemnost přijmout osoby, které k 

tomu byly zmocněny nebo u nichž je to vzhledem k jejich pracovnímu nebo jinému 

obdobnému vztahu k adresátu obvyklé. 

  

 (4) Písemnost určenou advokátu, notáři, soudnímu exekutorovi a patentovému 

zástupci za ně mohou přijímat osoby, které k tomu byly zmocněny, nebo jejich zaměstnanci. 

Vykonávají-li tyto osoby svou činnost společně s jinými osobami, mohou ji přijmout i tyto 

jiné osoby a jejich zaměstnanci. 

  

 (5) Písemnost určenou advokátu, který vykonává advokacii jako společník obchodní 

společnosti, mohou za něj přijmout statutární orgán, ostatní společníci této společnosti nebo 

její zaměstnanci a osoby, které k tomu byly zmocněny. Vykonává-li advokát advokacii v 
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pracovním poměru k jinému advokátovi nebo ke společnosti, může za něj písemnost přijmout 

jeho zaměstnavatel, jeho zaměstnanci a osoby k tomu zmocněné.  

 

*** 

 

Náhrada nákladů řízení 

 

§ 142 

 

(1) Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných 

k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. 

 

(2) Měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů poměrně 

rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo. 

 

(3) I když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu soud přiznat plnou 

náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí 

o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu. 

 

(4) V řízení zahájeném na návrh nejvyššího státního zástupce nebo státního 

zastupitelství podle zvláštních předpisů58) přizná soud žalovanému za podmínek uvedených v 

odstavcích 1 až 3 náhradu těchto nákladů proti státu. To platí obdobně, bylo-li řízení zahájeno 

na návrh Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v případech a za podmínek 

uvedených v § 35a nebo na návrh Veřejného ochránce práv v případech a za podmínek 

uvedených v § 35b. 

 

*** 

 

§ 157 

 

(1) Není-li stanoveno jinak, v písemném vyhotovení rozsudku se po slovech "Jménem 

republiky" uvede označení soudu, jména a příjmení soudců a přísedících, přesné označení 

účastníků a jejich zástupců, účast státního zastupitelství, Veřejného ochránce práv a Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, označení projednávané věci, znění výroku, 

odůvodnění, poučení o tom, zda je přípustný opravný prostředek nepočítaje v to žalobu na 

obnovu řízení a pro zmatečnost, a o lhůtě a místu k jeho podání, poučení o možnosti výkonu 

rozhodnutí a den a místo vyhlášení. Je-li to možné, uvede se v označení účastníků též jejich 

datum narození (identifikační číslo). 

 

(2) Není-li dále stanoveno jinak, soud v odůvodnění rozsudku uvede, čeho se žalobce 

(navrhovatel) domáhal a z jakých důvodů a jak se ve věci vyjádřil žalovaný (jiný účastník 

řízení), stručně a jasně vyloží, které skutečnosti má prokázány a které nikoliv, o které důkazy 

opřel svá skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, proč neprovedl i 

další důkazy, jaký učinil závěr o skutkovém stavu a jak věc posoudil po právní stránce; není 

přípustné ze spisu opisovat skutkové přednesy účastníků a provedené důkazy. Soud dbá o to, 

aby odůvodnění rozsudku bylo přesvědčivé. Odůvodnění uvedené v písemném vyhotovení 

rozsudku musí být v souladu s vyhlášeným odůvodněním. 
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(3) V odůvodnění rozsudku pro uznání nebo rozsudku pro zmeškání uvede soud pouze 

předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání nebo 

rozsudkem pro zmeškání. 

 

(4) V odůvodnění rozsudku, proti němuž není odvolání přípustné nebo proti němuž se 

účastníci odvolání vzdali (§ 207 odst. 1), soud uvede pouze předmět řízení, závěr o 

skutkovém stavu a stručné právní posouzení věci. 

 

*** 

 

§ 203 

 

(1) Vedlejší účastník může podat odvolání jen tehdy, jestliže do řízení vstoupil 

nejpozději do patnácti dnů od doručení rozhodnutí účastníku, kterého v řízení podporuje. 

Odvolání vedlejšího účastníka není přípustné, jestliže se jím podporovaný účastník odvolání 

vzdal nebo jestliže s odvoláním vedlejšího účastníka nesouhlasí. 

 

(2) Státní zastupitelství může podat odvolání jen ve věcech, do nichž může podle 

zákona vstoupit nebo v nichž může podat návrh na zahájení řízení, a jen tehdy, jestliže do 

řízení vstoupilo dříve, než uplynula odvolací lhůta všem účastníkům řízení. 

 

(3) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových může podat odvolání jen v 

případech a za podmínek uvedených v § 35a a jen tehdy, jestliže do řízení vstoupil dříve, než 

uplynula odvolací lhůta všem účastníkům řízení. 

 

(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. 
 

*** 

 

§ 231 

 

(1) Žalobu může podat z důvodů uvedených v § 228 a 229 též vedlejší účastník, 

jestliže vstoupil do původního řízení. Žaloba je však nepřípustná, jestliže s ní jím 

podporovaný účastník nesouhlasí. 

 

(2) Státní zastupitelství může podat z důvodů uvedených v § 229 žalobu pro 

zmatečnost jen ve věcech, do nichž může podle zákona vstoupit nebo v nichž může podat 

návrh na zahájení řízení. Nevstoupilo-li státní zastupitelství do řízení, v němž bylo vydáno 

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

současně vstoupí do řízení. 

 

(3) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pokud není přímo účastníkem 

řízení, může podat z důvodů uvedených v 229 žalobu pro zmatečnost jen v případech a za 

podmínek uvedených v § 35a. Nevstoupil-li Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových do řízení, v němž bylo vydáno napadené rozhodnutí, může žalobu podat, dokud 

běží lhůta některému z účastníků, jestliže současně vstoupí do řízení (§ 35a). 
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(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). 
 

(4) (5) Ustanovení § 230 zde platí obdobně. 
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Platné znění příslušných částí zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění 

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 64 

 

Podání návrhu 

  

 (1) Návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 

písm. a) Ústavy je oprávněn podat 

 

a) prezident republiky, 

  

b) skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů, 

  

c) senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti, 

  

d) vláda za podmínek uvedených v § 118, 

  

e) ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto zákona, nebo ten, kdo 

podal návrh na obnovu řízení za podmínek uvedených v § 119 odst. 4 tohoto zákona., 

 

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

a svobod osob.  

 

 (2) Návrh na zrušení jiného právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení 

podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy jsou oprávněni podat 

  

a) vláda, 

  

b) skupina nejméně 25 poslanců nebo skupina nejméně 10 senátorů, 

  

c) senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti, 

  

d) ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto zákona, nebo ten, kdo 

podal návrh na obnovu řízení za podmínek uvedených v § 119 odst. 4 tohoto zákona, 

  

e) zastupitelstvo kraje, 

  

f) Veřejný ochránce práv, 

  

g) Ministerstvo vnitra, jde-li o návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce, kraje nebo 

hlavního města Prahy za podmínek stanovených v zákonech upravujících územní 

samosprávu3a), 

  

h) věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, jde-li o návrh na zrušení 

nařízení kraje nebo hlavního města Prahy za podmínek stanovených v zákonech upravujících 

územní samosprávu3a), 

  

i) ředitel krajského úřadu, jde-li o návrh na zrušení nařízení obce za podmínek stanovených v 

zákonu o obcích3b), 
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j) zastupitelstvo obce, jde-li o návrh na zrušení právního předpisu kraje, do jehož územního 

obvodu obec náleží. 

  

 (3) Návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení je oprávněn podat též 

soud v souvislosti se svou rozhodovací činností podle čl. 95 odst. 2 Ústavy. 

  

 (4) Řízení o zrušení zákona, jiného právního předpisu nebo jejich jednotlivých 

ustanovení může též zahájit plénum, jsou-li dány důvody podle § 78 odst. 2. 

  

 (5) Návrh skupiny poslanců nebo skupiny senátorů podle odstavce 1 písm. b) a 

odstavce 2 písm. b) musí být podepsán požadovaným počtem poslanců nebo senátorů. 

  

 (6) Pokud se v tomto oddílu mluví o zákonu, rozumí se jím též zákonné opatření 

Senátu, které bylo schváleno Poslaneckou sněmovnou podle čl. 33 odst. 5 Ústavy. 
 

____________________  
3a) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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Platné znění příslušných částí zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění 

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 66 

 

Zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu 

 

 (1) Za podmínek určených zákony upravujícími řízení před správními orgány, může 

žalobu podat ten správní orgán, o němž to takový zákon stanoví. 

 

 (2) Žalobu je oprávněn podat nejvyšší státní zástupce, jestliže k jejímu podání shledá 

závažný veřejný zájem. 

  

 (3) Žalobu je oprávněn podat veřejný ochránce práv, jestliže k jejímu podání prokáže 

závažný veřejný zájem. 

 

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

shledá závažný veřejný zájem, anebo za podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem26). 

 

 (4) Žalobu je oprávněn podat také ten, komu toto oprávnění výslovně svěřuje zvláštní 

zákon nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu. 

  

 (5) Žaloba podle odstavců 1 až 4 je nepřípustná, pokud v ní uplatňované právní 

důvody byly uplatněny v téže věci v jiné žalobě již soudem zamítnuté. 

  

 (6) Žaloba podle odstavců 1 až 4 je dále nepřípustná, pokud již žalobu v téže věci 

podal ze stejných právních důvodů někdo jiný. 

____________________ 
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. 

 

*** 

 

§ 79 

 

Žalobní legitimace a účastníci řízení 

 

(1) Ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení 

u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může se 

žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé 

nebo osvědčení. To neplatí, spojuje-li zvláštní zákon s nečinností správního orgánu fikci, že 

bylo vydáno rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný právní důsledek. 
 

(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. 

 

(2) (3) Žalovaným je správní orgán, který podle žalobního tvrzení má povinnost vydat 

rozhodnutí nebo osvědčení. 
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*** 

 

§ 82 

 

Žalobní legitimace 

 

(1) Každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, 

pokynem nebo donucením (dále jen "zásah") správního orgánu, který není rozhodnutím, a byl 

zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo, může se 

žalobou u soudu domáhat ochrany proti němu nebo určení toho, že zásah byl nezákonný. 

 

(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. 

 

*** 

 

Díl 7 

 

Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části 

 

§ 101a 

  

 (1) Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí je oprávněn podat ten, 

kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy, vydaným správním orgánem, 

zkrácen. Pokud je podle zákona současně oprávněn ve věci, ve které bylo opatřením obecné 

povahy užito, podat ve správním soudnictví žalobu nebo jiný návrh, může navrhnout zrušení 

opatření obecné povahy jen společně s takovým návrhem. 

 

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

v zákonem stanovených případech26) také Veřejný ochránce práv.  
 

(2) (3) Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí, vydaného krajem, 

může podat též obec. 

  

 (3) (4) Odpůrcem je ten, kdo vydal opatření obecné povahy, jehož zrušení nebo 

zrušení jeho části je navrhováno. 
 

*** 
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Platné znění příslušných částí zákona č. 198/2009 Sb., o o rovném zacházení a o právních 

prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační 

zákon), ve znění zákona č. 89/2012 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

§ 10 

 (1) Dojde-li k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení 

nebo k diskriminaci, má ten, kdo byl tímto jednáním dotčen, právo se u soudu zejména 

domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminačního 

zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. 

 (2) Pokud by se nejevilo postačujícím zjednání nápravy podle odstavce 1, zejména 

proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost 

osoby nebo její vážnost ve společnosti, má též právo na náhradu nemajetkové újmy v 

penězích. 

(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. 

 (3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy 

a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.  
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