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N á v r h  

 

 

ZÁKON 
 

ze dne …………… 2019, 

 

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

ve znění pozdějších předpisů 
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

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., zákona 

č. 396/2012 Sb., zákona č. 198/2017 Sb. a zákona č. 365/2017 Sb. se mění takto: 

 

 

1. V § 1 odst. 11 se slovo „tento“ zrušuje.  

 

2. V § 11 odst. 1 písm. b) se slova „jíž se podnět týká“ nahrazují slovy „proti níž podnět 

směřuje“. 

 

3. V § 12 odstavec 2 zní: 

 „(2) Ochránce může podnět odložit, jestliže 

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.“. 

 

4. V § 12 odst. 3 se slovo „písemně“ zrušuje. 

 

5. V § 15 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „, pořizování jejich kopií a 

obrazových záznamů“.  
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6. V § 15 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „, a to bez přítomnosti jiných 

osob“. 

 

7. V § 15 odstavec 4 zní:   

  „(4) Úřady (§1 odst. 2), státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu jsou v 

mezích své působnosti povinny poskytovat součinnost, kterou si ochránce v souvislosti s 

výkonem své působnosti vyžádá.“ 

 

8. V § 15 se doplňuje odstavec 5, který zní:  

 „(5) Pro účely postupu podle předchozích odstavců se vůči ochránci nelze dovolávat 

povinnosti mlčenlivosti stanovené zvláštním zákonem nebo uložené smlouvou.“ 

 

9. § 16 se zrušuje. 

 

10. V § 16a odst. 3 písmeno h) zní: 

„h) omezení svéprávnosti,“. 

 

11. 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). 

 

12. V § 16a odst. 4 písmeno i) zní: 

„i) omezení svéprávnosti,“. 

 

13. 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). 

 

14. V § 17 se slova „písemně o tom vyrozumí“ nahrazují slovy „vyrozumí o tom“. 

 

15. V § 18 odst. 1 se slova „ve lhůtě 30 dnů“ nahrazují slovy „v přiměřené lhůtě stanovené 

ochráncem“.  

 

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

 

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

takovém případě se tato výzva považuje za závěrečné stanovisko podle odstavce 2.“ 

 

17. V § 20 odst. 1 se za slovo „ochránci,“ se vkládají slova „zda a“. 

 

18. V § 20 odst. 3 se text „a 16“ zrušuje. 

 

19. V § 21a odst. 1 se slova „platí ustanovení“ nahrazují slovy „se použije“ a text „a 16“ se 

zrušuje. 

 

20. V § 21a odstavce 3 a 4 znějí: 
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„(3) Ochránce po návštěvě zařízení nebo po souvisejících návštěvách více zařízení 

vypracuje zprávu o svých zjištěních. Součástí této zprávy mohou být doporučení nebo 

návrhy opatření k nápravě. 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.  

 

(4) Ochránce po obdržení vyjádření podle odst. 3 může provedení opatření k nápravě 

ověřit následnou návštěvou zařízení. Jestliže zařízení, popřípadě jeho zřizovatel nebo 

příslušné úřady povinnost vyjádřit se ke zprávě ve stanovené lhůtě podle odstavce 3 

nesplní, jsou-li jejich vyjádření nebo provedená opatření k nápravě podle názoru ochránce 

nedostatečná, může postupovat obdobně podle § 20 odst. 2. Shledá-li ochránce jejich 

vyjádření dostatečnými, zařízení, popřípadě jeho zřizovatele nebo příslušné úřady o tom 

vyrozumí.“. 

  

21. 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 

 

22. V § 21a odst. 6 se text „a 16“ zrušuje. 

 

23. V § 21a odst. 6 se za slovo „postupovat“ vkládá slovo „obdobně“. 

  

24. V § 21c odst. 2 se text „a 16“ zrušuje. 

 

25. V § 21c odst. 3 zní: 

 

 „V případě nesplnění povinnosti součinnosti podle § 15 může ochránce postupovat 

obdobně podle § 20 odst. 2.“. 

 

26. V § 21d odst. 3 se text „a 16“ zrušuje. 

 

27. V § 21d odst. 4 zní: 

 

 „V případě nesplnění povinnosti součinnosti podle § 15 může ochránce postupovat 

obdobně podle § 20 odst. 2.“. 

 

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

 

29. V § 23 odst. 2 zní:  

 

„(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 
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jednotlivých věcech, ochránce vhodným způsobem zveřejňuje. Spolu se zprávami může 

ochránce zveřejňovat i k nim obdržená vyjádření. Ustanovení § 20 odst. 2 písm. b) platí 

obdobně.“. 

 

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

 

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

Kanceláře plněním úkolu při výkonu své působnosti.“. 

 

 

Čl. II 

Účinnost 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. března 2020.  
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