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Úvod
Tématem dané diplomové práce je Veřejný ochránce práv v České republice.
Jedná se o českou modifikaci ve světě značně rozšířené instituce nejčastěji označované
jako ombudsman. Ombudsmana můžeme velmi zjednodušeně obecně charakterizovat
jako nezávislou a nestrannou osobu volenou zákonodárným sborem, která na základě
stížností nebo z vlastní iniciativy šetří namítanou protiprávnost nebo jiná pochybení
v jednání veřejné správy, a to poměrně neformálně, zpravidla když není k dispozici jiný
obranný právní prostředek, a svými přímo nevynutitelnými doporučeními iniciuje
nápravu. Ačkoliv se jedná o instituci, která má ve světě dlouhou tradici, v našich
podmínkách je institucí relativně mladou. Do českého právního řádu byla vtělena
zákonem č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv dne 30. prosince 1999. Přes mnohé
diskuze vedené v odborných i politických kruzích o nutnosti či účelnosti zřízení
instituce, které předcházely přijetí daného zákona, můžeme dnes konstatovat, že veřejný
ochránce práv plní nezastupitelnou funkci při kontrole zaměřené na veřejnou správu,
jakož i při ochraně a zachování práv občanů.
Přestože se veřejný ochránce práv osvědčil jako nepostradatelná instituce, která
přispívá ke spravedlivé správě věcí veřejných, jeho působení a činnost stále zcela
nepatří do obecného povědomí občanů a mnohdy vyvolává zcela zkreslené představy.
Cílem předkládané práce je tedy jednak přiblížit činnost a možnosti veřejného ochránce
práv při výkonu jeho působnosti, proto je rozsáhlá část práce věnována platné právní
úpravě, jednak navrhnout změny dané právní úpravy, které by práci ochránce
zefektivnily. Abychom získali ucelený pohled na instituci veřejného ochránce práv, je
nutné vymezit jeho postavení v rámci státní moci a pojednat o jeho případném ústavním
zakotvení, proto se práce zabývá i touto problematikou.
Práce se skládá z osmi kapitol, z nichž každá se zabývá různými aspekty
postavení a činnosti veřejného ochránce práv v České republice. Jednotlivé kapitoly
jsou členěny do částí - podkapitol. Členění je značně podrobné pro lepší orientaci v celé
práci. První kapitola je věnována vzniku, vývoji a obecnému vymezení instituce
veřejného ochránce práv. Je rozdělena do tří částí, přičemž první část obsahuje stručný
nástin vzniku a vývoje instituce, druhá část definuje základní pojem používaný v práci,
tedy pojem ombudsman, a třetí část doplňuje úvodní obecnou charakteristiku instituce
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její klasifikací. Druhá kapitola se skládá ze dvou částí a zabývá se vznikem instituce
veřejného ochránce práv v České republice. Cílem první části je poskytnout
charakteristiku státních orgánů, které v bývalém Československu vykazovaly určité
znaky institucí ombudsmanského typu, jakož i poskytnout přehled oficiálního
i neoficiálního úsilí o zřízení dané instituce vyvíjeného v období před listopadem roku
1989 až do vzniku České republiky. Druhá část pak popisuje zdlouhavý proces
zakotvení instituce veřejného ochránce práv do právního řádu České republiky. Třetí
kapitola pojednává o jednotlivých aspektech instituce veřejného ochránce práv, jak jsou
upraveny zákonem o Veřejném ochránci práv. Nejdříve je vymezena věcná a osobní
působnost, následuje způsob ustanovení do funkce, délka funkčního období a pojednání
o zástupci veřejného ochránce práv. Třetí část se zabývá neslučitelností funkce ochránce
s jinými funkcemi, a také požadavkem na jeho nezávislost, nestrannost a způsoby jejich
zajištění. Následující část je zaměřena na činnost veřejného ochránce práv, v jejím
rámci je proveden detailnější rozbor procesu vyřizování stížností občanů na činnost
a postupy veřejné správy, jakož i oprávnění a opatření k nápravě svěřená veřejnému
ochránci práv zákonem. Pátá část obsahuje výčet zvláštních oprávnění ochránce, zejm.
možnost doporučit změnu, vydání nebo zrušení právního nebo vnitřního předpisu. Část
šestá vymezuje vztah ochránce k Poslanecké sněmovně a část poslední popisuje
Kancelář veřejného ochránce práv. Kapitola čtvrtá je zaměřena na rozšíření působnosti
ochránce o působnost ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací,
k němuž došlo přijetím zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační
zákon). Kapitola je rozdělena do čtyř částí. První část popisuje předmět úpravy
antidiskriminačního zákona a vysvětluje základní pojmy, následují části o přípustných
formách rozdílného zacházení a pozitivních opatřeních a možnostech poškozených se
bránit. Závěrečná část vysvětluje, proč byl jako antidiskriminační orgán zvolen právě
veřejný ochránce práv. Otázce ústavního zakotvení instituce veřejného ochránce práv je
věnována kapitola pátá. První část shrnuje argumenty svědčící ve prospěch ústavního
zakotvení. Druhá část poskytuje několik návrhů obsahu případné ústavní reglementace.
Šestá kapitola nabízí komplexní pohled na instituci veřejného ochránce práv jeho
začleněním do soustavy státních orgánů a vymezením jeho vztahu k jednotlivým
složkám státní moci. V první části je vysvětlen jeho vztah k moci zákonodárné, v druhé
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k moci výkonné. V rámci druhé části je pak podrobněji rozebrán styk ochránce s vládou
a jeho postavení ve veřejné správě. V třetí části je pojednáno o vztahu k moci soudní,
zejm. o možnosti rozšíření kompetencí ve vztahu k Ústavnímu soudu. Poslední část
předkládá závěr, že veřejného ochránce práv nelze podřadit ani pod jednu z tripartice
státních mocí. Kapitola sedmá hodnotí dosavadní působení veřejného ochránce práv
v České republice a navrhuje změny právní úpravy, které by činnost ochránce
zefektivnily. Osmá kapitola je věnována stručným životopisům osobností ve funkci
veřejného ochránce práv v České republice, tedy životopisu prvního českého ochránce
JUDr. Otakara Motejla a jeho nástupce JUDr. Pavla Varvařovského. Poslední částí dané
práce je pak její závěrečné zhodnocení.
Diplomová práce vychází zejména z informací publikovaných v odborných
časopisech, které se danému tématu věnují. Jedná se především o publikace z let
předcházejících zřízení instituce veřejného ochránce práv v České republice, v nichž se
autoři zaměřují na vymezení ombudsmanské instituce, seznamují s její úpravou a funkcí
ve státech, kde již byla zřízena, polemizují o nutnosti zavedení této instituce v České
republice a o její případné podobě. Dále se jedná o publikace vydané v období
následujícím po přijetí zákona o Veřejném ochránci práv, kdy autoři přibližují nový
institut a jeho možnosti odborné i laické veřejnosti, příp. hodnotí jeho dosavadní přínos.
Velkým zdrojem informací jsou dále příspěvky z mezinárodních vědeckých konferencí
a z odborných seminářů na dané téma, také monografie a učebnice, které o veřejném
ochránci práv pojednávají. Samozřejmostí je užití právních předpisů vztahujících se
k tématu veřejného ochránce práv a diskriminace, použity byly i internetové zdroje.
V dané práci je užita zejm. metoda popisná, kdy je čtenář seznámen s historií
vzniku a vývoje instituce, základními pojmy a jejich vymezením, jakož i samotným
fungováním

instituce

veřejného

ochránce

práv,

dále

metoda

komparativní,

jakož i metoda třídění, kdy celá práce je systematicky členěna, přičemž kritériem
členění je logická návaznost textu.
Předkládaná diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 25. března 2012.
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1. Vznik, vývoj a obecné vymezení instituce ombudsmana
1.1 Historický exkurz
Vzdálené předchůdce ombudsmanské instituce můžeme nalézt už ve starověké
minulosti, jsou jimi např. římští tribunové lidu působící v Římské republice datované
do roku 494 před naším letopočtem, jež měli chránit lid před patricijskými úředníky,
nebo kontrolní orgány působící ve Starověké Číně a také někteří panovníci, kteří
zejména v 7. století našeho letopočtu přijímali stížnosti svých poddaných, čímž plnili
v zásadě funkci ombudsmana. Takové instituce však působily v autokratických, resp.
absolutistických systémech, nikoliv v systémech demokratických, proto o naplnění
základních znaků instituce nelze hovořit. První „skutečný“ ombudsman se objevil až
v roce 1713, kdy švédský král Karel XII. zřídil úřad Královského Nejvyššího
Ombudsmana, později nazývaného jako kancléř justice (justitiekansler), jehož úkolem
bylo zejména dohlížet na dodržování zákonů a jiných právních předpisů a plnění
povinností státními úředníky. Po roce 1719 již kancléře nejmenoval král, nýbrž vláda a
později, v době kdy došlo k posílení moci parlamentu, byl jmenován právě jím. Podoba
kancléře jako parlamentní instituce se stala vzorem pro vytvoření parlamentního
ombudsmana (justitieombudsman), který byl v roce 1809 přímo zakotven ve švédské
ústavě. V roce 1810 byl přijat zákon o instrukcích pro ombudsmana, jež vymezil jeho
pravomoci.
V roce 1919 pod vlivem švédského vzoru vzniká obdobná instituce ve Finsku
a posléze i v dalších skandinávských zemích - v Norsku (1952, resp. 1963) a Dánsku
(1953, resp. 1955).1 V Německu (1957) byl konstituován specializovaný zmocněnec
pro kontrolu branných sil (Wehrbeauftrager). Velký vliv na další rozšíření instituce
v demokratických zemích měl první dánský ombudsman Stephen Hurwitz, který svými
aktivitami (pořádal přednášky, diskuze, psal články i popularizační knihy a pořídil první
překlady předpisů o ombudsmanovi do angličtiny) ovlivnil ustavení ombudsmana nejen
na Novém Zélandě (1962), ale i ve Velké Británii (1967) či Spojených státech
1

V některých případech nelze určit jednoznačné datum, neboť v odborné literatuře se data často

rozcházejí, a to z důvodu, že většinou byla nejdříve přijata právní úprava a teprve po určité době začala
instituce fungovat. Uvádějí se však všechny údaje, pokud jsou známy a ověřeny.
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amerických. A právě konstituování ombudsmana na Novém Zélandě lze považovat za
počátek období probíhajícího v 60. a 70. letech, kdy instituce ombudsmanského typu
vznikaly v mnoha zemích na všech kontinentech světa včetně Afriky, nazývaného jako
tzv. ombudsmánie.2
Ani v 80. letech, navzdory ekonomické recesi a tedy nedostatku prostředků
na financování vzniku nových institucí, neustávají tendence zřizování nových
ombudsmanských institucí. Pro mnoho evropských i mimoevropských států se pak
vzorové zákony o ombudsmanovi, které vznikly ve Spojených státech amerických v 70.
a 80. letech, staly významnou legislativní pomůckou při vlastních přípravách
příslušných zákonů. K ustavení ombudsmanů tak došlo např. v Barbadosu, Pákistánu
(1981), Nizozemí (1982), Irsku (1984), v Namibii a Polsku (1987), později ve
Švýcarsku (1992, resp. 1993), v Rusku (1994) atd. Zejména v této době se
ombudsmanská instituce rozšířila po celém světě do té míry, že se stala součástí
moderních právních států, a to nejen demokratických, ale i států, které základní atributy
demokratických systémů postrádají. Míra kvality politického systému však účinnost,
funkčnost a zejm. efektivnost působení ombudsmana ovlivňuje.

1.2 Pojem ombudsman
Slovo ombudsman, jehož význam je nejasný, pochází ze švédštiny a odvozuje se
od středověkého slova „umbup“ vyjadřující moc nebo autoritu, jehož základ můžeme
vysledovat v islandštině. Jako „ombud“ či „ombudsman“ byla označována osoba
jednající jako mluvčí, zplnomocněnec nebo zástupce jiných. V současnosti,
ve státoprávním smyslu, je ombudsman chápán jako – zjednodušeně řečeno:
„důvěryhodná nezávislá osoba pověřená parlamentem, aby prováděla ochranu práv
jednotlivce, jakož i parlamentní kontrolu formou obsáhlého dozoru nad téměř všemi
státními úřady a státními zaměstnanci, jejichž rozhodnutí nemůže změnit, ale na základě stížností nebo vlastních podnětů – se může nad nimi zpravidla
„pozastavovat“.“3
2

Ombudsmanské instituce tak vznikly, kromě zmíněného Nového Zélandu, Velké Británie a Spojených

státech amerických, např. i v Tanzánii (1964), Izraeli (1971), Francii (1973), Portugalsku (1976),
Austrálii, Rakousku (1977), Španělsku (1978, resp. 1981) atd.
3

SKÁLA, Josef. Postavení a funkce ombudsmana v ústavně - politickém systému kapitalistických států.

Právník. 1989, č. 9-10, s. 782-783
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Pojem ombudsman je druhové, konkrétní pojmenování instituce, která byla
dotvářena společenským, politickoprávním a ústavním vývojem nikoliv pouze
ve Švédsku, ale i v ostatních zemích, kam se ze země svého původu rozšířila. Tedy
ne každý ombudsman se ombudsmanem nazývá. Pojmenování se liší podle místní
tradice a volby, přičemž vyjadřují různé atributy instituce v jednotlivých zemích.
Ve Francii a většině frankofonních zemí je ombudsman nazýván mediátorem
(Médiateur de la Rebublique), plní tak funkci prostředníka mezi občany a byrokracií.
Rakousko užívá označení advokát lidu (Volksanwalt), čímž klade důraz na hájení práv
osob, které se v nerovném postavení občan – úřad obhájit sami nedokážou. V Polsku je
ombudsman nazýván mluvčím občanských práv (Rceznik praw obywatelskich)
a v Rusku a v některých dalších bývalých státech Sovětského svazu se ujalo
pojmenování zplnomocněnec pro lidská práva (upolnomočennyj po pravam čelověka).
V České republice a na Slovensku ombudsman chrání, resp. ochraňuje práva,
což vystihuje pojem veřejný ochránce práv. Nepochybně lze říci, že dobrý
ombudsmanský úřad by měl zahrnovat všechny zmíněné atributy, měl by tedy být
zprostředkovatelem, advokátem, mluvčím, zplnomocněncem a v neposlední řadě také
ochráncem.
Existuje řada pokusů o definování pojmu ombudsman. Nejčastěji se uvádí
definice Mezinárodní komise právníků, nevládní organizace vzniklé v Berlíně v roce
1952, která se na základě mnohaletých odborných disputacích pokusila definovat
zásady právního státu, přičemž ombudsmana zařadila mezi jeho nezbytné atributy.
Komise charakterizuje ombudsmana jako: „Úřad (instituci) zřízený ústavou,
legislativním aktem nebo parlamentem, v jehož čele stojí nezávislý, vysoce postavený
veřejný činitel, odpovědný zákonodárnému sboru nebo parlamentu (responsible to the
legislature or parlament), který přijímá stížnosti občanů na vládní úřady, úředníky
a zaměstnance, nebo který jedná ze své vlastní iniciativy, a který má pravomoc
vyšetřovat, doporučovat nápravná opatření a vydávat zprávy.“4 Jiný přístup
k definování ombudsmanské instituce zvolil profesor D. C. Rowat, kanadský odborník

4

GAMMELTOFT – HANSEN, Hans. Dánská zkušenost. In: Proč ombudsman v České republice?

Sborník příspěvků z mezinárodního semináře „Ombudsman v České republice“. Praha: Český helsinský
výbor – Československá nadace Charty 77, 1993, s. 32
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na danou problematiku, který zdůrazňuje v souvislosti s analýzou švédského
ombudsmana tyto všeobecně akceptovatelné, fundamentální znaky instituce:
1. jedná se o funkcionáře parlamentu
2. je nestranným politicky nezávislým „vyšetřovatelem“ (investigator)
3. nemá oprávnění rušit nebo měnit rozhodnutí (orgánů)
4. může provádět šetření (i) z vlastní iniciativy
5. způsoby (styl) jeho práce jsou neformální, rychlé a levné.“5
K daným znakům je obvykle dále přiřazován všeobecně uznávaný význam osobního
faktoru jako protiklad anonymity úředníků a doplňkovost funkce ve vztahu k jiným
systémům ochrany práv.
Jako příklad můžeme uvést ještě jinou definici, již nabízí učebnice správního
práva: „Ombudsmana pak můžeme z pohledu současných poznatků zhruba obecně
charakterizovat jako nezávislou a nestrannou osobu volenou parlamentem, která
na základě stížností nebo z vlastní iniciativy a poměrně neformálně šetří namítanou
protiprávnost nebo jiná pochybení v jednání (včetně event. nečinnosti) veřejné správy.
Ombudsman se věcí začne zabývat zpravidla tehdy, když není k dispozici jiný, účinný
(obranný) právní prostředek, a svými přímo vynutitelnými doporučeními iniciuje
nápravu.“6 Uvedené definice, jako snad všechny definice, však generalizují
a zjednodušují, nejsou schopny vystihnout všechny aspekty instituce, což ani není
docela možné právě pro rozšíření původního švédského modelu v různých podobách
a modifikacích do celého světa.
Závěrem je třeba říci, že ombudsman, jenž uskutečňuje nezávislé přezkoumání
správních rozhodnutí cestou neformální, časově a finančně nenáročnou, je občany
chápán jako instituce, na níž se mohou obrátit se stížnostmi, ale často i jen se žádostí
o vysvětlení postupů, kterým sami nerozumějí. Správní orgán musí umět svá stanoviska
kdykoliv odůvodnit a jejich správnost obhájit a v případě, že jsou v souladu s právními
předpisy a respektují práva občanů, může ombudsman naopak stěžujícím si občanům
vysvětlit oprávněnost jednání státní správy. Ombudsman patří mezi ty instituty právního
státu, které způsobily změnu v chápání státní správy a aplikace práva, jeho existence
5

SLÁDEČEK, Vladimír. Ombudsman, ochránce práv ve veřejné správě. Acta Universitatis Carolinae –

Iuridica. Praha: Karolinum, 1998, č. 3 - 4, s. 12
6

Srov. SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. Praha: ASPI, a.s., 2005, s. 309
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dosvědčuje: „že stát uznává svoji povinnost zacházet s občanem spravedlivě a přiznává
mu vše, co mu po právu náleží.“7

1.3 Klasifikace instituce ombudsmana
Nabízí se hned několik východisek, dle nichž lze ombudsmana klasifikovat,
popř. jej přiřadit k určitému modelu. Jako základní můžeme označit dělení dle způsobu
vzniku instituce a postavení ombudsmana v rámci systému státní moci, a to na tři typy
ombudsmanů, tj. na ombudsmana moci zákonodárné (parlamentní, legislativní),
ombudsmana moci výkonné (vládní) a ombudsmana speciálního (označovaného také
jako

ombudsman

zvláštní).

Nejrozšířenější

skupinu

tvoří

ombudsman

moci

zákonodárné, zřízený na základě ústavních nebo zákonných předpisů nejvyšším
zastupitelským sborem, ke kterému má zákonem regulované vztahy. Ombudsmana moci
výkonné ustanovují exekutivní orgány státní správy (vláda, resp. její předseda,
příp. hlava státu), přičemž jeho vztah k zákonodárnému sboru, pokud existuje, můžeme
charakterizovat jako velmi slabý. Speciální ombudsman může mít povahu jednak
ombudsmana ustanoveného legislativou, jednak exekutivou, je však zřizujícímu orgánu
vždy odpovědný či přímo podřízený.
Dle vztahu ombudsmana k orgánu, který jej ustanovil a míry jeho samostatnosti
a nezávislosti rozlišujeme ombudsmany pravé a nepravé. Jako nepravé označujeme
ombudsmany moci výkonné, jakož i ombudsmany zvláštní, mocí výkonnou zřízené,
neboť jejich forma má pro svou podřízenost vládě charakter interní kontroly, chybí jim
tak nezávislost – jeden z nezbytných základních znaků instituce. Ombudsmany
parlamentní, kteří jsou i přes určitou míru provázanosti na zákonodárný sbor institucí
značně nezávislou, tvořící autonomní součást moci zákonodárné, označujeme jako
ombudsmany pravé.
Pravé ombudsmany lze dále klasifikovat dle rozsahu věcné působnosti
na ombudsmany všeobecné, jejichž činnost je zaměřena na oblast celé veřejné správy,
a ombudsmany speciální, ustanovené pro oblast vymezenou úžeji (např. ombudsman
pro oblast vojenství, ombudsman pro vězeňství, dětský ombudsman atp.). Všeobecné
ombudsmany dělíme podle územního rozsahu působnosti na ústřední (celostátní),
zemské (státní), kteří se vyskytují ve státech složených (např. v Rakousku, Německu
7
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nebo ve Spojených státech amerických) a zpravidla působí vedle ombudsmanů
ústředních, a místní (místní správy), jejichž působnost je dána určitou částí území,
a tudíž se zabývají pouze stížnostmi na místní orgány.8 Jiná klasifikace parlamentního
ombudsmana vychází z rozdílu v možnostech přístupu k ombudsmanovi, rozlišujeme
tak skandinávský model, kdy jsou občané oprávněni obracet se na ombudsmana se
svými stížnostmi přímo, a britský model, kdy se občané dovolávají ombudsmana
nepřímo, prostřednictvím podání k poslancům, kteří navíc vyslovují se šetřením
ombudsmana, byť jen formálně, souhlas. Důležité je zmínit i existenci specifického
afrického modelu ombudsmana, který ve většině případů označuje ombudsmany moci
výkonné působící jako vícečlenný, kolegiální orgán.
Nejnovější

tendencí

týkající

se

instituce

ombudsmana

je

zřizování

tzv. soukromých ombudsmanů působících mimo státní strukturu, zpravidla zřizovaných
v rámci organizační struktury určitého podniku či souboru podniků k řešení stížností.
Soukromoprávní charakter daného typu ombudsmana však nevylučuje možnost jeho
zřízení zákonem (např. finanční arbitr v České republice). Modernímu trendu zřizování
ombudsmanů podléhají také mezinárodní a nadnárodní organizace, které zřizují vlastní
ombudsmany. Zde se nabízí jako příklad uvést Evropského veřejného ochránce práv
zřízeného v roce 1997 Evropským parlamentem podle Maastrichtských dohod, který
plní obdobné funkce jako ombudsmani jednotlivých států, avšak ve vztahu k výkonným
úřadům Evropské unie.
Z hlediska vývoje a postupného rozšiřování kompetencí ombudsmanů
při ochraně práv, můžeme rozlišit další dva modely, jednak klasický, historicky první
model parlamentního ombudsmana, jednak vývojově novější modifikovaný model
s rozšířenými kompetencemi. Úkol klasického parlamentního ombudsmana spočíval
v dohledu nad veřejnou správou, přesněji řečeno v dohledu nad dodržováním zákonů
a jiných právních předpisů a plnění povinností státními úředníky bez bližšího vztahu
k lidským právům, neboť samotná správa a správní právo byly chápany jako oblasti,
které s lidskými právy nesouvisí. Až v průběhu času se tato koncepce, společně
s celosvětovým trendem důkladnějšího prosazování základních lidských práv, změnila.
Jíž zmíněná Mezinárodní komise právníků se lidskými právy v oblasti správy zabývala
8

I speciální ombudsman může mít charakter ombudsmana ústředního (např. dětský ombudsman),
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na kongresu v Lagosu (1961) a později v Riu de Janeiru (1962) a definovala zde
základní požadavky právního státu v oblasti státní správy, mezi něž zařadila mmj. právo
na soudní přezkum a právo na odkladný účinek správního rozhodnutí v případě
soudního přezkumu, právo na spravedlivé správní řízení nebo rovnováhu mezi
výkonnou mocí a právy jednotlivce atp. Nazanedbatelnou roli v tomto procesu sehrála
také Rada Evropy podporující rozšíření ombudsmanů do všech evropských států
a proměňování charakteru ombudsmanských institucí. Významnými nástroji Rady
Evropy v této problematice se staly Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy R (85)13
o instituci ombudsmana a Rezoluce Výboru ministrů (85)8 o spolupráci ombudsmanů
členských států navzájem, kromě nich také pravidelné tematické kulaté stoly
evropských ombudsmanů, jejichž právní základ byl dán právě výše uvedenou rezolucí.
Nové extenzivní modifikace kompetencí ombudsmana vycházejí z faktu, že nezákonná
jednání či jiná pochybení správních úřadů mohou v různé míře zakládat porušení
základních práv a svobod (např. průtahy v řízení, diskriminační přístupy atp.), a proto
svěřují ombudsmanovi dohled nad dodržováním základních lidských práv. Ombudsman
tak přestává být ve svém šetření limitován na nezákonné a nesprávné postupy státní
správy, naopak jeho působnost umožňuje zkoumat porušování ústavně zaručených
základních práv a svobod. Tyto extenzivní tendence se objevují zejm. v 80. a 90. let
minulého století, avšak nejlépe je lze pozorovat u ombudsmanských institucí vzniklých
na konci 20. století (např. v Maďarsku a Slovinsku).
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2. Vznik instituce veřejného ochránce práv v České republice
2.1 Instituce ombudsmanského typu v bývalém Československu
Instituce ombudsmanského typu nemohly v Československu před listopadem
1989, ani v jiných socialistických státech, s výjimkou Polska,9 existovat. Totalitní
režim, který u nás panoval, neměl zájem na zřízení nezávislé instituce zabývající se
ochranou občanských práv, byť jen v oblasti veřejné správy, navíc existence takové
instituce, která by působila pouze formálně nezávisle a při respektování vedoucí úlohy
komunistické strany by zásadní případy po jejím pokynu nepřezkoumávala, by byla
absurdní. Až druhá polovina 80. let vyznačující se neustále sílící celosvětovou kampaní
na ochranu lidských práv přinesla uvolnění i v Sovětském svazu. Došlo tak ke vzniku
prokuratury, instituce s přísnou vertikální podřízeností, vybudované podle sovětského
modelu, jež měla kromě funkce ochránce veřejného zájmu a státního žalobce také
ochraňovat občany v rámci tzv. „všeobecného dozoru“. Prokurátorská ochrana však
měla v praxi pramalý význam, neboť postrádala kromě jiného i účinnost. Také
vyřizování stížností občanů probíhající podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l.,
o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících, kterou ani nebylo možné
považovat za právní předpis, ale spíše za interní normativní akt, bylo velice formální
a neuspokojivé. Jelikož stížnost často vyřizoval úřad, resp. úředník, který napadené
rozhodnutí vydal, náprava spočívala pouze ve sdělení, že věc byla s odpovědnými
pracovníky projednána a ti byli na nedostatky své práce upozorněni. V letech 1969 –
1970 zde velmi krátce působil Nejvyšší kontrolní úřad, který měl plnit nezávislé
kontrolní funkce také při prověřování stížností občanů, z toho důvodu můžeme hovořit
o naplnění určitých znaků instituce ombudsmanského typu. Jako quasiombudsmanské
9

V roce 1987 došlo v Polsku k přijetí zákona o mluvčím občanských práv (Rcecznik praw

obywatelskich). Došlo tedy ke zřízení instituce ombudsmanského typu ještě v období socialismu,
ač na jeho sklonku. Přestože instituce vykazovala určité socialistické rysy, jako např. ideologicky
podbarvenou terminologii nebo způsob ustanovení do funkce jmenováním Sejmem, a to na návrh jeho
prezidia po schválení Národní radou Vlasteneckého hnutí (obdoba našeho ústředního výboru Národní
fronty), podnítila naděje a snahy o zřízení ombudsmanské instituce i u nás. V roce 1991 byl zákon
novelizován, aby byl uveden do souladu s pozměněnými ústavními zákony a očištěn od ideologických
rysů.
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instituce můžeme označit i orgány tzv. lidové kontroly, vznikající na počátku 70. let
v období

normalizace.

Nejednalo

se

však

o

nezávislé

subjekty,

ale: „šlo

o kombinovanou federálně - republikovou soustavu orgánu s vertikální podřízeností
v čele s Výborem lidové kontroly ČSSR, který byl v ústavě označen jako ústřední orgán
státní správy, přičemž se celá soustava v souladu s výslovnými ustanoveními
příslušných zákonů řídila směrnicemi KSČ.“10
Krátce po listopadu 1989 se objevil pravděpodobně první kvalifikovaný pokus
o vytvoření instituce ombudsmanského typu, a to návrh ústavní úpravy na zřízení
nového státního orgánu s názvem Výbor pro ochranu práv občanů ČSSR, jehož úkolem
mělo být zkoumání, zda činností státních orgánů nedošlo k porušení práv občanů
zaručených ústavou, zákony, ale i jinými právními předpisy, a to po vyčerpání všech
řádných opravných prostředků. Výbor byl konstruován jako orgán Federálního
shromáždění, které volí jeho členy (předsedu, místopředsedu a 10 dalších členů)
na pětileté funkční období, přičemž osoba mohla být zvolena pouze dvakrát po sobě a
kromě výkonu funkce poslance nemohla vykonávat žádné jiné funkce. Člen výboru měl
mít právnické znalosti a zkušenosti, taktéž společenskou autoritu, nebylo však
stanoveno, zda se jedná o znalosti získané vysokoškolským studiem, jaká má být délka
právnické praxe a ani věková hranice pro zvolení. Šetření měl výbor zahajovat jak
na návrh, tak z vlastního podnětu, přičemž k řešení dané problematiky disponoval pouze
iniciačními oprávněními. Jeho „nález“ měl být postoupen úřadu nejblíže nadřízenému
orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Pokud by ale příslušný orgán názor výboru
nerespektoval a „nesprávné“ rozhodnutí či postup by neuvedl do souladu s právními
předpisy, měl výbor zvláštní oprávnění věc předložit předsednictvu Federálního
shromáždění, aby rozhodlo o dalším postupu. Předpokládala se existence federálního
výboru, jakož i zřízení výborů na úrovni republik.
Instituce ombudsmanského typu, ač s omezenou působností na oblast
ozbrojených sil, se v československém právním řádu objevila až v prosinci roku 1992
přijetím zákona č. 540/1992 Sb., o Generálním inspektorovi ozbrojených sil. Hlavním
úkolem Generálního inspektora mělo být dle zákona zabezpečování dohledu
Federálního shromáždění nad stavem a činností ozbrojených sil a realizací branné
10
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politiky státu, nicméně zákon stanovil i další pravomoc inspektora, a to provádět
inspekční činnost v oblasti ochrany práv příslušníků ozbrojených sil. Generální
inspektor měl být volen Federálním shromážděním na čtyři roky, měl být Federálnímu
shromáždění odpovědný a kdykoliv odvolatelný, čímž byla jeho nezávislost do jisté
míry oslabena. Příslušníci ozbrojených sil by se na něj mohli obracet přímo, nebyli by
vázáni státním ani služebním tajemstvím a nemohla by jim být, z důvodu, že se
na inspektora obrátily, způsobena žádná újma (např. potrestání velícím důstojníkem).
Oprávnění byla opět iniciačního charakteru, o své činnosti měl podávat zprávy
zastupitelským sborům. K reálnému ustanovení Generálního inspektora ozbrojených sil,
však až do zániku československé federace nedošlo. Po rozpadu České a Slovenské
Federativní Republiky nebylo možné zákon č. 540/1990 Sb. aplikovat, protože se
jednalo o zvláštní orgán Federálního shromáždění, jehož činnost měla souviset
se společnou obranou České i Slovenské republiky, jeho existence tak byla, dle čl. 1
odst. 1 ústavního zákona ČNR č. 4/1993 Sb. „podmíněná toliko existencí České
a Slovenské Federativní Republiky a příslušností České republiky k ní“. Jako řešení
otázky zřízení Generálního inspektora ozbrojených sil v České republice se nabízelo
přijetí nového zákona o Inspektorovi ozbrojených sil či armády. Na jaře 1993 byly
zpracovány dva návrhy, první Občanským hnutím na ustavení Parlamentního
zmocněnce pro ozbrojené síly, druhý vypracovalo ministerstvo obrany, které pro změnu
navrhovalo konstituování Generálního inspektora Armády České republiky. Návrhy
vycházely do jisté míry ze zákona č. 540/1990 Sb., v některých věcech nabízely úpravu
novou, nicméně ani jeden z nich nebyl nakonec z politických důvodů přijat.
Posledním federálním pokusem o zřízení instituce ombudsmanského typu byl
vládní návrh zásad ústavního zákona o ochránci lidských a občanských práv České
a Slovenské Federativní Republiky vypracovaný na základě usnesení Federálního
shromáždění č. 272 ze dne 30. ledna 1992, které po vládě požadovalo vypracování
návrhu zákona o zřízení úřadu pověřence pro lidská práva. Ochránce byl koncipován
jako kolegiální, šestičlenná, stranicky složená instituce s možností být zvolen
maximálně dvakrát, vždy na šest let. Československý ombudsman měl jak na základě
stížnosti, tak z vlastní iniciativy zkoumat, jestli v činnosti státních orgánů, právnických
osob, organizací, občanských sdružení i orgánů samosprávy nedošlo k porušení
občanských a lidských práv. Zjistil–li ochránce porušení práv, měl pravomoc zaslat

18

příslušnému orgánu upozornění či rovnou návrh na nápravu. Dále disponoval
oprávněním dávat podněty k zákonodárné iniciativě, k zahájení řízení u ústavního soudu
aj. soudním řízením v dané oblasti, také měl veřejně poukazovat na zjištěné nedostatky
a podávat výroční, příp. i zvláštní zprávy. Návrh zásad byl podroben připomínkovému
řízení, avšak brzké volby, nástup nové vlády a další události způsobily, že legislativní
proces nebyl ukončen a zásady nebyly přijaty.

2.2 Proces zakotvení veřejného ochránce práv v právním řádu České
republiky
Po vzniku České republiky nabyl zájem o zřízení ombudsmana silné intenzity.
Již v roce 1993 zorganizoval Český helsinský výbor ve spolupráci s Československou
nadací Charty 77 a Komisí pro lidská práva seminář „Ombudsman v České republice“,
jehož se zúčastnili i někteří poslanci. Seminář zprostředkoval díky významným
zahraničním hostům seznámení se zkušenostmi s institucí ombudsmana v zahraničí, a
navíc zde byl předložen a projednán návrh zásad zákona o veřejném ochránci práv, jenž
byl vypracován na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, a to z iniciativy Českého
helsinského výboru. Návrh zaujal výbor petiční, pro lidská práva a národnosti
Poslanecké sněmovny a podnítil aktivity členů výboru směřující k shromažďování
právních předpisů, odborných publikací a jiných informací o fungování instituce
v zahraničí. Členové výboru navíc podnikli i několik cest do sousedního Polska,
Rakouska a nakonec i do kolébky ombudsmanské instituce Švédska, aby se inspirovali
a poučili o fungování ombudsmanů v praxi. O rok později, přesněji v červnu roku 1994,
byl uspořádán, již pod záštitou výboru, druhý seminář s názvem „O úloze ombudsmana
v evropských zemích“, na kterém byl projednán již dopracovaný návrh z první
konference, nyní připravený skupinou poslanců petičního výboru, pro lidská práva
a národnosti.
Poslední návrh zásad zákona o veřejném ochránci práv – ombudsmanovi byl
předložen skupinou poslanců v květnu 1995. Do jisté míry vycházel právě z konceptu
připraveného pro první seminář a přepracovaného pro seminář druhý. Na pořad jednání
parlamentních výborů se dostal hned dvakrát. K projednání ani jednoho z návrhů
ale nedošlo, v prvním případě z důvodu nabytí účinnosti nového jednacího řádu
Poslanecké sněmovny a tedy změny legislativních pravidel a podruhé z důvodu
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blížících se parlamentních voleb. Po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1996 byl
návrh skupinou poslanců znovu předložen. Proběhla tři čtení, avšak již velmi
modifikovaná podoba byla ve třetím čtení zamítnuta.
Zvrat v této bezvýsledné situaci nastal po parlamentních volbách a změně vlády
v roce 1998. Nově zvolená vláda ve svém programovém prohlášení vyjádřila úmysl
předložit návrh na doplnění Ústavy o institut veřejného ochránce lidských práv
a svobod, jehož úkolem by bylo sledovat dodržování lidských práv, navrhovat potřebné
změny právního řádu a v určitých případech iniciovat řízení před správním, obecným
a ústavním soudem, a ačkoliv tento záměr uskutečněn nebyl, na podzim téhož roku
inicioval místopředseda vlády P. Rychetský vypracování zákona o veřejném ochránci
práv. Expertní návrh, jenž byl opět vypracován na půdě Právnické fakulty Univerzity
Karlovy, využil jako inspirační zdroje právní předpisy příslušných zákonů Velké
Británie, Francie, Německa, Dánska, Portugalska, Nizozemí a Polska a do určité míry
přihlédl i k návrhu zásad ústavního zákona o ochránci lidských a občanských práv
České a Slovenské Federativní Republiky z ledna roku 1992. Nakonec byl zvolen model
ombudsmana klasického, parlamentního pouze s tou modifikací, že veřejný ochránce
práv má svou činností přispívat k ochraně základních práv a svobod. Název veřejný
ochránce práv byl zvolen na základě inspirace názvy instituce v zemích, kde nebyl
převzat původní termín ombudsman neakceptovatelný především pro svou cizorodost,
avšak na původní význam navazuje a obsah instituce vystihuje. Přívlastek veřejný má
pak zdůraznit jeho kontrolní vztah k veřejné správě a také to, že ochránce není osobou
soukromou, ale plní veřejnou funkci. Návrh byl dokončen v prosinci 1998, prošel
připomínkovým řízením a po projednání v Legislativní radě vlády, byl nakonec
schválen. Vláda jej poté předložila Poslanecké sněmovně, jež jej schválila dne
4. listopadu 1999, o měsíc a čtyři dny později vyslovil s návrhem souhlas i Senát,
a protože prezident návrh nevetoval, ba naopak jej podepsal, mohl být zákon
č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv vyhlášen dne 30. prosince ve Sbírce zákonů.
Účinnosti nabyl šedesátým dnem po vyhlášení, tj. 28. února 2000. Dne 12. ledna 2000
byl přijat a vyhlášen zákon č. 18/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
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s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv,11 jehož účinnost byla stanovena na den
nabytí účinnosti zákona č. 349/1999 Sb. V červnu vydala vláda nařízení č. 165/2000
Sb., o některých opatřeních k provedení zákona o Veřejném ochránci práv, jímž byla
zřízena jako rozpočtová organizace Kancelář Veřejného ochránce práv v čele s
vedoucím Kanceláře, kterého jmenuje a odvolává veřejný ochránce práv.
První pokus o ustanovení veřejného ochránce práv, který se uskutečnil v období
od května do července 2000 nebyl úspěšný, až podzimní politická jednání přinesla
úspěch. Na základě návrhu Senátu byl Poslaneckou sněmovnou zvolen dne 12. prosince
2000 prvním českým ombudsmanem JUDr. Otakar Motejl, bývalý předseda Nejvyššího
soudu a nedávný ministr spravedlnosti. Složením slibu dne 18. prosince 2000 se ujal
funkce. Zástupkyní veřejného ochránce práv byla zvolena na návrh prezidenta republiky
Mgr. Anna Šabatová, představitelka předlistopadového disentu, působící po roce 1990
zejm. v nevládních organizacích na ochranu lidských práv. Funkce se ujala složením
slibu dne 31. ledna 2001. Sídlem nově vzniklé instituce se stalo Brno, ve kterém již byly
připraveny alespoň provizorní prostory se základním vybavením, a z toho důvodu mohl
veřejný ochránce práv zahájit svou činnost již na konci roku 2000.

11

Došlo k nepatrným změnám v těchto zákonech: o Ústavním soudu, o organizaci a provádění sociálního

zabezpečení, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
o důchodovém pojištění a v zákoně o veřejném zdravotním pojištění.
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3. Zákon o Veřejném ochránci práv
Zákon o Veřejném ochránci práv obsahuje 28 paragrafů a je koncipován do čtyř
částí. Část první nese název Obecná ustanovení a vymezuje osobní a věcnou působnost,
funkční období, neslučitelnost funkce s jinými funkcemi, slib ochránce, vymezení
nezávislosti, dále problematiku zániku funkce, trestní imunity, mlčenlivosti a odměny,
resp. platu ochránce (§§ 1 – 8). V části druhé, pojmenované Činnost ochránce, jsou
soustředěna ustanovení upravující podněty, na jejichž základě zahajuje ochránce svou
činnost, tedy způsob jejich podání, náležitosti a případy, kdy je lze odložit, dále osoby
oprávněné tyto podněty podávat, samotnou proceduru šetření, lhůty, opatření k nápravě
a sankce, jimiž ochránce disponuje (§§ 9 – 21b). Část třetí se jmenuje Zvláštní
oprávnění a povinnosti ochránce a obsahuje ustanovení o oprávnění ochránce vydávat
doporučení změny či zrušení právního předpisu, povinnost každoročně vypracovat
souhrnnou písemnou zprávu o své činnosti a jeho práva a povinnosti ve vztahu
k Poslanecké sněmovně (§§ 22 – 24). V poslední, čtvrté části s názvem Závěrečná
ustanovení je upravena Kancelář Veřejného ochránce práv, rozpočet, působnost
zákoníku práce ve vztahu k ochránci a k pracovníkům Kanceláře a otázka účinnosti
zákona (§§ 25 – 28).
Zákon je doplněn změnami jiných zákonů,12 zejm. zákona o Ústavním soudu,
zákona o ochraně utajovaných skutečnostech a dalších. Byl také několikrát novelizován,
přičemž důležitým předělem v činnosti ochránce bylo přijetí zákona č. 381/2005 Sb.,
kterým se mění zákon o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony, jímž došlo k rozšíření působnosti ochránce vykonávat
systematickou kontrolu v místech, kde se nacházejí osoby, jejichž svoboda byla
omezena.

12

Zákon č. 18/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném

ochránci práv
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3.1 Vymezení působnosti ochránce
3.1.1 Věcná působnost
Veřejný ochránce práv působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších
institucí uvedených v 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.13 Toto ustanovení dává poměrně široký
prostor pro uvážení, co lze pod působnost ochránce subsumovat a považovat
za pochybení úřadu, tedy nejen rozhodnutí, která jsou v rozporu s právními předpisy,
drobná pochybení, necitlivé postupy úředníků, arogance, bezdůvodné průtahy v řízení,
ale i rozhodnutí formálně právně v pořádku, která však mohou být obsahově nevhodná,
neúčelná, nepřiměřeně tvrdá, zvláště pokud se jedná o možnost správních úřadů volit
mezi více variantami rozhodnutí tj. použít správního uvážení, vždy se ale musí jednat
o porušení principů dobré správy.14
V souvislosti s přípravou zákona se objevovaly názory, že ochránce by se neměl
zabývat ochranou základních práv a svobod, neboť by mohlo docházet k duplicitě,
překrývání či nahrazování činnosti jiných státních orgánů, zejm. soudů, a to hlavně
Ústavního soudu, a k mylnému chápání ombudsmana jako instituce, do jejíž
kompetence spadá právě „pouze“ ochrana základních práv a svobod. Nicméně některá
nezákonná jednání či pochybení správních úřadů mohou porušení základních práv
a svobod zakládat, nelze proto tyto dvě oblasti působnosti od sebe striktně oddělit, navíc
skutečnost, že ochrana základních práv a svobod přísluší především soudnictví,
a zvláště pak ústavnímu, neznamená, že by se jiné státní orgány neměly touto ochranou
zabývat. Zvolená, výše uvedená, dikce ustanovení vymezující věcnou působnost se
proto zdá vhodně zvolenou, dostatečně funkční oporou ochránce při jeho činnosti.

13

§ 1 odst. 1 zákona o Veřejném ochránci práv

14

Pojem dobrá správa je pojmem neurčitým, jeho obsah tedy nelze přesně vymezit a dostatečně právně

definovat. Veřejný ochránce práv Otakar Motejl formuloval desatero principů dobré správy, které však
není konečné, jsou jimi: princip dodržování právního řádu, nestrannost, včasnost, předvídatelnost,
přesvědčivost, přiměřenost, součinnost, odpovědnost, otevřenost a vstřícnost.
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3.1.2 Osobní působnost a její pozitivní a negativní vymezení
Osobní působnost ochránce 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.15 „Poněkud zjednodušeně lze říci, že působnost
ochránce se vztahuje na všechny správní úřady, zpravidla však již nikoliv na další
(nestátní) subjekty, pokud byl na ně přenesen výkon státní správy.“16 Přesně vymezit
oblast veřejné správy je poněkud komplikované a nejednoznačné, proto, aby nevznikaly
výkladové pochybnosti, se v zákoně kromě obecného druhového vymezení ministerstev
a jiných správních úřadů, výslovně uvádějí některé specifické správní úřady (např. Rada
pro rozhlasové a televizní vysílání, Hradní stráž, Vězeňská služba ad.), jejichž
podřazení pod dané pojmy by mohlo vyvolat nejasnosti. Působnost se vztahuje nejen
na správu ústřední, ale i na správu místní, včetně státní správy vykonávané územními
samosprávnými celky, z čehož vyplývá, že ochránce není oprávněn přezkoumávat
„věci“ spadající do působnosti samostatné.
Přijetím zákona č. 381/2005 Sb., kterým se mění zákon o Veřejném ochránci
práv, a některé další zákony, došlo, jak je již zmíněno v předešlé kapitole, k rozšíření
osobní působnosti ochránce na všechna zařízení, kde se mohou nacházet osoby
omezené na svobodě, ať mocí veřejnou 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, když bylo ochránci uloženo
provádět systematické návštěvy míst, kde je osobní svoboda omezena.17 Ochránce, resp.
jím pověření zaměstnanci jeho Kanceláře mohou do zařízení, ať veřejných

15
16

§ 1 odst. 2 zákona o Veřejném ochránci práv
SLÁDEČEK, Vladimír. Veřejný ochránce práv: Česká varianta ombudsmana skutečností. Právní

rozhledy, 2001. č. 8, s. 354
17

§ 1 odst. 3 zákona o Veřejném ochránci práv
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či soukromých, i bez předchozího ohlášení kdykoliv vstupovat, s osobami hovořit
a pracovníci zařízení jsou povinni poskytnout jim součinnost.
Osobní působnost ochránce byla dále rozšířena přijetím zákona č. 198/2009 Sb.,
o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (antidiskriminační zákon) na záležitosti
práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací.18
Negativní vymezení působnosti ochránce zahrnuje taxativně vyjmenované
orgány, a to Parlament, prezidenta republiky a vládu, Nejvyšší kontrolní úřad,
zpravodajské služby České republiky, orgány činné v trestním řízení, státní
zastupitelství a soudy, s výjimkou orgánů správy státního zastupitelství a státní správy
soudů.19 Zákon dále stanoví, že ochránce nemůže zasahovat do rozhodovací činnosti
soudů ve věcech civilních, obchodních i trestních a v zásadě i ve věcech správních,
protože ochránce zpravidla neposuzuje sporné otázky, o kterých již rozhodl
nebo rozhoduje soud, takové podněty může ochránce odložit.20

3.2 Ustanovení do funkce, funkční období a zástupce veřejného
ochránce práv
Jak již bylo uvedeno ochránce má v České republice charakter instituce
odvozené od moci zákonodárné, je tak volen Poslaneckou sněmovnou, a to ze čtyř
kandidátů, přičemž dva kandidáti jsou navrženi Senátem a dva navrhuje prezident
republiky. Jelikož je přípustné, aby se návrhy shodovaly, čistě teoreticky mohou být
kandidáti pouze dva. „Zvolená konstrukce navrhování kandidátů a volby ochránce
za účasti více státních orgánů sledovala cíl zajištění „rozmanitosti“ kandidátů
a (především) nezávislost osoby ochránce – zvláště na moci výkonné a politických
vlivech vůbec.“21 Funkční období trvá šest let a ochránce může být po jeho vypršení
zvolen ještě jednou.

18

§ 1 odst. 5 zákona o Veřejném ochránci práv

19

§ 1 odst. 7 zákona o Veřejném ochránci práv

20

srov. § 12 odst. 1 písm. d) zákona o Veřejném ochránci práv

21

SLÁDEČEK, Vladimír. Veřejný ochránce práv: Česká varianta ombudsmana skutečností. Právní

rozhledy, 2001. č. 8, s. 354
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Zákon stanoví jediný kvalifikační požadavek pro výkon funkce ochránce. Je jím
volitelnost do Senátu, tj. kandidátem se může stát každý občan České republiky,
který má právo volit a dosáhl věku 40 let. Ve většině zemí, až na výjimky
(např. Slovinsko, Rakousko), je dalším požadavkem právnické vzdělání ochránce. Tato
kvalifikační podmínka do českého právního řádu zakotvena nebyla, nicméně se nabízí
poukázat, že: „Osobnost Otakara Motejla, právníka a advokáta, celoživotního
nestraníka, později předsedy Nejvyššího soudu a ministra spravedlnosti, navíc mediálně
populárního a ve výzkumech veřejného mínění dobře hodnoceného, vytvořila sama
o sobě, aniž to byl zákonný kvalifikační požadavek, určitý standard a představu
o ochránci. Všichni další adepti na tuto funkci budou v jistém smyslu touto mírou
poměřováni.“22
Sídlem veřejného ochránce práv se stalo Brno, sídelní město české justice,
i přestože v původním vládním návrhu zákona figurovala Praha. Ombudsman tak byl
zasazen do společnosti nejvyšších justičních institucí jako Nejvyššího soudu,
Nejvyššího správního soudu, Ústavního soudu ad.
Ačkoliv je ochránce koncipován jako monokratický orgán, z důvodu velkého
rozsahu působnosti a různorodosti veřejné správy má svého zástupce. Ten jej zastupuje
jednak v době jeho nepřítomnosti, tedy po delší období, kdy ochránce nevykonává svoji
funkci např. z důvodu dovolené či nemoci, jednak může být ochráncem pověřen
výkonem části jeho působnosti, kterou pak vykonává nezávisle, se stejnými
oprávněními jako ochránce, což by mělo umožnit efektivní dělbu práce a do určité míry
i specializaci. Jako problematický se jeví fakt, že na volbu, pozbytí funkce, odvolání
z funkce a právní postavení zástupce se obdobně vztahují ustanovení o ochránci.23
Ochránce a jeho zástupce jsou tak voleni odděleně, ochránce nemůže nijak ovlivnit,
kdo bude ustanoven jeho nejbližším spolupracovníkem, který jej bude vždy zastupovat
v době jeho nepřítomnosti.24 Zdá se proto, že dané ustanovení by mohlo přinést
problémy ve fungování instituce spojené s vzájemnou nesympatií, odmítáním či averzí
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spolupracovníků nebo jsou na jeho návrh voleni zákonodárným sborem.
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Ochránce nemá žádné formální možnosti tuto skutečnost ovlivnit, jiné je to ale se svěřením části

výkonu své působnosti zástupci, protože ochránce mu ji svěřit může, nikoliv musí.
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těchto dvou spolupracovníků,25 nicméně zákonodárce jej takto formuloval z určitých
důvodů: „úmysl zákonodárce při úpravě postavení zástupce ochránce spočíval právě
v tom, aby zástupce ochránce zastával v zásadě stejně silné postavení jako ochránce
(imunita, vyšetřovací oprávnění, adekvátní plat), což by u běžného zaměstnance,
kterého by si osobně vybral ochránce nebylo možné.“26

3.3 Neslučitelnost funkce, nezávislost, nestrannost ochránce a způsoby
jejich zajištění
3.3.1 Neslučitelnost funkce
Funkce ochránce je neslučitelná s funkcí prezidenta republiky, poslance,
senátora a soudce, jakož i s jakoukoliv činností ve veřejné správě.27 Zákon vyslovuje
i zákaz výdělečných činností, který však není absolutní.28 Ochránce nesmí být na rozdíl
od prezidenta republiky či soudce členem žádné politické strany nebo politického hnutí,
čímž je vyjádřena snaha, aby ochránce jednal v souladu se svým slibem i zákonem,
který se snaží stranické vlivy na jeho jednání eliminovat. Nelze však konstatovat,
že člen politické strany by nemohl na funkci ochránce kandidovat, navíc ani osobnímu
politickému přesvědčení není možné zabránit právními prostředky, ustanovení lze proto
vyložit tak, že nově zvolený ochránce, pokud je členem politické strany či hnutí, by měl
své členství nejlépe před složením slibu, jehož složením bez výhrad se ujímá výkonu
funkce, ukončit.

3.3.2 Nezávislost, nestrannost a způsoby jejich zajištění
Ochránce má vykonávat svoji funkci nezávisle a nestraně, za její výkon
odpovídá Poslanecké sněmovně. Nezávislost je dána jednak vůlí člověka být nezávislý,
25

Např. Otakar Motejl po svém zvolení oznámil, že není jisté, zda ve své nové funkci setrvá, pokud bude

jeho zástupcem zvolen J. Voráček, který mmj. byl proti přijetí zákona o Veřejném ochránci práv.
26
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Dle § 3 odst. 2 zákona o Veřejném ochránci práv je připuštěna výjimka správy vlastního majetku

a činnost vědecká, pedagogická, publicistická, literární nebo umělecká, není-li taková činnost na újmu
výkonu funkce a její důstojnosti a neohrožuje-li důvěru v nezávislost a nestrannost výkonu funkce.
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proto je také předmětem slibu ochránce,29 jednak materiálními podmínkami. K zajištění
nezávislého postavení tak kromě inkompatibility funkcí, vyjadřující že ochránce nemá
vůči jiným orgánům či funkcím odpovědnost a loajalitu z nich vyplývající, slouží
odpovědnost za výkon funkce Poslanecké sněmovně, kterou je zaručena nezávislost
na moci výkonné, také zakotvení taxativně stanovených důvodů zániku funkce
a stanovení imunity.30 K pozbytí funkce dochází vypršením mandátu, pravomocným
rozsudkem, kterým je ochránce odsouzen pro úmyslný trestný čin, ztrátou volitelnosti
do Senátu, ujal-li se funkce prezidenta republiky, poslance, senátora, soudce,
nebo vzdáním se funkce. Pravomoc ochránce odvolat má pouze Poslanecká sněmovna,
a to z důvodu výkonu výdělečné činnosti, nebo je-li členem politické strany či hnutí.
Uvolní-li se funkce ochránce, volba musí proběhnout vždy do 60 dnů.31 Trestní procesní
imunita, kterou ochránce požívá, je koncipována úžeji než imunita poslanecká
a senátorská, ačkoliv z ní svou konstrukcí vychází. Ochránce nelze trestně stíhat
bez souhlasu Poslanecké sněmovny, odepře-li souhlas, je trestní stíhání vyloučeno
po dobu výkonu působnosti ochránce.32 Nezávislost ochránce má zabezpečit i přesné
stanovení všech jeho nároků na odměnu za výkon funkce. Ochránci náleží plat,
odchodné, náhrada výdajů a naturální plnění (užívání služebního bytu, telefonu, vozidla
s řidičem) jako prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu.33 Dalším kritériem
posuzování míry nezávislosti ochránce je jeho hospodářská nezávislost na vládě,
která je zajištěna tím, že výdaje na činnost ochránce a jeho Kanceláře jsou hrazeny
ze samostatné kapitoly státního rozpočtu. Nestrannost pak znamená objektivní
prošetření a posouzení věci bez nadržování jedné ze stran.

29

Slib ochránce dle § 4 odst. 2 zákona o Veřejném ochránci práv zní: „Slibuji na svou čest a svědomí, že

svou funkci budu vykonávat nezávisle a nestranně, v souladu s Ústavou a ústavními zákony, a že budu
chránit neporušitelnost práv.“
30

Dle důvodové zprávy k zákonu o Veřejném ochránci práv má i zproštění závazků ochránce

vyplývajících z branné povinnosti, stanovené v § 3 odst. 3 zákona, zajistit nezávislý výkon funkce,
protože ochránce má svou působnost vykonávat i ve vztahu k armádě, má se zabránit jeho možnému
nepřímému ovlivňování a šikanujícím jednáním ze strany armády.
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3.4 Činnost veřejného ochránce práv
3.4.1 Podněty
Existují funkční omezení skutečností, na jejichž základě ochránce zahajuje svou
činnost, a jejichž cílem je především ochránit úřad před zahlcením. Ochránce je tak
oprávněn jednat na základě podnětu fyzické nebo právnické osoby jemu adresovanému,
na základě podnětu podanému poslanci nebo senátorovi, který jej ochránci postoupil,
na základě podnětu adresovanému některé z komor Parlamentu, která jej ochránci
postoupila, anebo z vlastní iniciativy. Ochránce tedy podle zákona nemusí jednat
na podnět dalších osob podaný ve prospěch příbuzného nebo přátel či cizí osoby
a ani na základě podnětu, který mu postoupily různé státní orgány. To však neznamená,
že by se případem nemohl zabývat. V takových a dalších situacích může zahájit šetření
z vlastní iniciativy, které je v praxi často využíváno, mmj. i v případech kdy se sejde
velké množství stížností vyplývajících z určitého systémového nedostatku a bude třeba
učinit velké množství úkonů, aby byl tento objasněn a odstraněn. Podávání podnětů
ovládá zásada neformálnosti, kdy osoby obracející se na ochránce nemusí být
zastoupeny advokátem, a zásada bezplatnosti, neboť podnět nepodléhá žádnému
poplatku, což má význam zejm. pro sociálně slabší občany. Ochránce může poskytnout
pomoc i poslancům, kteří dostávají různá podaní a nemají dostatečné prostředky
a pravomoci k šetření.
Zákon předpokládá, že se na ochránce může obrátit opravdu každý, tedy fyzické
i právnické osoby, občané, cizinci i osoby bez státní příslušnosti, osoby, které se
na území České republiky zdržují neoprávněně a také osoby zbavené způsobilosti
k právním úkonům atp.
Velmi důležitou se pak jeví skutečnost, že podnět nesmí být podroben úřední
kontrole. Toto ustanovení pamatuje na podání osob ve výkonu trestu odnětí svobody,
ve vazbě či v institucionální péči (psychiatrické léčebny, výchovné ústavy či dětské
domovy atd.) a jeho cílem by mělo být: „ochránit stěžovatele před případnou nevolí
personálu a posilovat důvěru v to, že je možné se dovolat práva a spravedlnosti mimo
instituci, pokud stížnostní systém v rámci zařízení selhává.“34
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3.4.2 Formální a obsahové náležitosti podnětů
Podnět lze podat jak písemně, a to osobně, poštou, elektronickou poštou nebo
faxem, tak i ústně do protokolu, čímž je umožněno i osobám, které nejsou samy
schopny písemné podání zpracovat, obrátit se svou stížností na ochránce. Podání musí
obsahovat identifikační údaje stěžovatele, označení úřadu, jehož se týká, vylíčení
podstatných okolností, včetně sdělení, zda věc byla předložena také jinému orgánu,
popřípadě s jakým výsledkem, doklad o tom, že úřad byl neúspěšně vyzván k nápravě,
což má zajistit, aby stěžovatel vyvinul určitou snahu k vyřešení věci a příslušný úřad byl
na problém upozorněn a měl tak možnost přijmout příslušná opatření dříve, než se
jej ujme ochránce, a pokud se podnět týká rozhodnutí, měla by k němu být přiložena
jeho kopie. V případě, že podání nemá stanovené náležitostí, ochránce vyzve
stěžovatele, aby podání doplnil, a i přestože se tak nestane, není vyloučeno, že podnět
bude projednán.35 Cílem takto jasně definovaných náležitostí, je lepší orientace
stěžovatelů, kteří nemají znalosti z oblasti práva, jakož i shromáždění dostatečných
úvodních podkladů pro šetření.36

3.4.3 Odložení podnětu
Zákon stanoví jak případy, kdy ochránce podnět odložit musí, tak případy,
kdy je odložení na jeho uvážení, vždy však musí stěžovatele o svém rozhodnutí a jeho
důvodech písemně informovat.
Prvním obligatorním důvodem odložení podnětu je, že věc nespadá
do působnosti ochránce, tedy že pro projednání věci nemá příslušné zákonné zmocnění.
Druhý důvod postihuje případ, kdy podnět podala osoba, které se věc netýká. Praxe
však ukázala, že důvody takové situace mohou být různé, a že odložit případ
a nenabídnout jiné východisko k řešení nastalého problému by bylo velmi tvrdé. Nabízí
se pak dva způsoby řešení: „Jednou z možností je zahájit šetření z vlastní iniciativy.

35

Nedoplnění náležitostí podnětu je fakultativní podmínkou odložení, tzn. že ochránce může po svém

uvážení daný případ projednat, jak je i zmíněno v následující podkapitole.
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Častější je pak informování pisatele o tom, že si podnět může podat sama osoba, která
pociťuje újmu nebo že taková osoba může být zastupována na základě plné moci.“37
Fakultativní důvody odložení podnětu jsou následující: stěžovatel nedoplnil
náležitosti podání ani ve stanovené lhůtě, podnět je zjevně neopodstatněný, od právní
moci rozhodnutí nebo od opatření či události, kterých se podnět týká, uplynula doba
delší jednoho roku, věc, jíž se podnět týká, je projednávána soudem nebo již byla
soudem rozhodnuta, nebo jde o podnět ve věci, která již byla ochráncem přešetřena
a opakovaný podnět nepřináší nové skutečnosti. Fakultativní úprava odložení umožňuje
ochránci zahájit šetření i v případech, kdy existují relevantní důvody, resp. formální
kritéria (např. již probíhající soudní řízení nebo závažný podnět, u kterého však nebyly
doplněny náležitosti atd.), která jinak přešetření věci znemožňují.
Je-li však podnět podle svého obsahu opravným prostředkem podle předpisů
o řízení ve věcech správních nebo soudních, žalobou nebo opravným prostředkem
ve správním soudnictví, anebo ústavní stížností, ochránce o tom stěžovatele neprodleně
vyrozumí a poučí jej o správném postupu.38 Ochránce je tedy povinen zkoumat podaní
podle obsahu, zda se nejedná o opravný prostředek. Takové podání příslušnému orgánu
nepostupuje, pouze neprodleně, třeba i telefonicky, upozorní stěžovatele, že mu běží
lhůta a který orgán je pro podání příslušný.

3.4.4 Proces vyřizování stížností a zákonná oprávnění ochránce
Pokud ochránce podnět neodloží nebo nezjistí, že se dle obsahu jedná o jiný
kvalifikovaný právní prostředek, zahájí šetření a o této skutečnosti stěžovatele písemně
vyrozumí. V praxi pak společně s dopisem stěžovateli zasílá dopis i úřadu, proti němuž
podnět směřuje, a ve kterém kromě vyrozumění o zahájení šetření požaduje vyjádření
ke skutkovým a právním otázkám.
Aby mohl ochránce svá šetření efektivně provádět, disponuje vyšetřovacími
oprávněními, což jej do určité míry odlišuje od jiných kontrolních orgánů. Ochránce je
oprávněn s vědomím vedoucích úřadů, a to i bez předchozího upozornění, vstupovat
do všech prostor úřadů a provádět šetření spočívající v nahlížení do spisů bez omezení,
kladení otázek jednotlivým zaměstnancům úřadu, rozmlouvání s osobami umístěnými
37
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v zařízeních, a to bez přítomnosti jiných osob. Vyšetřovací oprávnění směřují vůči
úřadům, ale nedovolují ochránci do jejich činnosti zasahovat jinak.39 Ačkoliv zákon
umožňuje ochránci provádět šetření bez předchozího upozornění, ve většině případů
svůj vstup do úřadu předem oznamuje. Vyhýbá se tak jednak neochotě a nepřipravenosti
zaskočených úředníků spolupracovat, jednak situacím, kdy úředníky, kteří věc
zpracovávají, nezastihne z důvodu dovolené, pracovní pochůzky, nemoci apod.
Oprávněním ochránce odpovídá povinnost úřadů poskytnout ochránci na žádost
a ve lhůtě jím stanovené součinnost spočívající v poskytnutí informací a vysvětlení,
předložení spisu a jiných písemností, v písemném sdělení stanoviska ke skutkovým
a právním otázkám, v provedení ochráncem navržených důkazů a úkonů dozoru, k nimž
jsou oprávněni. Dále je stanoveno, že ochránce může být přítomen při ústním jednání
a provádění důkazů úřady a klást přítomným otázky, a že pro účely šetření zprostí
na žádost ochránce osoba k tomu oprávněná zaměstnance úřadu mlčenlivosti, je-li jim
zvláštním zákonem uložena, přičemž vůči ochránci se nelze dovolávat povinnosti
mlčenlivosti uložené smlouvou. Povinnost poskytnout ochránci součinnost mají nejen
úřady, proti nimž se šetření vede, ale všechny státní orgány a osoby vykonávající
veřejnou správu, a to i tehdy, jestliže se na ně nevztahuje osobní působnost ochránce.
Jedná se o jistou generální klauzuli, která stanoví, že i tyto úřady musí poskytnout,
pokud je po nich žádána, určitou informaci, údaj, právní názor atd.
Zákonem č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí
evidence obyvatel a některé další zákony, bylo do zákona o Veřejném ochránci práv
vloženo ustanovení § 16a, které taxativně vyjmenovává, jaké informace lze ochránci
poskytnout z informačního systému veřejné správy. Zde je důležité poznamenat,
že: „Vzhledem k tomu že ochránce má podle §§ 15 a 16 přístup ke všem písemnostem
a informacím, jeví se poněkud nadbytečné vyjmenovávat jednotlivé druhy údajů, které
mohou být ochránci z informačního systému poskytnuty. Tento výčet je de facto
omezení, i když to pravděpodobně zákonodárce neměl na mysli, jímž je částečně
derogována povinnost všech orgánů a osob vykonávajících veřejnou správu poskytnout
ochránci pomoc, kterou si vyžádá.“40
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3.4.5 Opatření k nápravě
Šetření může vyústit ve dva závěry, a to že k porušení právních předpisů ani
k jiným pochybením nedošlo, nebo naopak, výsledek šetření může být pozitivní, tedy
nedostatky odhalí. V prvním případě o svém závěru ochránce písemně vyrozumí
stěžovatele i úřad a tím se obvykle šetření končí. Jednodušší případy jsou vyrozuměny
dvěma dopisy, tj. stěžovateli a úřadu, jehož rozhodnutí či postup byly napadeny,
přičemž dopis pro stěžovatele je podrobnější, klade zvláštní důraz na to, aby pochopil,
proč byl postup úřadu správný, příp. je připojeno i doporučení nebo rada. V dopise
úřadu se pouze konstatuje, že ochránce v jeho postupu neshledal pochybení.
Ve složitějších případech je zpracována závěrečná zpráva, která je přílohou dopisů
stěžovateli a všem dotčeným úřadům.
Ve druhém případě svá zjištění ochránce sdělí úřadu a vyzve jej, aby se ve lhůtě
30 dnů vyjádřil. Pokud úřad odpoví, že již opatření k nápravě provedl nebo provádí
a ochránce je shledá dostatečnými, vyrozumí o tom stěžovatele i úřad a šetření ochránce
tím končí. Není-li však ochránce s vyjádřením spokojen, opatření nejsou adekvátní
nebo po marném uplynutí lhůty bez odpovědi úřadu, zašle stěžovateli i úřadu své
závěrečné stanovisko, které obsahuje jeden či více návrhů opatření k nápravě. Zde je
důležité připomenout, že: „návrh opatření má toliko iniciační charakter, ochránce nemá
oprávnění nějak přímo ovlivňovat či jinak zasahovat do činnosti úřadů, jeho sdělení,
resp. návrh řešení není příkazem nadřízeného podřízenému. Ostatně si je třeba
uvědomit, že závěrečné stanovisko s návrhem opatření není rozhodnutím, tj. výsledkem
kvalifikovaného právního procesu (procesu v pravém smyslu slova), aktem, který by měl
bezprostřední právní účinky, nabýval právní moci apod.“41 Tato stanoviska,
ale i doporučení a názory ochránce však požívají značné autority a většinou bývají
akceptována.
Opatření k nápravě vyjmenovává zákon demonstrativně, což znamená,
že ochránce může po zhodnocení celé situace navrhnout i jiná vhodná řešení
např. provedení organizačních změn, zaslání omluvného dopisu stěžovateli apod.
Dle zákona může ochránce navrhnout: zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí, úkonu
nebo postupu úřadu, lze-li je zahájit z úřední moci, provedení úkonů k odstranění
41
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nečinnosti, zahájení disciplinárního nebo obdobného řízení, zahájení stíhání pro trestný
čin, přestupek nebo jiný správní delikt, poskytnutí náhrady škody nebo uplatnění nároku
na náhradu škody. Ve všech těchto případech má úřad povinnost na závěrečné
stanovisko reagovat do 30 dnů od jeho doručení a sdělit ochránci, jaká opatření
k nápravě provedl.
Není-li ani poté náprava zjednána, opatření jsou nedostatečná nebo úřad
na závěrečné stanovisko vůbec nereaguje, disponuje ochránce se dvěma „nátlakovými“
prostředky, které mohou úřad přimět k tomu, aby navržená opatření splnil a nápravu
zjednal. Ochránce o situaci vyrozumí nadřízený úřad nebo není-li takový vládu a může
o celé věci informovat veřejnost, včetně sdělení jmen a osob oprávněných jednat
jménem úřadu. Tyto prostředky může využít jednotlivě i společně, zároveň i postupně
a i tehdy, pokud úřad neposkytuje povinnou součinnost. Obrátit se na vládu je možnost,
kterou nelze v praxi využívat příliš často, neboť je procesem časově náročnějším,
i přestože výsledkem často bývá systémová změna praxe či zákona. Informování
veřejnosti prostřednictvím médií se jako sankční opatření ukázalo poněkud neefektivní,
protože mnohé případy porušení práv, které ochránce řeší, nemají obvykle senzační
povahu, veřejnost nezaujmou a změnu postoje nezpůsobí.
Jako určitou sankci lze vnímat i ustanovení, dle kterého ochránce předkládá
Poslanecké sněmovně zprávu o jednotlivých věcech, v nichž nebylo dosaženo
dostatečných opatření k nápravě ani výše zmíněným postupem,42 přičemž Sněmovna
zprávy a informace předložené ochráncem projedná. Výsledkem, ve skutečně
závažných věcech, by měla být aktivizace kontrolní vazby mezi mocí zákonodárnou
a výkonnou. „A Poslanecká sněmovna jistými kontrolními prostředky působení
na veřejnou správu, respektive na její nejvyšší představitele – jak to ostatně vyplývá
ze vztahu dělby moci a systému brzd a protivah – disponuje. Konkrétně to může
znamenat interpelaci, předvolání příslušného ministra či vedoucího jiného ústředního
správního úřadu k projednání věci do výboru Poslanecké sněmovny, zřízení vyšetřovací
komise atp.“43

42

§ 24 odst. 1 písm. b) zákona o Veřejném ochránci práv
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Při kontrole míst, kde se mohou nacházet osoby omezené na svobodě, v případě,
že ochránce shledá porušování právních předpisů či lidských práv, mohou být již
v první zprávě zaslané zařízení ochráncem navržena doporučení k nápravě spojená
s výzvou, aby se zařízení, příp. jeho zřizovatel vyjádřili ve stanovené lhůtě. Pokud lhůta
marně uplyne má ochránce k dispozici stejné sankce jako v případě úřadu.

3.5 Zvláštní oprávnění ochránce
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. Úřad je povinen do 60 dnů sdělit
k doporučení své stanovisko.44 Tato praxe má využít praktické zkušenosti ochránce
s aplikací právních předpisů na jednotlivé případy, které prošetřuje, nejedná se však
o normotvornou iniciativu, příslušný orgán není ani povinen věc projednat, je povinen
pouze sdělit ochránci své stanovisko. Kvalifikovanějším oprávněním ochránce se jeví
možnost podat návrh na zahájení řízení o zrušení jiného právního předpisu či jeho
ustanovení pro rozpor s ústavním pořádkem, zákonem nebo mezinárodní smlouvou
podle čl. 10 Ústavy Ústavnímu soudu. Ochránce má dále možnost, účastnit se
na základě svého uvážení řízení o návrhu na zrušení jiného právního předpisu
u Ústavního soudu, i přestože návrh sám nepodal.45 Dané oprávnění úzce souvisí jednak
právě s oprávněním ochránce činit návrhy na změny, doplnění či zrušení jiných
právních předpisů, jednak s jeho působností, jíž přispívá k ochraně základních práv
a svobod.
Mezi zvláštní oprávnění ochránce patřilo také, do 31.12.2011, právo navrhnout
nejvyššímu státnímu zástupci podání žaloby k ochraně veřejného zájmu. Pokud
ji nejvyšší státní žalobce nepodal, měl podle zákona o státním zastupitelství do 3 měsíců
od doručení návrhu povinnost vyrozumět ochránce, a to i s odůvodněním, proč návrhu
nevyhověl. Ustanovení bylo zrušeno zákonem č. 303/2011 Sb., kterým se mění zákon

44

§ 22 zákona o Veřejném ochránci práv
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§ 69 odst. 2 zákona o Ústavním soudu stanoví: „Soudce zpravodaj neprodleně zašle návrh na zahájení

řízení podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy také veřejnému ochránci práv, pokud se nejedná o jeho návrh,
jenž může Ústavnímu soudu do 10 dnů od doručení návrhu sdělit, že vstupuje do řízení; učiní-li tak, má
postavení vedlejšího účastníka řízení.“
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č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony.

3.6 Povinnosti ochránce
Zákon ukládá ochránci povinnost předložit Poslanecké sněmovně každý rok
do 31. března souhrnnou písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý rok, ve které
shrnuje své aktivity, hodnotí aktuální stav uplatňování práva v oblasti veřejné správy
a upozorňuje na nedostatky právních předpisů. Zpráva je sněmovní publikací, kromě
Poslanecké sněmovny ji zasílá rovněž Senátu, prezidentu republiky, vládě
a ministerstvům a jiným správním úřadům s celorepublikovou působností. Je také
zveřejněna na webových stránkách veřejného ochránce práv spolu s dalšími dokumenty
a informacemi o jeho činnosti, čímž ochránce plní další jemu zákonem uloženou
povinnost, a to soustavně se svou činností seznamovat veřejnost.46 Informování
veřejnosti probíhá také prostřednictvím pořádání tiskových konferencí, vydávání
odborných publikací a článků v odborných i jiných časopisech, organizováním seminářů
a právnických konferencí a poskytováním rozhovorů médiím. V provozu je také
informační linka Kanceláře, kde se občané mohou dozvědět, v jaké fázi se nachází
šetření jejich záležitosti, příp. zda problém, se kterým se chtějí na ochránce obrátit,
je v jeho působnosti a pokud nikoliv na jaký orgán se mohou obrátit.
Kromě souhrnné zprávy předkládá ochránce Poslanecké sněmovně také nejméně
jednou za 3 měsíce informaci o své činnosti, zprávu o jednotlivých věcech, v nichž
nebylo dosaženo dostatečných opatření k nápravě a doporučení pokud jde o právní
předpisy. Sněmovna musí tyto zprávy projednat. Ochránce je oprávněn účastnit
se schůzí Sněmovny a jejich orgánů, pokud projednávají věc, jež spadá do jeho
působnosti, požádá-li o slovo, musí mu být uděleno.

46

§ 23 odst. 2 zákona o Veřejném ochránci práv stanoví: „Ochránce soustavně seznamuje veřejnost se
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3.7 Kancelář veřejného ochránce práv
Přestože je veřejný ochránce práv monokratickým orgánem širokou působnost,
která mu byla svěřena, nelze vykonávat bez adekvátního technického zázemí
a personálního aparátu. Odborné, organizační a technické zajištění činnosti ochránce
je úkolem Kanceláře veřejného ochránce práv.47 Podrobnosti o postavení, činnosti
a úkolech Kanceláře upravuje statut, který je oprávněn vydat ochránce, a v němž se
provádí další charakteristika Kanceláře. Jedná se o organizační složku státu podle
§ 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, která je v hospodářských, pracovněprávních a dalších vztazích v rámci
§ 25 odst. 1 zákona o Veřejném ochránci práv oprávněna jednat jménem státu, nabývat
práv a zavazovat se.48 V jejím čele stojí vedoucí, kterého jmenuje a odvolává ochránce,
dle jehož pokynů vedoucí svou činnost vykonává a jemuž je za ni odpovědný. Vedoucí
kanceláře jedná jejím jménem a zastupuje ji navenek, vůči zaměstnancům Kanceláře
plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele a je nadřízeným všech zaměstnanců.
Jmenuje do funkce a odvolává vedoucí organizačních útvarů. Všechny pracovněprávní
úkony vedoucího Kanceláře týkající se založení, změny a skončení pracovního poměru
zaměstnanců Kanceláře, platových podmínek vedoucích organizačních útvarů
Kanceláře a pracovního řádu Kanceláře podléhají předchozímu souhlasu ochránce.49
Podrobnosti

o organizační

struktuře

Kanceláře

a o oprávněních

a působnosti

jednotlivých organizačních útvarů a zaměstnanců Kanceláře upravuje Organizační řád
Kanceláře veřejného ochránce práv, dle kterého se Kancelář dělí na tyto základní
organizační útvary: Vedoucí Kanceláře, Sekretariát vedoucího Kanceláře, Sekretariát
veřejného ochránce práv a jeho zástupce, Odbor právní, Odbor administrativních
a spisových služeb, Odbor vnitřní správy a Útvar interního auditu.
Kancelář, ač zřízena zákonem o Veřejném ochránci práv, nedisponuje právní
subjektivitou a nemůže tak sama činit právní úkony. Své spolupracovníky může
ochránce pověřit, aby prováděli šetření v případech stanovených zákonem a jednali jeho
jménem v příslušných řízeních před soudem. „Jednotliví zaměstnanci však žádnou
vlastní pravomocí navenek vůči stěžovatelům, úřadům a zařízením nedisponují, pouze
47

§ 25 zákona o Veřejném ochránci práv
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čl. 1 Statutu Kanceláře veřejného ochránce práv

49

čl. 2 odst. 3 Statutu Kanceláře veřejného ochránce práv
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ochránci pomáhají. Pověření má povahu plné moci s tím rozdílem, že ochránce jím
nezmocňuje zaměstnance Kanceláře k provedení právního úkonu, nýbrž k výkonu jemu
zákonem svěřené pravomoci.“50
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4. Antidiskriminační zákon
Dne 20. července 2009 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 198/2009 Sb.,
o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně
některých zákonů (antidiskriminační zákon) přijatý dne 17. června 2009, který nabyl
účinnosti 1. září 2009. Zákon obsahuje 19 paragrafů a je členěn do sedmi částí, přičemž
první část nese název Antidiskriminační zákon a skládá se ze tří hlav. Hlava první se
jmenuje Obecná ustanovení a vymezuje předmět úpravy, základní pojmy, přípustné
formy rozdílného zacházení a zásadu rovného zacházení pro muže a ženy v systémech
sociálního zabezpečení pracovníků (§§ 1 – 9). V hlavě druhé jsou obsažena ustanovení
upravující právní prostředky ochrany před diskriminací (§§ 10 – 11) a v hlavě třetí
nalezneme přechodné ustanovení (§12). Část druhá až šestá obsahuje ustanovení
o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona
(§§ 13 - 18)51 a část sedmá stanovuje účinnost (§19).
Účelem zákona je poskytnout komplexní ochranu před diskriminací, dochází
především ke sjednocení definic, vymezení co je a není diskriminací a stanovení
výjimek, určení instituce zabývající se ochranou před diskriminací a práva obětí
diskriminačního jednání. „Zákon tedy v první řadě zakotvuje právo na rovné zacházení,
a to v souladu s Listinou základních práv a svobod a mezinárodněprávními závazky,
kterými je Česká republika vázána. Právem na rovné zacházení se míní právo nebýt
diskriminován. Toto právo se uplatní pouze v zákonech vymezených oblastech
a na základě zákonem vymezených důvodů.“52 Jak vyplývá z názvu zákona, nejedná
se pouze o právní normu deklaratorní povahy, ale oběti diskriminace budou mít
konkrétní nástroje ochrany.
Právní úprava diskriminace byla, a nadále zůstane, upravena v řadě předpisů již
před přijetím antidiskriminačního zákona, a to zejména v Listině základních práv
a svobod, v zákonech z oblasti pracovního práva a zaměstnanosti, ve školském zákoně,

51

Jedná se o změnu zákona o Veřejném ochránci práv, občanského soudního řádu, zákona o platu

a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, zákona
o pojistné smlouvě a zákona o pojišťovnictví.
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zákoně o ochraně spotřebitele, knihovním zákoně, ale i v občanském zákoníku,
občanském soudním řádu a v soudním řádu správním. Tato roztříštěnost měla
za následek nekonkrétnost a nekomplexnost právní úpravy dané problematiky, přičemž
přijetím antidiskriminačního zákona došlo jednak k splnění povinnosti zapracovat
příslušné předpisy Evropské unie do českého právního řádu, jednak, jak je již zmíněno
výše, k sjednocení pojmů a přijetí obecného rámce pro poskytování ochrany
před diskriminací.
K daným zákonům má antidiskriminační zákon povahu předpisu obecného (lex
generalis), tyto jsou tedy k antidiskriminačnímu zákonu předpisy zvláštními (lex
specialis). Stanoví-li zvláštní zákon něco jiného než zákon obecný, použije se úpravy
obsažené v zákoně zvláštním.

4.1 Předmět úpravy antidiskriminačního zákona a základní pojmy
Antidiskriminační

zákon

zapracovává

příslušné

předpisy

Evropských

společenství a v návaznosti na Listinu základních práv a svobod a mezinárodní
smlouvy, které jsou součástí právního řádu, blíže vymezuje právo na rovné zacházení
a zákaz diskriminace ve věcech práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání, přístupu
k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, pracovních, služebních
poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování, členství a činnosti v odborových
organizacích, radách zaměstnanců nebo organizacích zaměstnavatelů, včetně výhod,
které tyto organizace svým členům poskytují, členství a činnosti v profesních komorách,
včetně výhod, které tyto veřejnoprávní korporace svým členům poskytují, sociálního
zabezpečení, přiznání a poskytování sociálních výhod, přístupu ke zdravotní péči
a jejího poskytování, přístupu ke vzdělání a jeho poskytování, přístupu ke zboží
a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich
poskytování.53 Na rovné zacházení a zákaz diskriminace má v daných oblastech právo
každá fyzická osoba, z čehož vyplývá, že dle antidiskriminačního zákona nelze
diskriminovat osobu právnickou.
Zákon řeší diskriminaci z důvodu, byť i domnělého, rasy, etnického původu,
národnosti, pohlaví (tím se rozumí také diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství,
otcovství a pohlavní identifikace), sexuální orientace, věku, zdravotního postižení,
53

§ 1 odst. 1 antidiskriminačního zákona
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náboženského vyznání, víry či světového názoru. Z daných důvodů lze diskriminovat
buď přímo, anebo nepřímo. Přímá diskriminace je takové jednání, včetně opomenutí,
kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by
se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci. Nepřímou diskriminací se rozumí
takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení,
kritéria nebo praxe je jedna osoba znevýhodněna oproti ostatním, pokud je ale dané
ustanovení, kritérium nebo praxe objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky
k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné, o nepřímou diskriminaci se nejedná.
Pod pojem diskriminace se zahrnuje i obtěžování, sexuální obtěžování,
pronásledování, pokyn a navádění k diskriminaci. Obtěžování je jednání zaměřené
proti: „lidské důstojnosti, cti, sebevědomí, sebeúctě dotčené osoby. Obtěžování může mít
mnoho různých podob, od verbálního po psaný projev, gesta nebo chování, ale musí být
dostatečně závažné a vytvářet zastrašující, ponižující nebo urážlivou atmosféru.“54
Za obtěžování sexuální se pak považuje výše popsané jednání, má-li sexuální podtext.
Pod pojmem

pronásledování

rozumíme

nepříznivé

zacházení,

postih

nebo

znevýhodnění, k němuž došlo v důsledku uplatnění práv podle tohoto zákona.55 Nemusí
se přitom jednat pouze o oběť diskriminace, ale i o svědky, spolupracovníky nebo o
osoby, které oběti poskytly právní pomoc, pokud jsou vystaveny nepříznivému
zacházení. Pokyn k diskriminaci je chování osoby zneužívající své podřízené
k diskriminaci třetí osoby a naváděním k diskriminaci se rozumí přesvědčování,
utvrzování nebo podněcování k diskriminování jiného.

4.2 Přípustné formy rozdílného zacházení a pozitivní opatření
Zákaz diskriminace není zákazem absolutním. Za diskriminaci se nepovažuje
rozdílné zacházení, které je nezbytným požadavkem pro výkon práce, pokud to vyplývá
z její povahy, daný požadavek však musí být oprávněný a přiměřený. Pouze v takovém
případě může zaměstnavatel zdůvodnit rozdílné zacházení s jednotlivými osobami nebo
skupinami osob, pokud jde o jejich přístup k zaměstnání nebo povolání, pracovní
podmínky, včetně odměňování za práci, odbornou přípravu a její prohlubování
a příležitost dosáhnout postupu v zaměstnání nebo povolání. Při splnění zákonem
54
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stanovených podmínek se tak za diskriminaci nepovažuje požadavek minimálního věku,
odborného vzdělání či odborné praxe, pokud jsou pro výkon práce nezbytné, dále
stanovení rozdílného důchodového věku pro muže a ženy, požadavek určitého
náboženského vyznání, víry či světového názoru osoby, pokud se jedná o požadavek
zaměstnání podstatný, oprávněný a odůvodněný se zřetelem k etice dané církve
či náboženské společnosti, a v neposlední řadě se za diskriminaci nepovažuje rozdílné
zacházení z důvodu ochrany žen v těhotenství a mateřství, osob se zdravotním
postižením a osob mladších 18 let.
Diskriminací nejsou rovněž opatření, jejichž cílem je předejít nebo vyrovnat
nevýhody vyplývající z příslušnosti osoby ke skupině osob vymezené některým
z důvodů v zákoně uvedených a zajistit jí tak rovné zacházení a rovné příležitosti.56
Tato opatření ale nesmí upřednostňovat osobu, jejíž kvality nejsou pro výkon
zaměstnání nebo povolání vyšší, než mají ostatní současně posuzované osoby.
Hovoříme o tzv. pozitivní diskriminaci, která spočívá v možnosti zaměstnavatele
dočasně, tj. po dosažení účelu opatřením sledovaného je jeho působnost ukončena,
poskytnout určité výhody směřující k vyrovnání kvalifikace mezi zaměstnanci nebo
k usnadnění pracovního zapojení méně zastoupeného pohlaví. Klasickým případem
takového opatření může být odstranění překážek v působení žen v armádě nebo
učitelů – mužů na základních a středních školách.

4.3 Právní prostředky ochrany před diskriminací a dokazování
Došlo-li k porušení práv a povinností vyplývajících z antidiskriminačního
zákona, má poškozená osoba právo se u soudu domáhat, aby bylo od diskriminace
upuštěno, odstranění následků diskriminačního jednání a přiměřeného zadostiučinění.
V případech, kdy v důsledku diskriminace dojde ke snížení dobré pověsti, důstojnosti
nebo vážnosti poškozeného ve společnosti, vzniká též právo na náhradu nemajetkové
újmy v penězích. Porušení zákazu diskriminace lze také považovat za zásah do ochrany
osobnosti člověka (ohrožení lidské důstojnosti) dle občanského zákoníku, i zde pak
vzniká právo poškozeného domáhat se, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů
do práva na ochranu jeho osobnosti, odstranění následků těchto zásahů a aby mu bylo
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dáno přiměřené zadostiučinění, příp. náhrada nemajetkové újmy v penězích.57 Dané
ustanovení

antidiskriminačního

zákona

je

však

svou

povahou

k ustanovení

o prostředcích ochrany osobnosti dle občanského zákoníku lex specialis, proto
v případě, že jednáním jiného dojde k diskriminaci dle antidiskriminačního zákona,
nemá poškozený možnost volby, podle kterého z právních předpisů bude svá práva
chránit, bude muset postupovat podle antidiskriminačního zákona. A naopak pokud
by se jednalo o nerovné zacházení mimo působnost antidiskriminačního zákona, bude
nutné postupovat dle občanského zákoníku. V diskriminačních sporech je pak
ve většině případů příslušný okresní soud žalovaného (tj. toho, kdo se diskriminace
dopustil).58
Na webových stránkách veřejného ochránce práv jsou uvedeny další dvě
možnosti obrany. Jednak je zde možnost poškozeného obrátit se na příslušný kontrolní
či nadřízený orgán, kdy však lze pouze dosáhnout ukončení diskriminačního jednání,
přičemž není možné přiznat poškozenému právo na přiměřené zadostiučinění nebo
náhradu způsobené újmy v penězích, protože k tomu je oprávněn pouze soud, jednak
možnost pokusit se o smírné řešení formou tzv. mediace, s kterou však musí souhlasit
i diskriminující.59
S přijetím antidiskriminačního zákona došlo k novelizaci občanského soudního
řádu vložením nového §133a, který upravuje tzv. přesun důkazního břemene. Toto
ustanovení bylo do právního řádu zakotveno z důvodu, že k diskriminaci dochází
ve vztazích vyznačujících se nerovným postavením stran (zaměstnanec - zaměstnavatel,
nájemce – pronajímatel, pacient – lékař apod.), navíc diskriminovaný má velmi
omezené možnosti diskriminaci a zejm. pohnutky (motiv) diskriminujícího prokázat.
Pokud tedy žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze strany
žalovaného došlo v pracovněprávní oblasti k přímé nebo nepřímé diskriminaci
na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového
názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace, dále na základě rasového
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nebo etnického původu k diskriminaci při poskytování zdravotní a sociální péče,
v přístupu ke vzdělání a odborné přípravě, přístupu k veřejným zakázkám, přístupu
k bydlení, členství v zájmových sdruženích a při prodeji zboží v obchodě nebo
poskytování služeb, nebo na základě pohlaví při přístupu ke zboží a službám, je
žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení. Tedy
v případě kdy žalobce prokáže (např. pomocí svědků, znaleckých posudků a listinných
důkazů), že k znevýhodňujícímu jednání došlo a bude tvrdit, že bylo motivováno
diskriminačním znakem, důkazní břemeno se přesune na žalovaného, aby rozumnými
a přesvědčivými argumenty prokázal nediskriminační povahu svého jednání. Hovoříme
o sdíleném důkazním břemenu, tedy nikoliv o důkazním břemenu obráceném, protože:
„skutečný přesun důkazního břemene by se jevil jako nespravedlivý a vedl
by k neproporciálním následkům na straně domněle diskriminující osoby.“60

4.4 Veřejný ochránce práv jako antidiskriminační orgán
Při přípravě antidiskriminačního zákona vyvstala otázka, komu má být
působnost na poli rovného zacházení svěřena. Povinnost určit instituci, která by měla
působit v oblasti rovného zacházení a ochrany před diskriminací, tj. zprostředkovávat
právní pomoc ve věcech ochrany před diskriminací, vydávat doporučení a stanoviska,
provádět nezávislý výzkum a poskytovat informace veřejnosti, vyplývala z příslušných
směrnic ES. Uvažovalo se jednak o možnosti vytvoření nového orgánu,61 jednak byly
podrobně vyhodnoceny možnosti svěření působnosti některé z již existujících institucí.
Nakonec vláda rozhodla, že danou institucí se stane právě veřejný ochránce práv, jako
orgán, který do jisté míry podobnou úlohu již plní a je nositelem základních vlastností
(nezávislost, snadná dosažitelnost, bezplatnost, přístup k tvorbě a připomínkování
zákonů, preventivní charakter atd.), které by měl mít i orgán antidiskriminační. Navíc
rozšíření působnosti ochránce bude méně nákladné, a proto zřejmě i politicky
průchodnější než vytvoření instituce nové, dále dojde ke svěření všech úkolů jednomu
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specializovanému orgánů, a nakonec i v jiných evropských státech (např. ve Švédsku,
Finsku a Norsku) vykonává danou působnost ombudsman.
Toto řešení však nalezlo i své odpůrce, mezi nimiž byl i veřejný ochránce práv
Otakar Motejl. Jejich hlavním argumentem bylo, že působnost ochránce zahrnovala
do té doby pouze vybrané subjekty veřejnoprávní, zatímco: „agenda rovného zacházení
a

ochrany

před

diskriminací

naopak

znamená

kromě

jiného

zasahování

do soukromoprávních vztahů. Zahrnuje dále například také provádění nezávislého
výzkumu, což je činnost, kterou veřejný ochránce práv dosud nevykonával.“62
Prostředkem ochrany před diskriminací mělo být i zprostředkování smírného řešení
mezi stranami sporu tj. mediace, ochránce však namítal, že k zajišťování mediace nemá
kapacitu.
Nicméně dané problémy nebyly nevyřešitelné, proto k rozšíření působnosti
ochránce došlo.63 S účinností od 1. prosince 2009 byl zákon o Veřejném ochránci práv
novelizován přímo antidiskriminačním zákonem, a to vložením ustanovení, že ochránce
vykonává působnost ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací,64
a ustanovení § 21b, které stanovilo, že 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 poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace
při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace, provádí výzkum,
zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací,
a zajišťuje výměnu dostupných informací s příslušnými evropskými subjekty. Faktem
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však zůstává, že dané rozšíření kompetence ochránce může v určitých případech vyvolat
pochybnosti o jeho nestrannosti (např. podání kárné žaloby na soudce, který současně
rozhoduje o diskriminační žalobě podané osobou, jíž ochránce poskytnul metodickou
pomoc a pro niž vydal stanovisko).
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5. Ústavní zakotvení instituce veřejného ochránce práv
Jak je uvedeno v předchozích kapitolách dané práce, veřejný ochránce práv
působí v České republice na základě zákona o Veřejném ochránci práv, tedy na základě
zákona běžného, nikoliv ústavního, přičemž ani při přípravě samotného návrhu zákona
ani při procesu jeho přijímání nebylo ústavní zakotvení navrženo. Česká republika
se tak připojila ke státům jako Francie či Itálie, kde instituce sice působí, ale ústavně
zakotvena není. Naopak existuje celá řada států, patrně i početnější, ve kterých k ústavní
regulaci ombudsmana, ač v různém rozsahu a různými způsoby, došlo,65 výjimkou však
nejsou ani případy zakotvení dodatečného, uskutečněného až po několikaletém
působení instituce na základě běžného zákona (např. Rakousko, Polsko, Nizozemí).
Objevují se přitom dva názory na problematiku ústavního zakotvení ochránce.
Jednak názor, že ústavní regulace ochránce není nezbytnou podmínkou jeho efektivního
působení, protože: „nejde o orgán, který by disponoval samostatnou mocenskou
pravomocí a mohl tak ingerovat do existující dělby státní moci. Jde o orgán
od parlamentu, tedy moci zákonodárné, odvozený, opatřený toliko iniciačními
oprávněními (pravomocemi). Jedině parlament je, na základě jeho podnětu (zprávy),
oprávněn sankcionovat, mocensky uplatnit svou pravomoc vůči moci výkonné,“66
nicméně ústavní zakotvení vždy posiluje postavení, samostatnost a autoritu každé
instituce, jednak celá řada argumentů, proč by k předmětnému zakotvení dojít mělo.

5.1 Důvody pro ústavní zakotvení
Jedním ze základních důvodů pro ústavní zakotvení ochránce je rozdílnost
právní a faktické ústavy. Má-li ústava plnit svůj účel, mělo by se zcela překrývat
formálně stanovené státní zřízení se zřízením, které funguje reálně. V daném případě
hovoříme o ústavě reálné, v opačném pak o ústavě fiktivní. Porušení obsahové
a formální souladnosti ústavního pořádku vede k obsahové a formální inkompatibilitě
práva vnitrostátního, a tím dochází k narušení principu hierarchického uspořádání
právního řádu České republiky, při kterém: „základy organizace státní moci, vymezení
vztahu státu a jednotlivce, zakotvení hodnot a státních cílů a konečně vztah mezi
65
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mezinárodním právem a vnitrostátním právem by měl být – v obecné rovině - svěřen
ústavní materii, kterou by teprve následně měly provádět a konkretizovat právní
předpisy nižší právní síly, a to v souvislosti s principy zakotvenými v ústavním
pořádku.“67 A právě zřízení tak důležité instituce, jakou ochránce nepochybně je,
danému principu neodpovídá.
Velmi významným argumentem se jeví také skutečnost, že není-li určitá
instituce regulována ústavou, je značně omezena, ne-li vyloučena, kontrola ústavnosti
zákona, jenž ji upravuje. Ústavní soud totiž není oprávněn zkoumat účelnost
či vhodnost dané instituce, nýbrž pouze soulad její zákonné úpravy s ústavním
pořádkem.
Ačkoliv by kritériem významu určité instituce neměl být fakt, zda je či není
ústavně zakotvena, nebo rozsáhlost takového zakotvení, faktem zůstává, že absentující
ústavní úprava snižuje vážnost a postavení ochránce. Ústavní zakotvení každé instituce
vyjadřuje širokou podporu společnosti odrážející se v dosažení kvalifikované většiny
členů Parlamentu. Zřízení veřejného ochránce práv běžným zákonem otevírá možnost
jeho zrušení velmi jednoduchým způsobem, a to opět přijetím běžného zákona, k němuž
stačí pouze aktuální politická většina v Parlamentu.

5.2 Co by mělo být předmětem ústavního zakotvení
V případě ústavního zakotvení ochránce vyvstává otázka, jak by mělo vypadat
a co by mělo být jeho obsahem. Úkoly veřejného ochránce práv jsou velmi rozmanité
a různorodá povaha jeho činnosti ukázala, že jej nelze podřadit pod některou z tradiční
tripartice státních mocí. Ochránce nemůžeme charakterizovat jako součást moci
výkonné, nejedná se ani o orgán soudního typu, a ačkoliv o českém ochránci hovoříme
jako o modifikovaném modelu ombudsmana parlamentního, který má určité vazby
na Poslaneckou sněmovnu, nelze jej ani stroze podřadit pod moc zákonodárnou. Nabízí
se proto podobný způsob zakotvení v Ústavě České republiky, jaký byl použit u
Nejvyššího kontrolního úřadu nebo u České národní banky, které také neodpovídají
klasické dělbě moci, a to zakotvení v samostatné hlavě. Ústava České republiky je
ústavou polylegální, což znamená, že ústavní materie není soustředěna do jednoho
67
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předpisu, ale je obsažena ve více předpisech, nabízí se proto i řešení přijetím ústavního
zákona. Otázkou však zůstává, zda je vhodné prohlubovat roztříštěnost ústavní materie.
K rozsahu dané úpravy je pak nezbytné uvést, že ústavní pořádek nemůže obsáhnout
veškeré dění ve státě a společnosti, i přesto by však měl obsahovat alespoň základní
vymezení klíčových institucí, které je velmi důležité pro další určení charakteru,
postavení a pravomocí těchto ve vztahu k dalším státním orgánům. Adekvátním
způsobem úpravy se proto zdá: „vytvoření samostatné hlavy páté či šesté a doplnění
Ústavy ČR o základní vymezení VOP.68 Obsahem tohoto vymezení by mělo být:
1. Definice VOP např. jako nezávislého orgánu, jehož úkolem je podílet se
na ochraně osob před jednáním úřadů a dalších orgánů veřejné moci.
2. Způsob konstituování VOP a jeho zástupce, funkční období, možnosti odvolání
a zánik funkce.
3. Zmocnění pro konkretizaci postavení VOP a řízení před ním, obsažené v běžném
zákoně.“69
Na konci roku 2010, v souvislosti s plánovanou rozsáhlejší novelou Ústavy
České republiky, byl Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. požádán o vypracování
návrhu eventuální ústavní úpravy veřejného ochránce práv, tento návrh nakonec nebyl
ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem akceptován, k ústavní reglementaci instituce
tedy opět nedošlo. Návrh počítal se zakotvením instituce v pěti odstavcích jediného
ustanovení vloženého jako nový čl. 97a, tedy za čl. 97, který upravuje Nejvyšší
kontrolní úřad, s tím že by bylo nutné danou hlavu Ústavy ČR přejmenovat.70 Obsahem
ústavní materie pak mělo být stručné definování instituce a její činnosti, délka
funkčního období a způsob ustanovení ochránce do funkce, inkompatibilita funkcí,
procesní trestní imunita ochránce a jeho zástupce a zmocnění zákona pro úpravu
podrobností, který již tyto fakticky upravuje. V souvislosti s volbou ochránce byla
navržena změna způsobu navrhování kandidátů na danou funkci, a to z důvodu
68
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neúspěšných pokusů o volbu ochránce (2000, 2010). Okruh navrhovatelů (senát
a prezident republiky) by byl rozšířen o Ústavní soud a Nejvyšší správní soud, přičemž
každý z navrhovatelů by podával návrh na jednoho kandidáta, čímž by se jejich počet
nezměnil a okruh kandidujících osob by se mohl přijatelným způsobem rozšířit.71
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6. Postavení ochránce v rámci státní moci
Abychom získali komplexní pohled na instituci veřejného ochránce práv, je
třeba vymezit jeho postavení v rámci státní moci, tedy jeho vztah k jednotlivým
složkám dělby moci, příp. k dalším státním orgánům, přičemž budeme vycházet
z tradiční koncepce dělby moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní.

6.1 Veřejný ochránce práv a moc zákonodárná
Veřejný ochránce práv bývá velmi často formálně přiřazován k moci
zákonodárné, a to jako nezávislý orgán vykonávající kontrolu vůči části moci výkonné.
Toto zařazení vyplývá ze vzájemných zákonem přesně vymezených práv a povinností
ochránce vůči Poslanecké sněmovně. Právě Poslanecká sněmovna ochránce ustanovuje
volbou do funkce, ten se svého mandátu ujímá složením slibu do rukou jejího předsedy.
Předseda Poslanecké sněmovny dále vyslovuje pozbytí funkce ochránce ze zákonem
vymezených důvodů, o čemž osobu, která funkci pozbyla, písemně uvědomuje.
V případě, že ochránce vykonává činnost neslučitelnou s výkonem své funkce, nebo jeli členem politické strany nebo hnutí, Poslanecká sněmovna jej odvolá, navíc také
rozhoduje o jeho případném vydání k trestnímu stíhání. Ochránce má vůči Poslanecké
sněmovně povinnost předkládat každoročně do 31. března souhrnnou písemnou zprávu
o své činnosti, nejméně jednou za tři měsíce informaci o své činnosti a doporučení ke
změně vydání anebo zrušení právních předpisů. Poslanecká sněmovna, jakož i jednotliví
poslanci, mohou postoupit ochránci podnět jim adresovaný. Ačkoliv veřejný ochránce
práv odpovídá Poslanecké sněmovně za výkon své funkce, není jí podřízen, ani zákonné
povinnosti ochránce vůči Poslanecké sněmovně jej nečiní na tomto orgánu závislým.
Vztah ochránce a Senátu pak spočívá pouze v tom, že Senát navrhuje kandidáty
na funkci ochránce, je společně se Sněmovnou adresátem souhrnných zpráv a je
oprávněn postupovat podněty, na jejichž základě ochránce zahajuje svou činnost.

6.2 Veřejný ochránce práv a moc výkonná
Jelikož je úkolem ochránce činnost orgánů moci výkonné, resp. výkon veřejné
správy, spadající do jeho působnosti kontrolovat, musí být na této moci zcela
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nezávislý.72 Naopak správní úřady, i samotná vláda, mají vůči ochránci určité
povinnosti. Jedná se zejména o obecnou povinnost součinnosti, dále o umožnění vstupu
do svých objektů, poskytnutí informací a vysvětlení, předložení spisů a jiných
příslušných materiálu atd.73 Zde je důležité připomenout, že ochránce není oprávněn
činnosti a rozhodování úřadů, které spadají do jeho přezkumné působnosti, ovlivňovat,
resp. do nich zasahovat jinak, než stanoví zákon, protože: „Ombudsman není ve vztahu
k úředníkům nadřízeným, který dává pokyny podřízeným, ani nezávislým zvláštním
státním orgánem samostatně rozhodujícím s externími účinky. Jeho oprávnění mají
toliko iniciační, limitovanou povahu, projevující se ve formě návrhů, doporučení,
názorů apod.“74 Činnost ochránce spočívá nejenom v ochraně osob před nezákonným
či neetickým jednáním správních úřadů, ale také ve zprostředkování porozumění mezi
stěžovatelem a úřadem, přičemž obdobnou roli může sehrát i mezi legislativou
a exekutivou a v určitých případech se může stát i ochráncem úředníků a úřadů,
proto lze říci, že: „Veřejný ochránce práv tak svou činností přispívá ke kvalitnějšímu
fungování exekutivy, k „lepší správě“. Vzájemný vztah veřejného ochránce práv
a výkonné moci není vztahem konfrontace, ani nadřízenosti a podřízenosti, ale spíše
spolupráce.“75

6.2.1 Procedura vlády při rozhodování o zjednání nápravy na návrh
ochránce
Ve vztahu k vládě je ochránce připomínkovým místem k návrhům zákonů, bývá
členem Legislativní rady vlády a je oprávněn adresovat jí svá doporučení týkající
72
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se vydání, změny či zrušení zákona, nařízení vlády či jejího usnesení.76 Také
v situacích, kdy není náprava nezákonného či vadného postupu úřadu zjednána, úřad
na závěrečné stanovisko ochránce vůbec nereaguje nebo opatření, která provedl nejsou
dostatečná, může ochránce úřad přimět, aby navržená opatření splnil a nápravu zjednal,
jak je již uvedeno v podkapitole s názvem Opatření k nápravě, tím, že o situaci
vyrozumí nadřízený úřad nebo není-li takový vládu.77 Adresuje-li ochránce svá
doporučení či vyrozumění vládě, tak jako vrcholnému orgánu moci výkonné, nikoliv
jako nadřízenému orgánu státní správy.
Způsob projednávání návrhů (tedy jak doporučení, tak vyrozumění) ochránce
vládou upravuje jednací řád vlády obsahující vysoce formalizovanou a pevnou
proceduru pro grafickou podobu návrhů a jejich předkládání, projednání a pro přijímání
rozhodnutí vlády k předloženým otázkám.78 Ochránce tedy své návrhy po formální
a grafické stránce koncipuje dle požadavků jednacího řádu vlády, sám organizuje
a zajišťuje připomínkové řízení, příp. žádá o udělení výjimky a zdůvodňuje ji, což mu
umožňuje udělat si představu o postoji vlády k jeho návrhu, resp. přistoupit k jiným
způsobům řešení problému, a jednání vlády se účastní jako rovnocenný partner, ne jako
host člena vlády, proto požádá-li o slovo, je mu předsedou vlády nebo předsedajícím
uděleno.79 Jednací řád vlády však neobsahuje závazné lhůty pro projednání a rozhodnutí
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předložených záležitostí od jejich obdržení, o zařazení věci na program jednání navíc
fakticky rozhoduje předseda vlády, přičemž program může být např. na žádost člena
vlády kdykoliv změněn. Tak se může stát, že věc bude sice zařazena na program
jednání, ale nebude nikdy projednána, tudíž ani rozhodnuta. Jednací řád vlády by proto
měl obsahovat jednoznačná pravidla, zejm. lhůty pro projednávání a rozhodnutí vlády
o návrzích ochránce.

6.2.2 Ochránce ve vztahu k veřejné správě a jeho možnosti vzhledem
ke správnímu řádu
Postavení a poslání veřejné správy vyžaduje, aby právní úprava organizace
a činnosti veřejné správy garantovala zákonnou realizaci jejich cílů a úkolů. Veřejná
správa je, jako činnost výkonná, podzákonná a nařizovací, vázána zákony, jejichž
provedení zabezpečuje. Zachování zákonnosti je nezbytným předpokladem právní
jistoty.80 K zajištění zákonné realizace cílů a úkolů veřejné správy slouží právní
prostředky určené k zabezpečení dodržování právních norem. Jedná se o systém záruk,
který garantuje právní řád. Pod právní záruky zákonnosti ve veřejné správě lze podřadit:
1. kontrolu veřejné správy,
2. právo na informace ve veřejné správě,
3. zrušení, změnu a sistaci vadných správních aktů,
4. uplatňování odpovědnosti za porušení právních povinností,
5. přímé donucení ke splnění právní povinnosti.
Klíčové postavení má v daném systému právních záruk kontrola veřejné správy,
jejímž cílem je: „zjistit skutečnosti rozhodné pro posouzení dodržování zákonnosti
při jejím výkonu, porovnat je v konkrétním případě se zákonem stanovenými standarty
činnosti správního úřadu, vyhodnotit případné odchylky od těchto standardů
a při zjištění porušení zákonnosti navrhnout či přijmout odpovídající prostředky
nápravy.“81 Veřejná správa pak jednak sama zahrnuje kontrolu jako součást svého
působení, jednak je předmětem kontroly ze strany jiných subjektů, její vnitřní systém je
tak výrazně strukturován na jednotlivé kontrolní subsystémy, a jedním z nich je právě
80
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i veřejný ochránce práv. Kontrola veřejné správy prostřednictvím činnosti ochránce celý
systém kontroly doplňuje a obohacuje, neboť se jedná o: „kontrolní institut, který vůči
veřejné správě působí zvenčí, který se zaměřuje jednak na rozpor s právem, a stejně tak
i na rozpor s principy tzv. dobré správy, který přitom přichází v úvahu zpravidla
až v návaznosti na využití či vyčerpání možností nápravy v samotné veřejné správě,
a který má přitom ryze iniciační charakter.“82
Pokud se jedná o možnosti ochránce vzhledem ke správnímu řádu, vychází
ze skutečnosti, že správní orgány, na něž se působnost ochránce vztahuje, postupují
v jimi vedených řízeních většinou podle správního řádu. Ochránce má tedy ve vedeném
správním řízení oprávnění žádat úřad ve lhůtě jím stanovené, jednak o provedení
důkazů (např. vyhotovení znaleckých posudků, provedení výslechů osob, šetření
na místě, přizvání expertů), které navrhne,83 jednak o provedení úkonů dozoru, k nimž
je úřad podle zákona oprávněn, a které navrhne.84 Danému oprávnění ochránce
odpovídá zákonná povinnost úřadu důkazy a úkony dozoru provést. Dále je ochránce
oprávněn z moci úřední v rámci vedeného správního řízení, shledá-li takový krok
oprávněným, navrhnout jako opatření k nápravě zahájení řízení o přezkoumání
rozhodnutí mimo odvolací řízení, potažmo zahájení řízení o povolení obnovy.85

6.3 Veřejný ochránce práv a moc soudní
6.3.1 Ochránce ve vztahu k obecnému a správnímu soudnictví
Vůči orgánům moci soudní má veřejný ochránce práv značně nezávislé
postavení. Požívá trestní procesní imunity, kdy jej lze stíhat pouze se souhlasem
Poslanecké sněmovny a bez jejího souhlasu až po skončení jeho funkčního období.
Nejedná se ale pouze o trestní imunitu, jeho nezávislost na moci soudní je podmínkou
pro výkon oprávnění podat návrh na zahájení kárného řízení ve věcech soudců
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a státních zástupců a zúčastnit se tohoto řízení.86 Veřejný ochránce práv je také
oprávněn provést šetření ve věci, kterou již projednává či v ní rozhodl soud.87
To samozřejmě neznamená, že by mohl soudní rozhodnutí nějak změnit, vždyť objeví-li
se rozdílné právní názory na řešení daného případu, je rozhodující ten soudu. Navíc
působnost ochránce se, s výjimkou orgánů státní správy soudů, na soudy ani nevztahuje.
Vzhledem k zachování ústavního principu nezávislosti moci soudní ochránce při svých
šetřeních do rozhodovací činnosti soudů nezasahuje. Jeho šetření jsou zaměřena
na plnění zákonných povinností jednotlivých orgánů státní správy soudů, jedná se tedy
o šetření stížností na průtahy v řízení, na nečinnost soudů, a na nevhodné chování
soudních osob. Nevhodné chování však nelze zaměňovat s podjatostí soudce a dále
o nevhodném chování nelze hovořit v návaznosti na rozhodování soudce.
Působnost ochránce se do určité míry překrývá s kompetencí správního
soudnictví, nicméně: „účel a způsob práce při výkonu správního soudnictví
a působnosti veřejného ochránce práv je odlišný. Jednání veřejného ochránce práv má
ve vztahu k rozhodování ve správním soudnictví jen komplementární povahu, podstatná
část jeho agendy se pak týká „obyčejných“ stížností, věcí, které do pravomoci správních
soudů nespadají.“88 Navíc, na rozdíl od správních soudů, ochránce nabízí rychlejší,
méně formalizovaný a poplatkům nepodléhající postup, který zpravidla přináší
i efektivnější výsledky, při svém šetření se zabývá posuzováním chyb a správností
postupů správních úřadů i z jiných hledisek než ryze právních. Pro úplnost je dobré
uvést, že ochránce figuruje také v judikatuře správních soudů, pečlivě ji sleduje
a v určitých případech poskytuje svá vyjádření k problematice řešené judikátem, je
mmj. i jedním z připomínkových míst, pokud jde o jeho zařazení do Sbírky zákonů.

6.3.2 Role ochránce ve vztahu k Ústavnímu soudu
Oprávnění ochránce ve vztahu k Ústavnímu soudu již byla popsána v kapitole
Zvláštní oprávnění ochránce. V současnosti se objevují názory, že by mělo dojít
86

Dle § 8 odst. 3 písm. c) zákona č. 7/2002, o řízení ve věcech soudců a státních zástupců má veřejný

ochránce práv pravomoc podat návrh na zahájení kárného řízení „pouze“ o kárné odpovědnosti předsedy
nebo místopředsedy soudu.
87

§ 12 odst. 2 písm. d) zákona o Veřejném ochránci práv

88

SLÁDEČEK, Vladimír. Může „nové“ správní soudnictví nahradit Veřejného ochránce práv?. Právní

rozhledy. 2002, č. 8, s. 375

56

k rozšíření těchto oprávnění o aktivní legitimaci ochránce k podání návrhu na zrušení
nejen podzákonného právního předpisu, ale i zákona, a dále o možnost ochránce podat
ve

výjimečných

případech

ústavní

stížnost.

V případě

prvního

návrhu,

je

argumentováno tak, že ačkoliv je úkolem ochránce především chránit před jednáním
úřadů, které vydávají podzákonné právní předpisy, a jeho působnost se nevztahuje
na Parlament, který jediný je oprávněn přijímat zákony, jednání úřadů musí být vždy
vymezeno zákonem a pokud tento odporuje ústavnímu pořádku, není efektivní sjednat
nápravu pouze prostřednictvím nezávazných doporučení směřujících vládě, která je
na rozdíl od Ústavního soudu představujícího nezávislý soudní orgán pouze orgánem
politickým. Určitým kompromisem se jeví modifikace dané kompetence na právo
přistoupit a zúčastnit se jednání o zrušení zákonů před Ústavním soudem jako vedlejší
účastník za stejných podmínek stanovených u vedlejšího účastenství ochránce v řízení
o změně či zrušení podzákonných právních předpisů.
Jedná–li se o návrh druhý, oprávnění ochránce podat ústavní stížnost by muselo
být značně modifikováno, a to pouze na případy, které svým významem podstatně
přesahují zájmy jedince, protože v řízení před Ústavním soudem se uplatňuje princip
individuálních stížností, tedy poškození základních práv jedince bezprostředním
zásahem orgánu veřejné moci.89

6.4 Shrnutí
Závěrem je třeba říci, jak už bylo uvedeno v podkapitole Co by mělo být
předmětem ústavního zakotvení, že ochránce není součástí moci výkonné, soudní ani jej
nelze stroze podřadit pod moc zákonodárnou. Jedná se o komplementární instituci, která
nenahrazuje funkce jiných státních orgánů, ale rozšiřuje a prohlubuje úlohu parlamentu
při realizaci odpovědnosti veřejné správy vůči občanům.
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7. Zhodnocení působení veřejného ochránce práv v České
republice a další vývoj instituce ochránce
V roce 2011 se veřejný ochránce práv věnoval 6.985 případům, ať na základě
podání písemných, zaslaných elektronickou poštou, podaných osobně do protokolu
či z vlastní iniciativy, z toho 4.308 podnětů spadalo do jeho působnosti a 2.677 nikoliv.
5.200 případů bylo objasněno nebo byla stěžovateli poskytnuta jiná pomoc jako
jednoduchá právní rada, objasnění postupu, kterým se stěžovatel může sám domoci
svých práv, nebo pomoc spočívající v působení ochránce jako mediátora či v odstranění
nečinnosti úřadu jeho vstupem do věci, i přestože jinak nemohl ve věci zasáhnout
zpravidla pro nedostatek působnosti. Navíc v sídle ochránce využilo informační
a poradenské služby celkem 559 osob a 4.840 osob se na ochránce obrátilo telefonicky,
nejčastěji s žádostí o informaci, jak pokračuje již započaté řízení, zda určitá věc spadá
do jeho působnosti a dále s žádostí o jednoduchou právní radu. Také počet osob, které
v roce 2011 navštívily webové stránky veřejného ochránce práv, činil hodně
přes 600.000.90 Dle dlouhodobých výsledků veřejných průzkumů se ochránce navíc těší
vysoké důvěře občanů. Z uvedeného vyplývá, že instituce vstoupila v širší povědomí
občanů a svou existencí skutečně naplňuje úkol, ke kterému byla zřízena, tedy ochranu
a pomoc osobám před nezákonným a neetickým chováním veřejné správy.
Institut veřejného ochránce práv se tedy v České republice osvědčil, vždy však
existují způsoby, jak fungování a činnost určité instituce, zvláště existují-li zkušenosti
z praxe, zefektivnit a odstranit nežádoucí nedostatky či omezení v jejím působení.
Stále diskutovaným tématem zůstává ústavní reglementace ochránce, která
by jednoznačně vymezila jeho postavení a roli v politickém systému České republiky.
Ochránce je vybaven poměrně významnými pravomocemi a často vstupuje do interakcí
s ústavními orgány (právo kdykoli vystoupit na jednání Poslanecké sněmovny, jedná-li
se o věci v jeho působnosti, právo doporučit vládě změnu zákona, právo iniciovat řízení
před Ústavním soudem nebo se takového řízení zúčastnit jako vedlejší účastník, právo
podat návrh na zahájení řízení ve věcech soudců či státních zástupců a zúčastnit
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se tohoto řízení), což vede k závěru, že absence ústavního zakotvení představuje
nežádoucí ústavní deficit, který by měl být odstraněn.91
Pokud se jedná o dostupnost možnosti podávat žádosti a podněty ochránci, i ta
by si zasloužila pozornost. Platná právní úprava je koncipována velmi vstřícně, podněty
lze podávat jak písemně, a to osobně, poštou, elektronickou poštou nebo faxem, tak
i ústně do protokolu, nicméně faktem zůstává, že pro řešení případu je nejefektivnější
osobní podání, tedy přímý kontakt stěžovatele a právníka, který vylučuje nedorozumění
a nepřesnosti v kontaktu písemném, je bezprostřední a umožňuje okamžité zjištění
podstatných informací. Dostupnost osobního podání je pak dána vzdáleností sídla
ochránce od stěžovatele, a proto je pro stěžovatele ze vzdálenějších krajů, a zvláště
pro některé skupiny osob (zdravotně postižení, senioři, matky s dětmi), možnost
osobního kontaktu s ochráncem značně obtížná. Řešením této problematiky se zdá
zřízení detašovaných pracovišť ochránce, což je však řešení finančně náročné
v současné době úspor a snižování státních výdajů téměř nerealizovatelné, či možnost
výjezdů ochránce v předem stanovených termínech na kontaktní místa, zejména
do oblastí od jeho sídla vzdálených.
Ochránce zahajuje svou činnost až poté, kdy nebylo dosaženo nápravy
v odvolacím řízení, tedy po uplatnění řádných opravných prostředků správního řízení,
dochází tak k omezení možností ochránce na řízení působit. Jako vážný nedostatek
v pravomocích ochránce lze spatřovat nemožnost žádat vysvětlení nebo informaci
v šetření od jiných osob než úřadů, a to i přesto, že většina ombudsmanů působících
v zahraničí tuto pravomoc má. Také ochráncem navržené provedení důkazů úřadem
ve stanovené lhůtě, je v okamžiku, kdy ochránce zpravidla zahajuje šetření
až na výjimky vyloučeno. Řešením by mohlo být dosud málo využívané působení
ochránce v roli osoby „amicus curiae“, tj. zcela nestranné osoby, která informuje soud
o svém právním názoru na daný případ nebo o významných opomenutých
skutečnostech, přičemž záleží na soudu, zda k těmto tvrzením přihlédne.
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Existují situace, kdy porušení práv spočívá v nejednoznačnosti či rozpornosti
právní úpravy, proto je nutné, aby se poškozený obrátil přímo na soud, nikoliv
na ochránce, a domohl se zde dořešení sporné právní otázky. Dané řízení je však
zpravidla velmi zdlouhavé a finančně náročné, což značně ztěžuje uplatnění práva
osobami sociálně slabšími, a navíc nesprávným uplatněním zákona dle rozporné právní
úpravy může docházet k poškozování práv i dalších osob. Nabízí se proto rozšířit
kompetence ochránce o možnost podat přímo ke kompetentnímu soudu řešení dané
juristické otázky.
Závěrem je třeba poznamenat, že při změnách ve struktuře instituce ochránce,
jakož i při rozšiřování jeho kompetencí, je třeba vždy respektovat jeho nezávislost,
nestrannost, neformálnost, efektivnost a jeho základní poslání.
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8. Osobnosti ve funkci veřejného ochránce práv v České
republice
8.1 JUDr. Otakar Motejl
Otakar Motejl se narodil 10. září 1932 v Praze. V roce 1955 úspěšně ukončil
studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a poté působil jako advokát v Banské
Bystrici, od roku 1958 v Kladně a později v Praze, současně v letech 1966-1968
pracoval jako vědecký pracovník Právnického ústavu ministerstva spravedlnosti. V září
1968 byl zvolen soudcem Nejvyššího soudu v Praze, odkud po dvou letech odešel, aby
se opět věnoval své advokátní praxi. V politických trestních procesech obhajoval řadu
disidentů, stoupence neoficiální kultury, aktivisty nezávislých hnutí a další oponenty
režimu jako např. Hanu Marvanovou nebo skupinu Plastic People of The Universe.
V prosinci 1989 byl zvolen členem komise Federálního shromáždění pro dohled
nad vyšetřováním událostí 17. listopadu. Od ledna roku 1990 předsedal Nejvyššímu
soudu České a Slovenské Federativní Republiky, po vzniku České republiky až do srpna
roku 1998, kdy se stal ministrem spravedlnosti vlády České republiky, předsedal
Nejvyššímu soudu České republiky. Činnost ve funkci ministra ukončil v roce 2000,
kdy byl ke dni 18. prosince poprvé zvolen Poslaneckou sněmovnou veřejným
ochráncem práv. V roce 2006 byl zvolen podruhé. Jeho činnost ve funkci veřejného
ochránce práv však byla ukončena předčasně, ještě před uplynutím jeho druhého
funkčního období, neboť 9. května 2010 náhle ve Fakultní nemocnici v Brně po krátké
nemoci zemřel.
Respektovaný právník nebyl nikdy členem jakékoli politické strany. Stal se
držitelem mnoha vyznamenání, mimo jiné např. stříbrné medaile Sdružení amerických
právníků za obranu lidských práv (1991), stříbrné a zlaté medaile Antonína Randy
udělené mu Jednotou českých právníků (1995, 2008), v roce 2000 jej pak francouzský
prezident jmenoval komandérem Řádu Čestné legie atd. V roce 2009 byl Českou
advokátní komorou a společností EPRAVO.CZ uveden do Právnické síně slávy
za celoživotní dílo a výjimečný přínos českému právu. Velmi široký je i výčet jeho
aktivit, působil jako: člen Legislativní rady vlády ČR (od roku 2000), Správní rady
Masarykovy univerzity Brno, člen Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy
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v Praze, Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Právnické fakulty
Palackého univerzity v Olomouci, dále byl členem řídícího výboru České národní
skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo (Czech National Group of A.I.D.P),
předsedou Jednoty českých právníků, předsedou Alliance Francoise v Brně a předsedou
Arbitrážní komise České basketbalové federace.

8.2 JUDr. Pavel Varvařovský
Pavel Varvařovský se narodil dne 16. října 1945 v Českých Budějovicích.
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, magisterské studium
ukončil v roce 1968 a o pět let později zde získal doktorát v oboru správního práva.
Po absolvování vojenské služby pracoval jako podnikový právník např. v Moravských
vinařských závodech v Mikulově či Státních lázních Jeseník. Poté působil jako odborný
asistent - právník na Institutu pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků v Brně.
V roce 1990 se stal poradcem zmocněnkyně vlády České a Slovenské Federativní
Republiky pro otázky uprchlíků na Federálním ministerstvu vnitra a následujícího roku
mu tehdejší předseda Nejvyššího soudu JUDr. Otakar Motejl nabídl, aby se stal
soudcem nově vznikajícího správního kolegia. Pavel Varvařovský proto v roce 1992
složil justiční zkoušky a posléze byl jmenován soudcem Nejvyššího soudu České
a Slovenské Federativní Republiky, od 1. ledna 1993 pak Nejvyššího soudu České
republiky. JUDr. Motejl jej na začátku roku 1994 navrhl prezidentu republiky Václavu
Havlovi na funkci soudce Ústavního soudu, který jej do této funkce jmenoval dne
29. března 1994. Pavel Varvařovský na mandát soudce rezignoval před skončením
svého desetiletého funkčního období a odešel do předčasného důchodu. V dalších letech
přednášel pracovní právo na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně,
základy práva pro pracovníky územních finančních orgánů, publikoval recenze
a odborné

články

zabývající

se

zejm.

problematikou

správního

soudnictví,

medicínského a pracovního práva v odborných časopisech, je navíc autorem knihy
Základy práva. Je členem vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni. Nikdy nebyl
členem žádné politické strany ani politického hnutí.
V srpnu roku 2010 byl Senátem nominován na funkci veřejného ochránce práv,
Poslanecká sněmovna jej zvolila dne 7. září 2010. Mandátu se ujal složením slibu
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do rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové dne 13. září 2010,
kdy začalo jeho šestileté funkční období.
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Závěr
Cílem předkládané práce bylo přiblížit činnost a možnosti veřejného ochránce
práv při výkonu jeho působnosti a navržení změn, které by práci ochránce zefektivnily.
Abychom získali ucelený pohled na instituci veřejného ochránce práv, bylo nutné
v práci uvést stručný nástin vzniku a vývoje ombudsmanských institucí, vysvětlit
základní pojmy v práci používané a doplnit úvodní obecnou charakteristiku instituce
ombudsmana její klasifikací, pojednat o vzniku instituce veřejného ochránce práv
v České republice a provést důkladný rozbor platné právní úpravy obsažené v zákoně
o Veřejném ochránci práv, jakož i v antidiskriminačním zákoně, na jehož základě
ochránce působí v oblasti práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací, dále
bylo nutné vymezit jeho postavení v rámci státní moci a pojednat o jeho případném
ústavním zakotvení.
Důvodová zpráva k návrhu zákona o Veřejném ochránci práv charakterizuje
ochránce jako osobu, která by měla sloužit průměrnému, obyčejnému člověku bez
právního povědomí a finančních prostředků na mnohdy nákladné uplatňování práv
soudní cestou jako jednoduchá, finančně a časově nenáročná a přitom relativně účinná
forma domáhání se ochrany. Aby ochránce mohl daný účel své existence plnit, musí být
pro tyto občany dostupný. Způsoby jak se na něj obrátit jsou upraveny dosti vstřícně,
vždyť podněty lze podávat jak písemně, a to osobně, poštou, elektronickou poštou nebo
faxem, tak i ústně do protokolu. A právě podání osobní, tedy přímý kontakt stěžovatele
a právníka, který je bezprostřední, umožňuje okamžité zjištění relevantních informací
a vylučuje zdlouhavý proces objasňování nedorozumění a nepřesností při kontaktu
písemném, se pro řešení určitého případu zdá nejefektivnější. Dostupnost osobního
podání je však dána vzdáleností sídla ochránce od stěžovatele, a proto je pro stěžovatele
ze vzdálenějších krajů, a zvláště pro některé skupiny osob, jako jsou zdravotně
postižení, senioři či matky s dětmi, možnost osobního kontaktu s ochráncem obtížná,
někdy až nemožná právě z důvodů časových a finančních. Velkým krokem vpřed jak se
těmto občanům přiblížit, se proto zdá zřízení detašovaných pracovišť či možnost
výjezdů ochránce v předem stanovených termínech na kontaktní místa, zejm. do oblastí
od jeho sídla vzdálených. Jako vážný nedostatek v pravomocích ochránce lze spatřovat
nemožnost žádat vysvětlení nebo informaci v šetření od jiných osob než úřadů. Také
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ochráncem navržené provedení důkazů úřadem ve stanovené lhůtě, je v okamžiku, kdy
ochránce zpravidla zahajuje šetření až na výjimky vyloučeno. Řešením by mohlo být
dosud málo využívané působení ochránce v roli osoby „amicus curiae“, tj. zcela
nestranné osoby, která informuje soud o svém právním názoru na daný případ nebo o
významných opomenutých skutečnostech, přičemž záleží na soudu, zda k těmto
tvrzením přihlédne. Dále se nabízí rozšířit pravomoce ochránce o možnost podat přímo
ke kompetentnímu soudu řešení juristické otázky, která spočívá v nejednoznačnosti či
rozpornosti právní úpravy.
Pokud se jedná o stále diskutované téma ústavní reglementace instituce
veřejného ochránce práv, je nepochybné, že pro působení a efektivní činnost ochránce
není nezbytnou podmínkou, vždyť ochránce v České republice působí již téměř 12 let
bez takového zakotvení, nicméně je vybaven poměrně významnými pravomocemi
a často vstupuje do interakcí se správními úřady i ústavními orgány, a proto se ústavní
reglementace, která by jednoznačně vymezila jeho postavení a roli v politickém
systému České republiky, zdá vhodnou. Navíc ochránce, velmi zjednodušeně řečeno,
přispívá k ochraně základních práv a svobod a chrání občany před diskriminací, působí
tak k ochraně práv zaručených Listinou základních práv a svobod, která je součástí
ústavního pořádku České republiky, a právě taková instituce by v ústavním pořádku
České republiky chybět neměla, což vede k závěru, že absence ústavního zakotvení
představuje nežádoucí ústavní deficit, který by měl být odstraněn.
Závěrem lze říci, že veřejný ochránce práv je nejen účinnou zárukou zákonnosti
veřejné správy, ale i osobou, která provádí systematické preventivní návštěvy míst, kde
mohou být lidé omezováni na svobodě, a usiluje o respektování jejich základních práv,
je rovněž osobou, která přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a k ochraně
před diskriminací. Ochránce je institucí, na niž se mohou občané obrátit se svými
stížnostmi a žádostmi o vysvětlení postupů úřadů a situací, v nichž se ocitli. Často se
pak jedná o témata citlivá, neboť jsou to situace, v nichž se neorientují, nerozumí jim
a cítí se v nich ať oprávněně či domněle poškozeni. Aby ochránce mohl těmto osobám
pomoci, musí si získat jejich důvěru, bez které by jeho působení ztratilo smysl. Veřejný
ochránce práv je koncipován jako orgán monokratický, je tedy logické, že to jakým
způsobem se zapíše do povědomí občanů, k jejichž ochraně má sloužit, je závislé
na osobě, která funkci vykonává. Osobnost prvního českého veřejného ochránce práv
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JUDr. Otakara Motejla dala tehdy nové instituci lidský rozměr, jeho práce a způsob její
prezentace způsobily, že instituce je v očích veřejnosti vnímána velmi pozitivně, získala
si její důvěru. V šlépějích JUDr. Otakara Motejla nyní kráčí jeho nástupce JUDr. Pavel
Varvařovský, další vývoj instituce, její směřování a chápání občany je tak v jeho rukou.
Ideálním stavem by samozřejmě byla situace, kdyby všechny úřady, orgány a zařízení
pracovaly tak, abychom ochránce nepotřebovali, nicméně ve chvíli, kdy tomu tak není,
je dobré, že existuje institut veřejného ochránce práv, jehož právní úprava je, dle mého
názoru, až na některé drobné nedostatky, na velmi dobré úrovni. Dává ochránci
dostatečné právní prostředky, aby plnil účel, ke kterému byl zřízen, vždy však bude také
záležet na schopnostech a kvalitách jednotlivých osob ve funkci veřejného ochránce
práv a všech těch, kteří mu budou při plnění úkolů nápomocni.
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Abstrakt a seznam klíčových slov
Veřejný ochránce práv v České republice
Předkládaná diplomová práce pojednává o veřejném ochránci práv v České
republice. Přestože se ochránce osvědčil jako nepostradatelná instituce, která přispívá
ke spravedlivé správě věcí veřejných, jeho působení a činnost stále zcela nepatří
do obecného povědomí občanů a mnohdy vyvolává zcela zkreslené představy. Cílem
předkládané práce je tedy jednak přiblížit činnost a možnosti veřejného ochránce práv
při výkonu jeho působnosti, jednak navrhnout změny platné právní úpravy, které by
práci ochránce zefektivnily. Abychom získali ucelený pohled na instituci veřejného
ochránce práv, je nutné vymezit jeho postavení v rámci státní moci a pojednat o jeho
případném ústavním zakotvení, proto se práce zabývá i touto problematikou.
Práce se skládá z osmi kapitol, z nichž každá se zabývá různými aspekty
postavení a činnosti veřejného ochránce práv v České republice. První kapitola je
věnována vzniku, vývoji a obecnému vymezení instituce veřejného ochránce práv. Je
rozdělena do tří částí, přičemž první část obsahuje stručný nástin vzniku a vývoje
instituce, druhá část definuje základní pojem používaný v práci, tedy pojem
ombudsman, a třetí část doplňuje úvodní obecnou charakteristiku instituce její
klasifikací.
Druhá kapitola se skládá ze dvou částí a zabývá se vznikem instituce veřejného
ochránce práv v České republice. Cílem první části je poskytnout charakteristiku
státních orgánů, které v bývalém Československu vykazovaly určité znaky institucí
ombudsmanského typu, jakož i poskytnout přehled oficiálního i neoficiálního úsilí
o zřízení dané instituce vyvíjeného v období před listopadem roku 1989 až do vzniku
České republiky. Druhá část pak popisuje zdlouhavý proces zakotvení instituce
veřejného ochránce práv do právního řádu České republiky.
Třetí kapitola pojednává o jednotlivých aspektech instituce veřejného ochránce
práv, jak jsou upraveny zákonem č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv. Nejdříve
je vymezena jeho věcná a osobní působnost, následuje způsob ustanovení do funkce,
délka funkčního období a pojednání o zástupci veřejného ochránce práv. Třetí část se
zabývá neslučitelností funkce ochránce s jinými funkcemi, a také požadavkem na jeho
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nezávislost, nestrannost a způsoby jejich zajištění. Následující část je zaměřena
na činnost veřejného ochránce práv, v jejím rámci je proveden detailnější rozbor
procesu vyřizování stížností občanů na činnost a postupy veřejné správy,
jakož i oprávnění a opatření k nápravě svěřená veřejnému ochránci práv zákonem. Pátá
část obsahuje výčet zvláštních oprávnění ochránce, zejm. možnost doporučit změnu,
vydání nebo zrušení právního nebo vnitřního předpisu. Část šestá vymezuje vztah
veřejného ochránce práv k Poslanecké sněmovně a část poslední popisuje Kancelář
veřejného ochránce práv.
Kapitola čtvrtá je zaměřena na rozšíření působnosti ochránce o působnost
ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací, k němuž došlo
přijetím zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany
před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Kapitola je
rozdělena do čtyř částí. První část popisuje předmět úpravy antidiskriminačního zákona
a vysvětluje základní pojmy, následují části o přípustných formách rozdílného
zacházení a pozitivních opatřeních a možnostech poškozených se bránit. Závěrečná část
vysvětluje, proč byl jako antidiskriminační orgán zvolen právě veřejný ochránce práv.
Otázce ústavního zakotvení instituce veřejného ochránce práv je věnována
kapitola pátá. První část shrnuje argumenty svědčící ve prospěch ústavního zakotvení.
Druhá část poskytuje několik návrhů obsahu případné ústavní reglementace.
Šestá kapitola nabízí komplexní pohled na instituci veřejného ochránce práv
jeho začleněním do soustavy státních orgánů a vymezením jeho vztahu k jednotlivým
složkám státní moci. V první části je vysvětlen jeho vztah k moci zákonodárné, v druhé
k moci výkonné. V rámci druhé části je pak podrobněji rozebrán styk ochránce s vládou
a jeho postavení ve veřejné správě. V třetí části je pojednáno o vztahu k moci soudní,
zejm. o možnosti rozšíření kompetencí ve vztahu k Ústavnímu soudu. Poslední část
předkládá závěr, že veřejného ochránce práv nelze podřadit ani pod jednu z tripartice
státních mocí.
Kapitola sedmá hodnotí dosavadní působení veřejného ochránce práv v České
republice a navrhuje změny právní úpravy, které by činnost ochránce zefektivnily.
Kapitola osmá je věnována stručným životopisům osobností ve funkci veřejného
ochránce práv v České republice, tedy životopisu prvního českého ochránce JUDr.
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Otakara Motejla a jeho nástupce JUDr. Pavla Varvařovského. Poslední částí dané
diplomové práce je pak její závěrečné zhodnocení.

Klíčová slova: ombudsman, veřejný ochránce práv, ochránce
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Abstract and key-word list
The office of Ombudsman in the Czech Republic
This thesis addresses the subject of a public defender of rights (PDR) in Czech
Republic. Although it has proven itself to be an indispensable institution that contributes
to a rightful administration of public affairs, public’s awareness about this organization
and its activities is relatively inadequate which leaves many aspects of the institution’s
responsibilities open to misinterpretation. The aim of this thesis is twofold first to
provide an overview of the organization’s activities and responsibilities to the public,
further to propose the necessary alteration to the current law in order to enhance the
efficacy and productivity of the abovementioned institute. Moreover to gain a
comprehensive view of the public defender of rights, it is vital to specify its position
among our legislature and to address its eventual embodiment in the constitution.
This thesis comprises of 8 chapters, each of which deal with different aspects of
the public’s defender of rights position and work. The first chapter deals with the
institution's founding, development and general definition of the public defender of
rights institution. It is divided into three parts, the first of which contains a brief outline
of the institution's establishment and development, the second part defines the concept
of “the ombudsman” term, the last part completes the general characteristics of the
aforementioned institution with the classification of its activities.
The second chapter consists of two parts and describes the establishment of the
institution of public defender of rights in Czech republic. The first part aims to provide
an overview of state authorities and offices, which in the former Czechoslovakia
showed certain attributes similar to those of the office of a present day ombudsman, and
to provide a summary of official and unofficial efforts to establish this institution in the
pre-1989 period and further, until the formation of Czech Republic. The second part
describes the lengthy process of embedding the institution into the legal system of
Czech republic.
Chapter three focuses on different aspects of the public defender of rights
institution as they are described in law no. 349/1999 Sb., on the public defender of
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rights. Firstly the institution's scope of authority is defined, and then the method of
appointment, tenure and deputy in office are described. The third part addresses the
incompatibility of the public’s defender of rights office with other offices and the
demands on its independence, impartiality and absence of bias and methods to enforce
the above. The following part is oriented at the activities of the public defender of rights
and a more detailed analysis of the process of handling of the citizens' complaints about
the courses of action of the administration is provided as well as an analysis of the
means given by the law to the public defender of rights in order to address these
complaints.
Part five contains a listing of special authorizations of the public defender of
rights, especially the ability to issue, change or cancel certain laws or regulations.
Part six defines the relationship of the public defender of rights with the
Chamber of Deputies and the last part describes the office of the ombudsman.
Chapter four is focused on broadening public defender of rights area of authority
in the field of equality and protection against discrimination, which was established by
ratification of the law no. 198/2009 Sb., about equal treatment, legal tools of protection
against discrimination and about changes in certain laws (anti-discrimination law). The
chapter is divided into four parts, first of which describes the subject of antidiscrimination laws , required adjustments and explains basic terms, the following part
addresses various

permissible forms of unequal treatment, positive measures and

possibilities of the aggrieved parties to defend themselves. The last part explains why
the public defender of rights specifically was appointed as the anti-discrimination
authority.
Chapter five is dedicated to the matter of anchoring the institution of public
defender of rights into the constitution. Part one sums up arguments in favor of its
integration into the constitution, part two provides several suggestions of the contents of
eventual constitutional embedding.
Chapter six offers a complex perspective on the institution of the public defender
of rights by integrating it to the framework of state authorities and by defining its
relationship with various components of the state power. In the first part it's relationship
with the legislative power, in the second part to the executive power. Furthermore the
connection with the government and its position among the administration will also be
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discussed. The third part describes the relationship with judicial power, particularly the
possibility of broadening the institution's competences in relation to the constitutional
court. The last part introduces the conclusion that the public defender of rights as an
institution cannot be subordinated to either of the basic state powers.
Chapter seven evaluates the activity of the public defender of rights in Czech
Republic up until now and proposes changes in the legislation that could further
increase its efficiency.
Chapter eight is dedicated to brief biographies of previous persons that have held
this position, in Czech Republic instance the biography of the first Czech public
defender of rights JUDr. Otakar Motejl, and his successor JUDr. Pavel Varvařovsky.
The final part of this thesis is dedicated to critical evaluation of this paper.

Key-words: the ombudsman, public defender of rights, defender
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