Pozměňovací návrhy poslankyně Olgy Havlové k sněmovnímu tisku č. 379, vládnímu
návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony
O všech pozměňovacích návrzích je možno hlasovat zvlášť.
1. V čl. I se vkládá nový bod 0a, který zní:
„V § 1 odst. 3 se slova „zacházením nebo“ nahrazují slovy „zacházením,“ a na konci
odstavcese doplňují slova „, nebo důsledky uplatňování práva šarí‘a“.
2. V čl. I se vkládá nový bod 0b, který zní:
„V § 1 odst. 4 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno
d), které zní:
d) další místa, kde dochází k systematickému porušování lidských práv v důsledku
uplatňování práva šarí‘a.“.
3. V čl. I se vkládá nový bod 0c, který zní:
„V § 1 se na konci odstavce 6 se doplňují slova „, přičemž zohlední sníženou možnost
dodržování standardů v důsledku migrační krize.“.

Odůvodnění:
Cílem první dvou bodů je ochránit místa, která spadají pod působnost veřejného ochránce
práv před uplatňováním islámského práva šária. Podle zákona jsou to místa, kde se nachází
osoby omezené na svobodě a místa, kde jsou osoby závislé na poskytované péči. Kontrola,
zda není uplatňováno právo šária, tak bude prováděna například v nemocnicích, v ústavech
sociální péče, v dětských domovech, ale především – a to je zásadnější – ve věznicích, v
zařízeních pro zajištění cizinců a v pobytových střediscích pro azylanty. Zde je totiž riziko
šíření nejvyšší. V rámci bodu dva bude stejná ochrana poskytnuta i školám, kde je podobná
ochrana neméně důležitá.
Třetí bod pozměňovacího návrhu se týká působnosti ochránce provádět sledování zajištění
cizinců a výkonů právního vyhoštění. Za současné imigrační krize nelze z objektivních
důvodů dosáhnout toho, že bude vždy dosahováno určených standardů. Podle pozměňovacího

-2návrhu musí ve svém hodnocení ombudsman přihlédnout k objektivní situaci způsobené
imigrační krizí.

