ZÁKON
ze dne ……………….. 2020,

o zrušení zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a o
změně některých souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Zrušovací ustanovení
Čl. I
Zrušují se:
1. Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění zákona č. 265/2001 Sb., zákona
350/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
314/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona
227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona
309/2002 Sb., zákona č. 198/2017 Sb. a zákona č. 365/2017 Sb.

č.
č.
č.
č.

2. Nařízení vlády č. 165/2000 Sb., o některých opatřeních k provedení zákona č. 349/1999 Sb., o
Veřejném ochránci práv.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. II
V § 51 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
se zrušuje písmeno e), které zní:
„e) poskytnout Veřejnému ochránci práv informace, které si vyžádá při šetření podle zvláštního
zákona.“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Komisi pro cenné papíry
Čl. III
V § 26 odst. 2 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje písmeno h), které zní:
„h) Veřejnému ochránci práv v souvislosti s šetřením podle zvláštního zákona.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. IV
V § 64 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje
odstavec 4, které zní:
„(4) Orgány státní sociální podpory jsou povinny poskytnout Veřejnému ochránci práv informace,
které si vyžádá v souvislosti s šetřením podle zvláštního zákona.“.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. V
V § 23 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, se zrušuje písmeno g), které zní:
„g) Veřejnému ochránci práv informace, které si vyžádá v souvislosti s šetřením podle zvláštního
zákona,“.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. VI
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů, se mění takto:
1. V § 14 odst. 3 e zrušuje písmeno l), které zní:
„l) Veřejnému ochránci práv informace, které si vyžádá v souvislosti s šetřením podle
zvláštního zákona.“.
2. V § 36 se zrušuje písmeno u), které zní:
„u) Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného
ochránce práv,“.
ČÁST SEDMÁ
Změna soudního řádu správního
Čl. VII
V § 66 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje
odstavec 3, který zní:
„(3) Žalobu je oprávněn podat veřejný ochránce práv, jestliže k jejímu podání prokáže závažný
veřejný zájem.“.
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ČÁST OSMÁ
Změna zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
Čl. VIII
Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění
pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V § 4 odstavce 1, 4 a 5 znějí:
„(1) Jde-li o řízení ve věcech soudních exekutorů, kárný soud jedná a rozhoduje v senátech
složených z předsedy senátu, jeho zástupce a 4 přísedících. Předseda senátu je soudcem
Nejvyššího správního soudu a jeho zástupce je soudcem Nejvyššího soudu. Dva z přísedících jsou
soudní exekutoři, dva jsou osoby navržené podle odstavce 4 věty třetí a čtvrté. Mezi přísedícími,
kteří nejsou soudními exekutory, musí být vždy nejméně jeden advokát.
(4) Předseda kárného soudu vede seznamy přísedících pro řízení ve věcech soudních exekutorů.
Do seznamu přísedících ze soudních exekutorů zařadí předseda kárného soudu 10 soudních
exekutorů navržených na výzvu předsedy kárného soudu prezidentem Exekutorské komory České
republiky. Pro přísedícího, který je advokátem, platí § 4 odst. 4 věty druhá až čtvrtá přiměřeně.
(5) Předseda kárného soudu určí losem ze seznamů podle odstavce 4 přísedící kárného senátu, 4
náhradníky z řad soudních exekutorů a 4 náhradníky z řad ostatních přísedících ve stanoveném
pořadí. Předseda kárného soudu losuje ostatní přísedící a náhradníky z řad ostatních přísedících
postupně tak, aby členem kárného senátu či náhradníkem z řad ostatních přísedících byl vždy
nejméně jeden advokát.“.
2. V § 8 odst. 3 se zrušuje písmeno c), které zní:
„c) Veřejný ochránce práv proti kterémukoliv předsedovi nebo místopředsedovi soudu,“.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
Čl. IX
V zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje § 178d (včetně nadpisu) který zní:
„§ 178d
[Součinnost s Veřejným ochráncem práv]
(1) Policie informuje Veřejného ochránce práv s přiměřeným předstihem o každém výkonu správního
vyhoštění, předání nebo průvozu cizince a poskytuje pověřenému zaměstnanci Kanceláře Veřejného
ochránce práv nezbytnou součinnost.
(2) Policie předává Veřejnému ochránci práv kopie rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o
zajištění, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění, rozhodnutí o přerušení zajištění, rozhodnutí o
nepropuštění ze zařízení, rozhodnutí o umístění zajištěného cizince do části s přísným režimem a
rozhodnutí o prodloužení umístění zajištěného cizince do části s přísným režimem a informuje jej o
rozhodnutích soudu o žalobách podaných proti těmto rozhodnutím.“.
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ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. X
Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V § 8 odstavce 4 a 5 znějí:
„(4) Omezení korespondence nebo kontrola korespondence mezi chovancem a soudem
ustanoveným opatrovníkem, mezi chovancem a obhájcem nebo advokátem oprávněným ho
zastupovat, mezi chovancem a orgány veřejné moci nebo diplomatickou misí anebo konzulárním
úřadem cizího státu, anebo mezi chovancem a mezinárodní organizací, která podle mezinárodní
úmluvy, jíž je Česká republika vázána, je příslušná k projednávání podnětů týkajících se ochrany
lidských práv, je nepřípustná. Tato korespondence se adresátu odesílá a chovanci doručuje
neprodleně.
(5) Chovanci, který neumí nebo nemůže číst nebo psát, Vězeňská služba zajistí, aby mu byla
došlá korespondence přečtena, nebo mu poskytne písařskou pomoc při sepisování žádostí, podání
a stížností orgánům veřejné moci, mezinárodním organizacím uvedeným v odstavci 4 a při
korespondenci s obhájcem nebo advokátem oprávněným ho zastupovat.“.
2. V § 9 odstavec 3 zní:
„(3) Nejde-li o telefonát s obhájcem nebo advokátem, který je oprávněn chovance zastupovat,
nebo s orgány veřejné moci, nebo diplomatickou misí anebo konzulárním úřadem cizího státu,
anebo s mezinárodní organizací, která podle mezinárodní smlouvy, jíž je Česká republika vázána,
je příslušná k projednávání podnětů týkajících se ochrany lidských práv, je Vězeňská služba
oprávněna seznamovat se formou odposlechu s obsahem telefonátu a pořizovat jeho záznam.“
3. V § 15 odstavec 3 zní:
„(3) Zaměstnanci Vězeňské služby bez odkladu vyrozumí soudem ustanoveného opatrovníka,
ředitele ústavu, státního zástupce, soudce nebo orgán, který provádí kontrolu ústavu, o žádosti
chovance o rozmluvu a na jejich žádost nebo pokyn takovou rozmluvu v ústavu umožní.“.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o Ústavním soudu
Čl. XI
Zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1.

V § 64 odst. 2 se zrušuje písmeno f), které zní
„f) Veřejný ochránce práv,“.
2. V § 69 se zrušuje odstavec 3, který zní:
„(3) Soudce zpravodaj neprodleně zašle návrh na zahájení řízení podle čl. 87 odst. 1 písm. a) a 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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ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákoníku práce
Čl. XII
Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1.

§ 5 zní:
„Pracovněprávní vztahy úředníků územních samosprávných celků, učitelů vysokých škol, ředitelů
veřejných výzkumných institucí, zaměstnanců dopravy, vůdců a velitelů plavidel a členů posádek
plavidel provozujících vnitrozemskou a námořní plavbu, zaměstnanců Probační a mediační
služby a advokátů, vykonávajících advokacii v pracovním poměru se řídí zákoníkem práce,
pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.“.
2. §73 odst. 2 zní:
„(2) Zaměstnanci orgánů státní správy, územních samosprávných celků zařazení do obecního
úřadu, městského úřadu, magistrátu statutárního města nebo magistrátu územně členěného
statutárního města, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného
statutárního města, krajského úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy a úřadu městské části
hlavního města Prahy, s výjimkou úředníků územních samosprávných celků podle zvláštního
právního předpisu16a, zaměstnanci územních samosprávných celků zařazení v obecní policii,
soudů a státních zastupitelství, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České
republiky, ozbrojených sil,16b Bezpečnostní informační služby, Vězeňské služby, Probační a
mediační služby, Kanceláře prezidenta republiky, Kanceláře Poslanecké sněmovny a Kanceláře
Senátu, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, České správy sociálního
zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, Úřadu vlády, Nejvyššího kontrolního
úřadu, Úřadu pro ochranu osobních údajů, České národní banky a státních fondů, zaměstnanci
chráněných krajinných oblastí a národních parků jsou dále povinni:
a) jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru
v nestrannost rozhodování,
b) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v
zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám; to neplatí, pokud byli této povinnosti
zproštěni statutárním orgánem nebo jím pověřeným vedoucím zaměstnancem, nestanoví-li
zvláštní zákon20 jinak,
c) v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo
výhod poskytovaných zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnáni nebo na základě právních
předpisů a kolektivních smluv,
d) zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména
nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo
někoho jiného.“.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. XIII

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1.

§ 3 odst. 1 zní:
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„(1) Organizačními složkami státu (dále jen „organizační složka“) jsou ministerstva a jiné správní
úřady5 státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář
prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Akademie věd České republiky, Grantová
agentura České republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo tento
zákon (§ 51); obdobné postavení jako organizační složka státu má Kancelář Poslanecké
sněmovny a Kancelář Senátu.“.
2.

§ 49 odst. 5 zní:
„(5) Ustanovení odstavce 4 se nevztahuje na majetek, s nímž jsou příslušné hospodařit Ústavní
soud, soudy, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Kancelář Poslanecké
sněmovny a Kancelář Senátu.“.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. XIV

§ 3 odst. 1 písm. b) bod 8 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
§ 3 odst. 1 písm. b) bod 8 zní:
„8. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu
pro studium totalitních režimů, členové Národní rozpočtové rady, členové Rady Českého
telekomunikačního úřadu, finanční arbitr a zástupce finančního arbitra,“.
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. XV
§ 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
se mění takto:
§ 5 odst. 1 písm. i) zní:
„i) prezident republiky, členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního
úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Energetického regulačního
úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého
telekomunikačního úřadu, finanční arbitr a zástupce finančního arbitra,“.
ČÁST ŠESNÁCTÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Čl. XVI
§ 8 odst. 2 písm. h) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
§ 8 odst. 2 písm. h) zní:
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„h) u členů vlády, prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu, členů Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání, členů Rady Českého telekomunikačního úřadu, finančního arbitra a
zástupce finančního arbitra den nástupu do funkce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den
skončení výkonu funkce,“.
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
Čl. XVII
§ 5 odst. 1 zákona č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, ve
znění pozdějších předpisů, se mění takto:
§ 5 odst. 1 zní:
„(1) Bývalému prezidentu republiky nároky podle tohoto zákona zaniknou posledním dnem
kalendářního měsíce, v němž se stane prezidentem republiky, poslancem, senátorem, členem vlády,
členem, viceprezidentem nebo prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu, členem, místopředsedou
nebo předsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ředitelem Bezpečnostní informační služby,
soudcem, předsedou nebo inspektorem Úřadu pro ochranu osobních údajů, nebo členem bankovní
rady České národní banky.“.
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření
Čl. XVIII
V § 168 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších
předpisů, se zrušují písmena h) (včetně poznámky pod čarou č. 18), které zní:
„h) Veřejného ochránce práv v souvislosti s šetřením podle zákona upravujícího jeho působnost18,
____________________
18) Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.“.
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. XIX
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
pozdějších předpisů, se mění takto:
1.

V § 58 odst. 1 se ruší písmeno d), které zní:
„d) Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,“.

2.

§ 63 odst. 3 písm. a) zní:
„a) prezident republiky u předsedy vlády, prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího
kontrolního úřadu, předsedy a místopředsedy Ústavního soudu, předsedy a místopředsedy
Nejvyššího soudu, předsedy a místopředsedy Nejvyššího správního soudu, vedoucího Kanceláře
prezidenta republiky, guvernéra a viceguvernérů České národní banky,“.
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ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XX
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1.

§ 5 písm. a) odst. 10. zní:
„10. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Energetického regulačního úřadu, členové
Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu,
finanční arbitr, zástupce finančního arbitra,“.

2.

V § 92 odst. 2 se ruší písmeno m), které zní:
„m) Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného ochránce
práv,“.
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o střetu zájmů
Čl. XXI

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1.

V § 2 odst. 1 se ruší písmeno m), které zní:
„m) veřejný ochránce práv a jeho zástupce,“.

2.

§ 5 odst. 3 písmeno c) zní:
„c) v bezpečnostních sborech, ozbrojených silách České republiky, Nejvyšším kontrolním úřadu,
Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu a státních
fondech.“.

3.

V § 14a odst. 2 se ruší písmeno g), které zní:
„g) Kancelář Veřejného ochránce práv, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm.
m) a § 2 odst. 2 písm. d), jsou-li u ní zaměstnáni,“.
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o Českém rozhlasu
Čl. XXII

§ 5 odst. 1 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
§ 5 odst. 1 zní:
„(1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo senátora, člena
vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady České
národní banky, s jakoukoli funkcí ve veřejné správě, s funkcí člena Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání, člena Rady České televize, člena Rady České tiskové kanceláře, s funkcí generálního ředitele
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České televize a s funkcí člena dozorčí komise České televize nebo člena dozorčí komise Českého
rozhlasu.“.
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. XXIII
§ 42 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
§ 42 odst. 4 zní:
„(4) Uzavřel-li cizinec manželství nebo partnerství s občanem v cizině, je povinen předložit při jednání
před orgány veřejné moci, Českou národní bankou, Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, státními fondy a zdravotními pojišťovnami (dále jen „úřední styk“) oddací list nebo
doklad o partnerství vydaný zvláštní matrikou, nelze-li požadované údaje ověřit jinak.“.
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
Čl. XXIV
V § 53 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje písmeno g) které zní:
„g) s funkcí Veřejného ochránce práv České republiky, nebo“.
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla)
Čl. XXV
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1.

§ 8 odst. 3 a 4 zní:
„(3) Ministerstvo řídí práce na vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu. Správci kapitol,
státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů
soudržnosti a jiné právnické a fyzické osoby, které požadují prostředky ze státního rozpočtu nebo
poskytnutí státní záruky, jsou povinni předložit ministerstvu údaje potřebné pro vypracování
návrhu zákona o státním rozpočtu v termínu, rozsahu a struktuře, které stanoví ministerstvo
vyhláškou. To se netýká kapitol Kancelář prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna, Senát,
Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Úřad Národní rozpočtové rady. Obce a dobrovolné
svazky obcí předkládají údaje prostřednictvím krajů, které tyto údaje předkládají ministerstvu s
tím, že dobrovolné svazky obcí tak činí prostřednictvím kraje, kde mají své sídlo. Hlavní město
Praha předkládá údaje přímo ministerstvu. Podklady pro sestavení návrhu výdajů státního
rozpočtu na financování programů (§ 12 odst. 1) předkládají obce a dobrovolné svazky obcí vždy
přímo příslušnému správci kapitoly. Činnost krajů podle věty čtvrté je přenesenou působností.
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(4) Návrh celkových příjmů a celkových výdajů kapitol Poslanecká sněmovna, Senát, Kancelář
prezidenta republiky, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Úřad Národní rozpočtové rady
předloží správci těchto kapitol rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny, který o návrzích
rozhodne do 20. června běžného roku.
2.

§ 24 odst. 8 zní:
„(8) Rozpočtová opatření podle odstavce 1, podle odst. 4 a podle § 25 odst. 1 písm. d) a snížení
nároků podle § 47 odst. 6 písm. c) týkající se kapitol Kanceláře prezidenta republiky, Poslanecká
sněmovna, Senát, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Úřad Národní rozpočtové rady mohou
být provedena pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny nebo jí určeného orgánu.“.
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna daňového řádu
Čl. XXVI

V § 53 odst. 1 zákona č 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje písmeno
k) které zní:
„k) Veřejnému ochránci práv, pokud provádí šetření podle jiného právního předpisu.“.
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákoníku práce
Čl. XXVII
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1.

V § 124 odst. 3 se 4. stupeň řízení mění takto:
„4. stupeň řízení:
Vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance na
2. stupni řízení, vedoucí zaměstnanec-vedoucí organizační složky, který řídí
vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, náměstek člena vlády, vedoucí 30 až 60“
Kanceláře prezidenta republiky, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, vedoucí Kanceláře Senátu Parlamentu České
republiky, finanční arbitr a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů

2.

V § 303 odst. 1 písmeno b) se zrušuje bod 11. který zní:
„11. Kanceláři Veřejného ochránce práv,“.
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o specifických zdravotních službách
Čl. XXVIII

§ 85 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších
předpisů, se mění takto:
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§ 85 odst. 2 zní:
„(2) Omezení korespondence nebo kontrola korespondence mezi pacientem a soudem ustanoveným
opatrovníkem, mezi pacientem a právním zástupcem nebo zástupcem organizace poskytující
poradenství pacientům, mezi pacientem a orgány veřejné moci nebo diplomatickou misí nebo
konzulárním úřadem cizího státu, anebo mezi pacientem a mezinárodní organizací, která podle
mezinárodní úmluvy, jíž je Česká republika vázána, je příslušná k projednávání podnětů týkajících se
ochrany lidských práv, je nepřípustná. Tato korespondence se adresátu odesílá a pacientovi doručuje
neprodleně.“.
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách)
Čl. XXIX
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1.

§ 45 odst. 3 písm. b) zní:
„b) umožnit vstup osobám pověřeným příslušným správním orgánem, orgánem ochrany
veřejného zdraví, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, smluvní zdravotní pojišťovnou, komorou,
pověřeným lékařům posudkové služby okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnancům
okresních správ sociálního zabezpečení pověřených provedením kontroly za účelem zjišťování
podkladů potřebných k plnění úkolů podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů
upravujících činnost a úkoly uvedených subjektů a poskytnout jim potřebnou součinnost a
předložit doklady nezbytné k provedení kontroly a plnění jejich úkolů; vstupem pověřených osob
nesmí být narušeno poskytování zdravotních služeb,“

2.

V § 65 odst. 2 se zrušuje písmeno m), které zní:
„m) Veřejný ochránce práv v souvislosti s šetřením podle jiného zákona31 tak, aby byla zajištěna
ochrana citlivých údajů třetích osob,“.
ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. XXX

V § 128 odst. 1 zákona 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje
písmeno h) (včetně poznámky pod čarou č. 32), které zní:
„h) Veřejného ochránce práv v souvislosti s šetřením podle zákona upravujícího jeho působnost32,
____________________
32) Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.“.
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. XXXI
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V § 25 odst. 1 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje
písmeno m), které zní:
„m) Veřejným ochráncem práv nebo zástupcem Veřejného ochránce práv,“.
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o sociálních službách
Čl. XXXII
§ 89 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se mění
takto:
§ 89 odst. 6 zní:
„(6) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vést evidenci případů použití opatření omezujících
pohyb osob v rozsahu
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození osoby,
datum, čas počátku a místo použití opatření omezujícího pohyb osob a druh tohoto opatření,
důvod použití opatření omezujícího pohyb osob,
jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která opatření omezujícího pohyb osob použila,
podání léčivého přípravku jako opatření omezujícího pohyb osoby,
datum a čas ukončení použití opatření omezujícího pohyb osob,
popis bezprostředně předcházející situace před použitím opatření omezujícího pohyb osob,
popis průběhu situace při použití tohoto opatření a její zhodnocení a popis bezprostředně
následující situace,
h) záznam o splnění povinnosti stanovené v odstavci 5,
i) popis případných poranění osob, ke kterým došlo při použití opatření omezujícího pohyb
osob,
j) popis způsobu informování osoby podle odstavce 2,
a umožnit nahlížení do této evidence osobě, u níž bylo použito opatření omezující pohyb osob, fyzické
osobě, kterou osoba s jejím předchozím souhlasem určí, zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi
osoby nebo osobě jí blízké nebo fyzické osobě, které byla nezletilá osoba svěřena rozhodnutím
příslušného orgánu do péče, zřizovateli zařízení, lékaři a členům inspekčního týmu při provádění
inspekce poskytování sociálních služeb.“.
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. XXXIII
V § 89 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje písmeno i), které zní:
„i) Veřejnému ochránci práv v souvislosti s šetřením podle zvláštního zákona.“.
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Účinnost
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Čl. XXXIV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
A. Obecná část
1.

Zhodnocení platného právního stavu, hlavní principy navrhované právní úpravy
a nezbytnost navrhované právní úpravy
Úřad ombudsmana jest klasickou ukázkou rozpínavosti státu a jeho byrokracie. Z počátečního
malého úřadu okolo respektovaného advokáta Otakara Motejla (hájícího v dobách totality občany
bez základních lidských práv) vznikl aparát spotřebující stovky milionů korun ročně a do jeho
čela politické strany prosazují politické nominanty.
Samotnou agendu úřadu (jakkoli v jádru redundantní) by zvládli tři právníci v kanceláři
prezidenta či předsedy vlády. Navíc ČR je plně demokratická země se silnou pozicí médií, která
pravidelně upozorňují na nejrůznější nešvary a nedostatky systému. S rozsáhlou sítí soudů, úřadů,
odvolacích komisí, kontrolních úřadů i neziskových organizací poskytující nemajetným občanům
zdarma
poradenství
v právních
či
administrativních
záležitostech.
Úřad se stal namísto ochránce práv drobných občanů spíše politickým centrem levicového
extremismu, šikanování slušných občanů orgány státu (např. Lex Kohoutová) a oporou některých
politických neziskových organizací v systému státu.
Úřad se také stal nepěkným příkladem pro podobné nesmyslné byrokratické pozice (školní
ombudsman, vlakový ombudsman) – s podobně nulovou náplní smysluplné činnosti a přitom
přímo či zprostředkovaně sanované ze státního rozpočtu.
Jako nejprincipiálnější řešení se jeví celý úřad bez náhrady zrušit. Ušetřit peníze daňových
poplatníků a zamezit obtěžování občanů (nejen ředitelů škol a pronajímatelů nemovitostí)
politickým aktivismem.

2.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, s
mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy České republiky a s právem Evropské unie

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky,
s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, jakož i s obecně
uznávanými a dodržovanými zásadami mezinárodního práva. Navrhované změny nejsou
v rozporu s právními akty Evropské unie.
3.

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, na rozpočty krajů a obcí

Zrušením úřadu Veřejného ochránce práv dojde k úspoře veřejných prostředků až o 150
miliónů korun českých ze státního rozpočtu. Novela nebude mít hospodářský ani finanční
dopad na rozpočty krajů a obcí.

B. Zvláštní část
Část první
Týká se zrušení samotného zákona a úřadu Veřejného ochránce práv.
14

Část druhá až část třicátá třetí
Paragrafové změny jednotlivých zákonů navazujících na zrušení úřadu Veřejného ochránce
práv.

Část třicátá čtvrtá
Navrhuje se účinnost od 1. ledna 2021.

V Praze dne 20. 1. 2020

Předkladatelé:
Mgr. Václav Klaus v.r.
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