
Příloha č. 2 

3) Jak vysoký byl počet žádostí o pomoc ročně, od vzniku VOP až do roku 2020? 

4) V kolika případech VOP úspěšně pomohl soukromým osobám a právnickým osobám v jednotlivých 
letech své činnosti početně, případně v procentech, či grafech? 

 

Ad 3) 

Rok Ad 3) 
Počet podnětů v jednotl. letech 

2020 7 926 
2019 7 840 
2018 8 152 
2017 8 191 
2016 8 398 
2015 7 541 
2014 8 202 
2013 8 041 
2012 8 388 
2011 6 987 
2010 6 309 
2009 7 321 
2008 7 051 
2007 6 062 
2006 6 455 
2005 4 939 
2004 4 415 
2003 4 421 
2002 5 428 
2001 5 991 

 
Ad 4) 

Rok Zahájeno šetření Zjištěno pochybení úřadu a 
došlo k nápravě v rámci šetření 

Poskytnutí právní pomoci 
radou 

2020 729 490 6 512 
2019 749 521 6 391 
2018 654 513 6 801 
2017 754 576 6 698 
2016 833 434 6 574 
2015 891 609 5 857 
2014 801 444 6 159 
2013 701 675 6 708 
2012 953 628 6 335 
2011 914 695 5 172 
2010 724 481 5 145 
2009 673 461 6 076 
2008 728 481 4 908 
2007 754 420 3 774 



2006 730 406 4 026 
2005 719 425 2 585 
2004 520 315 2 330 
2003 408 244 1 864 
2002 Neevidováno*) Neevidováno*) Neevidováno*) 
2001 Neevidováno**) Neevidováno**) Neevidováno**) 

 
*) Postupné budování systému počítačové evidence podnětů. 
**) Počáteční fáze působení VOP, úprava zákonných postupů. 
 

Doplnění k dotazu č. 4:  

Uvedený graf se týká vyřizování podnětů v rámci tzv. původní působnosti (§ 1 odst. 1 zákona č. 
349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů), tzn. v rámci působení ochránce 
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. V mezidobí však byly ochránci Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR svěřeny další úkoly 
(§ 1 odst. 3 až 8 zákona o veřejném ochránci práv).    

Od roku 2006 ochránce plní úkoly národního preventivního mechanismu podle Opčního protokolu 
k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. 
Systematicky navštěvuje zařízení, v nichž se nacházejí osoby omezené na svobodě, a to jak z moci 
úřední, tak v důsledku závislosti na poskytované péči. Cílem návštěv je posílit ochranu před špatným 
zacházením. Svá zjištění a doporučení ochránce zobecňuje v souhrnných zprávách z návštěv a na jejich 
základě formuluje standardy zacházení. Návrhy na zlepšení zjištěného stavu a odstranění případného 
špatného zacházení ochránce směřuje jak k samotným zařízením a jejich zřizovatelům, tak k ústředním 
orgánům státní správy. 

V roce 2009 se stal ochránce národním orgánem pro rovné zacházení a ochranu před diskriminací 
(equality body). Od roku 2011 provádí ochránce sledování zajištění cizinců a výkonu správního 
vyhoštění, předání nebo průvozu zajištěných cizinců a trestu vyhoštění cizinců, kteří byli vzati 
do vyhošťovací vazby nebo kteří vykonávají trest odnětí svobody. V roce 2017 byly navíc přijaty právní 
předpisy (zákony č. 198/2017 Sb. a 365/2017 Sb.), na jejichž základě s účinností od 1. ledna 2018 
ochránce sleduje naplňování mezinárodní smlouvy upravující práva osob se zdravotním postižením 
a práva na volný pohyb občanů EU a EHS a jejich rodinných příslušníků. 
 
Od 1. října 2008 je ochránce oprávněn podat návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti 
předsedy nebo místopředsedy soudu podle zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních 
zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě zákona č. 303/2011 Sb. se 
s účinností od 1. ledna 2012 stal ochránce vedle nejvyššího státního zástupce veřejným žalobcem. 
Od 1. ledna 2013 v souvislosti s přijetím zákona č. 404/2012 Sb. vystupuje ochránce jako vedlejší 
účastník v řízení o kontrole ústavnosti norem v řízení před Ústavním soudem. Od téhož data je 
ochránce rovněž povinným připomínkovým místem s právem uplatnění zásadních připomínek 
a vypořádání rozporů podle Legislativních pravidel vlády (na základě usnesení vlády České republiky 
ze dne 14. listopadu 2012 č. 820 o změně Legislativních pravidel vlády).  

V uvedených případech nelze přesně kvantifikovat počty osob, kterým ochránce poskytl bezprostřední 
pomoc, neboť jeho činnost má systémové dopady a dotýká se většího počtu osob. Např. pokud jde 
úkoly národního preventivního mechanizmu, provedl ochránce v letech 2006 až 2020 482 
systematických návštěv zařízení, kde jsou osoby omezené na svobodě. Podrobnější informace, včetně 



grafů, statistik apod. lze nalézt ve výročních zprávách ochránce (dostupné zde: 
https://www.ochrance.cz/vystupy/vyrocni-zprava/). 

https://www.ochrance.cz/vystupy/vyrocni-zprava/

