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Vážená paní Mindlová,
z pověření veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. (dále také
„ochránkyně“), reaguji na Vaše podání, týkající se vyživovací povinnosti rodiče vůči
nezletilému dítěti a aspektů s tím souvisejících.
Vámi uvedenou záležitostí není ochránkyně oprávněna se s ohledem
na zákonem1 vymezenou působnost zabývat, neboť placení a vymáhání výživného
(tedy rovněž exekuce) jsou soukromoprávními záležitostmi, do nichž ochránkyně
nemůže jakkoliv zasahovat. Jejím posláním podle zákona je totiž (zjednodušeně
řečeno) chránit občany před nezákonným jednáním či nečinností úřadů. Podrobnější
informace o působnosti ochránkyně a náležitostech podnětu naleznete v připojeném
informačním letáku Jak se obracet na veřejného ochránce práv.
Uvedenou situaci nelze považovat za diskriminaci ve smyslu zákona.
Diskriminací se rozumí situace, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě,
než se zachází s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to na základě některého
z diskriminačních důvodů (ten v tomto případě absentuje), které jsou vymezeny
v ustanovení § 2 odst. 3 antidiskriminačního zákona,2 a zároveň k tomu došlo
v některé ze zákonem vymezených oblastí. Více informací obsahuje připojený leták
Rovné zacházení a ochrana před diskriminací.
Co se týká možnosti ochránkyně působit ke změně legislativy, právní úprava
jí nedává příliš široké pravomoci. Ochránkyně má podle ustanovení § 22 zákona
o veřejném ochránci práv možnost doporučit vydání, změnu či zrušení právního
předpisu. Jde-li o zákon, podává toto doporučení vládě České republiky. Jedná se
o právně nezávazné doporučení, jímž se vláda České republiky může či nemusí řídit.
K využití oprávnění podle ustanovení § 22 přistupuje veřejná ochránkyně práv tehdy,
je-li přesvědčena o zásadní problémovosti napadené právní úpravy (což není tato
1 zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
2 zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

situace), a pokud je schopna navrhnout její vhodnou a přijatelnou změnu. Vychází
rovněž ze zkušeností získaných během své činnosti a bere v úvahu také množství
podnětů dotýkajících se téže věci, jež může do jisté míry signalizovat závažnost
problému.
Naproti tomu kvalifikovaná zákonodárná iniciativa – právo předkládat návrhy
zákonů přímo Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky – ochránkyni
nenáleží. Tímto právem disponují v České republice pouze poslanci, Senát jako
celek, vláda České republiky a zastupitelstvo vyššího územně správního celku.
Pokud chcete dosáhnout konkrétní změny právního předpisu, je tedy třeba se
obracet především na tyto subjekty.
S pozdravem

Mgr. Petra Š u p l e r o v á v. r.
vedoucí oddělení rodiny, zdravotnictví a práce
(dopis je opatřen elektronickým podpisem)
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