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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o výroční zprávě týkající se činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2010
(2011/2106(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na výroční zprávu týkající se činnosti evropského veřejného ochránce práv 
za rok 2010,

– s ohledem na čl. 24 odst. 3 a článek 228 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na články 41 a 43 Listiny základních práv Evropské unie,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. června 2008 o návrhu rozhodnutí Evropského 
parlamentu, kterým se mění jeho rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom ze dne 9. března 
1994 o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv1,

– s ohledem na rámcovou dohodu o spolupráci uzavřenou mezi Evropským parlamentem 
a veřejným ochráncem práv dne 15. března 2006, která vstoupila v platnost dne 1. dubna 
2006,

– s ohledem na prováděcí opatření statutu veřejného ochránce práv ze dne 1. ledna 20092,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o činnosti evropského veřejného ochránce práv,

– s ohledem na čl. 205 odst. 2 druhou a třetí větu jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Petičního výboru (A7–0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že výroční zpráva o činnosti evropského veřejného ochránce práv za 
rok 2010 byla formálně předložena předsedovi Parlamentu dne 10. května 2011 a že 
evropský veřejný ochránce práv Nikiforos Diamandouros předložil svou zprávu Petičnímu 
výboru dne 23. května 2011 v Bruselu,

B. vzhledem k tomu, že v článku 41 Listiny základních práv je stanoveno, že „každý má 
právo na to, aby jeho záležitosti byly orgány, institucemi a jinými subjekty Unie řešeny 
nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě“,

C. vzhledem k tomu, že článek 43 Listiny stanoví, že „každý občan Unie a každá fyzická 
osoba pobývající nebo právnická osoba mající své statutární sídlo v jednom členském 
státě má právo obracet se na ochránce práv Unie v případě nesprávností v činnosti orgánů 
nebo subjektů Společenství, s výjimkou Soudního dvora a Soudu prvního stupně při jejich 
soudní činnosti“,

D. vzhledem k tomu, že nesprávný úřední postup vzniká tehdy, když veřejný orgán nefunguje 

                                               
1 Úř. věst. L 189, 17.7.2008, s. 25.
2 Přijat dne 8. července 2002 a pozměněn rozhodnutími veřejného ochránce práv ze dne 5. dubna 2004 a 
3. prosince 2008.
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v souladu s pravidly či principy, které jsou pro něj závazné,

E. vzhledem k tomu, že pan Diamandouros byl Parlamentem na jeho plenárním zasedání ve 
Štrasburku dne 20. ledna 2010 opětovně zvolen veřejným ochráncem práv a dne 25. října 
složil v Lucemburku přísahu před Soudním dvorem,

F. vzhledem k tomu, že dne 27. září 2010 oslavil úřad Evropského veřejného ochránce práv 
patnácté výročí své existence; vzhledem k tomu, že během tohoto půl druhé dekády 
trvajícího období odpověděl veřejný ochránce práv více než 36 000 stěžovatelů a uzavřel 
šetření více než 3 800 možných nesprávných úředních postupů,

G. vzhledem k tomu, že veřejný ochránce práv využil patnáctého výročí založení svého úřadu 
k tomu, aby zahájil novou strategii pro svůj mandát na období 2009–2014; vzhledem 
k tomu, že se tato strategie soustřeďuje na naslouchání zúčastněným stranám, rychlejší 
dosahování výsledků, pozitivní ovlivňování kultury veřejné správy EU, poskytování 
včasných a užitečných informací zúčastněným stranám a veřejnosti a okamžité 
přehodnocení využití dostupných zdrojů,

H. vzhledem k tomu, že v roce 2010 veřejný ochránce obdržel práv 2 667 stížností; 
a vzhledem k tomu, že to ve srovnání s rokem představuje 2009 pokles o více než 400 
stížností,

I. vzhledem k tomu, že v roce 2010 uzavřel 326 šetření (318 v roce 2009), z nichž 232 bylo 
založených na stížnostech; vzhledem k tomu, že se průměrný čas potřebný k uzavření 
šetření snížil ze 13 měsíců v roce 200á na 9 měsíců v letech 2009 a 2010; vzhledem 
k tomu, že většina šetření byla uzavřena do jednoho roku (66 %) a více než polovina 
(52 %) byla uzavřena do tří měsíců.

J. vzhledem k tomu, že veřejný ochránce práv může zahájit šetření z vlastního podnětu, 
pokud má v úmyslu vyšetřit možný případ nesprávného úředního postupu na základě 
stížnosti neoprávněné osoby, nebo pokud existuje podezření na systémové potíže v rámci 
orgánů či institucí; vzhledem k tomu, že v roce 2010 uzavřel veřejný ochránce práv 3 
šetření z vlastního podnětu a 6 jich zahájil,

K. vzhledem k tomu, že 65 % šetření zahájených v roce 2010 se týkalo Evropské komise 
(56 % v roce 2009), 10 % Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO), 7 % 
Evropského parlamentu, 2 % Rady EU a 1 % Soudního dvora Evropské unie,  

L. vzhledem k tomu, že ve více než polovině případů (55 %) uzavřených v roce 2010 přijal 
daný orgán smírné řešení nebo danou věc urovnal,

M. vzhledem k tomu, že veřejný ochránce práv může uveřejnit další připomínku, jestliže 
během šetření zjistí možnost zlepšení kvality veřejné správy; vzhledem k tomu, že veřejný 
ochránce práv vznesl v roce 2010 další připomínky ve 14 případech (pokles oproti 28 
případům v roce 2009) s cílem zlepšit kvalitu služeb poskytovaných občanům,

N. vzhledem k tomu, že kritická připomínka je vyslovena v případech, i) kdy daný orgán již 
nemá možnost nesprávný úřední postup odstranit, ii) kdy nemá nesprávný úřední postup 
žádné obecné důsledky, nebo iii) kdy veřejný ochránce práv nepovažuje za nezbytné 
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provést návazná opatření,

O. vzhledem k tomu, že kritická připomínka potvrzuje stěžovateli, že stížnost byla 
oprávněná, a orgánu či instituci dává najevo, že se dopustily pochybení, takže budou moci 
v budoucnu nesprávnému úřednímu postupu předejít; vzhledem k tomu, že v posledních 
letech vykazuje počet kritických připomínek soustavný pokles, a to ze 44 případů v roce 
2008 a 35 v roce 2009 na 33 případů v roce 2010,

P. vzhledem k tomu, že návrh doporučení se vydává v případech, kdy musí veřejný ochránce 
práv provést návazná opatření, kdy je možné nesprávný úřední postup odstranit, nebo kdy 
je nesprávný úřední postup obzvláště závažný nebo má obecné důsledky,

Q. vzhledem k tomu, že veřejný ochránce práv zjistil v roce 2010 nesprávný úřední postup ve 
12 % případů (40 případů); vzhledem k tomu, že v 7 z těchto případů dosáhl díky návrhu 
doporučení pozitivních výsledků, 

R. vzhledem k tomu, že pokud orgán či instituce na návrh doporučení uspokojivě nereaguje, 
může veřejný ochránce práv podat zvláštní zprávu Evropskému parlamentu,

S. vzhledem k tomu, že zvláštní zpráva je poslední zbraní a posledním věcným krokem 
veřejného ochránce práv, který může při řešení případu podniknout, neboť přijetí usnesení 
a výkon pravomocí Parlamentu jsou věcí politického úsudku Parlamentu, 

T. vzhledem k tomu, že veřejný ochránce práv předložil v roce 2010 Parlamentu jednu 
zvláštní zprávu,

1. schvaluje výroční zprávu za rok 2010 předloženou evropským veřejným ochráncem práv; 
blahopřeje veřejnému ochránci práv k jeho znovuzvolení v lednu 2010;

2. bere na vědomí novou strategii, kterou veřejný ochránce práv připravil pro svůj současný 
mandát a která tvoří základ jeho podnětů a činnosti; konstatuje, že tato strategie zahrnuje 
mj. trvalý dialog se stěžovateli, občanskou společností a jinými zúčastněnými stranami, 
přičemž spoluprací a konzultacemi s evropskou sítí veřejných ochránců práv určuje 
osvědčené postupy, díky čemuž jsou postupy EU spravedlivější a transparentnější 
a dochází k podpoře kultury veřejné služby ve správních útvarech orgánů EU;

3. domnívá se, že role veřejného ochránce práv při posilování otevřenosti a odpovědnosti 
rozhodovacích postupů a správní struktury Evropské unie významně přispívá k vytvoření 
takové Unie, v níž jsou rozhodnutí přijímána „co nejotevřeněji a co nejblíže občanům“, 
jak je uvedeno v čl. 1 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii;

4. připomíná, že dne 27. září 2010 oslavil úřad Evropského veřejného ochránce práv 
patnácté výročí své existence; bere na vědomí, že během těchto 15 let odpověděl veřejný 
ochránce práv na více než 36 000 stížností a plnil významnou úlohu tím, že pomáhal 
evropským orgánům a institucím zjednat nápravu a zvýšit kvalitu jejich výkonu správy;

5. konstatuje, že zkušenosti nabyté během těchto patnácti let poskytly úřadu veřejného 
ochránce práv skutečný vhled do trendů v oblasti nesprávných úředních postupů, 
systémových problémů a strukturálních nedostatků ve veřejné správě, což umožňuje 
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poskytnout subjektům veřejné správy pokyny zaměřené na to, aby se předešlo opakování 
chyb a aby se zlepšila kvalita a transparentnost jejich práce; 

6. vítá iniciativu veřejného ochránce práv pravidelně zveřejňovat studie, v nichž zkoumá 
opatření orgánů či institucí EU podniknutá v návaznosti na jeho kritické a další 
připomínky; konstatuje, že celková míra uspokojivého provádění následných opatření byla 
v roce 2009 81 % (94 % v případě dalších připomínek a 70 % v případě kritických 
připomínek); považuje tento vývoj za povzbudivý; domnívá se však, že je možné další 
zlepšení, zejména pokud jde o ukazatel u kritických připomínek; vVyzývá orgány 
a instituce, aby s veřejným ochráncem práv spolupracovaly na zlepšení míry provádění 
následných opatření; 

7. vítá obecně konstruktivní spolupráci mezi veřejným ochráncem práv a institucemi 
a orgány EU; podporuje veřejného ochránce práv v jeho úloze kontrolního mechanismu 
a cenného zdroje pokračujícího ve zlepšování evropské veřejné správy;

8. vyjadřuje veřejnému ochránci práv uznání za nové logo a vizuální identitu jeho úřadu 
a také za novou podobu jeho výroční zprávy, uděluje mu pochvalu také za zlepšení 
transparentnosti orgánů či institucí prostřednictvím zveřejňování informací o všech 
nových šetřeních, která v souvislosti se stížnostmi provádí, na jeho internetových 
stránkách; 

9. navrhuje, aby byli při předkládání výroční zprávy veřejného ochránce práv na schůzi 
Petičního výboru přítomni nejen zástupci Evropské komise, ale také představitelé 
správních útvarů Evropského parlamentu a Rady, aby se mohli ke zprávě vyjádřit 
a zúčastnit se diskuze; naléhavě vyzývá správní útvary Parlamentu a Rady, aby byly 
zastoupeny na budoucích schůzích, na kterých bude předložena výroční zpráva veřejného 
ochránce práv a proběhne k ní diskuze;

10. bere na vědomí, že v roce 2010 obdržel veřejný ochránce práv od občanů, podniků, 
sdružení, nevládních organizací a regionálních kanceláří 2 667 stížností; konstatuje, že to 
představuje pokles o více než 400 stížností, které nespadají do jeho pravomoci;

11. je přesvědčen, že tento pokles počtu neoprávněných stížností je možné připsat částečně 
interaktivnímu průvodci, který byl zaveden na internetových stránkách veřejného 
ochránce práv v roce 2009 a který účinně pomáhá stěžovatelům dostat se 
k nejvhodnějšímu orgánu, který jim může pomoci; 

12. vybízí Evropský parlament, aby uvolnil prostředky na vytvoření podobného internetového 
portálu pro svůj Petiční výbor, aby se tento orgán zviditelnil a zvýšila se jeho 
transparentnost, neboť může taktéž přispět ke snížení počtu neoprávněných petic 
a zároveň poskytnout žadatelům pokyny a rady a zvýšit účinnost a efektivitu procesu 
předkládání a projednávání petic; 

13. bere s uspokojením na vědomí neustálé snižování kritických připomínek předložených 
veřejným ochráncem práv (33 v roce 2010, 35 v roce 2009, 44 v roce 2008 a 55 v roce 
2007); je přesvědčen, že to dokazuje, že je to důkazem aktivnější úlohy orgánů a institucí 
EU při řešení stížností aktivnější úlohu;
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14. konstatuje, že průměrná doba potřebná pro ukončení šetření se v letech 2009 a 20010 
ustálil na devíti měsících; 

15. konstatuje, že 65 % šetření zahájených veřejným ochráncem práv v roce 2010 se týkalo 
Evropské komise (219 šetření); vyjadřuje své znepokojení nad výrazným nárůstem 
v porovnání s 56 % v roce 2009 (191 šetření);

16. bere na vědomí obavy veřejného ochránce práv ohledně poměrně vysokého počtu 
neuspokojivých odpovědí Evropské komise na jeho kritické připomínky (10 ze 32 
odpovědí); souhlasí s názorem veřejného ochránce práv, že ještě stále zbývá vykonat 
mnoho práce, aby se podařilo přesvědčit úředníky o tom, že obranný postoj k veřejnému 
ochránci práv představuje pro jejich orgány promarněnou příležitost a nebezpečí 
poškození obrazu Unie jako celku; zdůrazňuje, že evropští občané mají podle Listiny 
základních práv právo na dobrou veřejnou správu; 

17. poukazuje na skutečnost, že v roce 2010 byl zdaleka nejběžnějším obviněním, jaké 
veřejný ochránce práv řešil, nedostatek transparentnosti ve veřejné správě EU; konstatuje, 
že tato obvinění se objevila ve 33 % všech uzavřených šetření a zahrnovala odmítnutí 
poskytnout informace a odmítnutí přístupu k dokumentům; sdílí pocit marnosti veřejného 
ochránce práv nad skutečností, že v posledních letech zůstává počet případů týkajících se 
transparentnosti trvale vysoký;

18. konstatuje, že v roce 2010 předložil veřejný ochránce práv jednu zvláštní zprávu1, která se 
týkala toho, že Komise odmítla zveřejnit dokumenty a spolupracovat loajálně s veřejným 
ochráncem práv; připomíná, že zprávu Petičního výboru o zvláštní zprávě přijal Evropský 
parlament dne 27. října 2010; připomíná, že v přijatém usnesení byla Komise vyzvána, 
aby Evropskému parlamentu zaručila, že dostojí svým povinnostem, pokud jde o loajální 
spolupráci s evropským veřejným ochráncem práv;

19. připomíná, že nařízení 1049/2001 o přístupu k dokumentům orgánů EU2 platí již 10 let; 
souhlasí s postřehem veřejného ochránce práv, že se orgány stále potýkají se základní 
představou, z níž nařízení vychází, a to, že otevřenost by měla být pravidlem a utajení 
výjimkou; 

20. připomíná, že přepracovávání tohoto nařízení stále probíhá; vyjadřuje politování nad 
nedostatečným pokrokem procesu přepracovávání; naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby 
byly otevřenější, pokud jde o zpřístupňování dokumentů a informací občanům 
a Evropskému parlamentu; 

21. vybízí veřejného ochránce práv, aby i nadále trval na dodržování základního práva na 
přístup k dokumentům, kulturu veřejné služby vstřícné k občanům a aktivní postoj 
institucí, agentur a orgánů EU, pokud jde o zveřejňování dokumentů;

                                               
1 Zpráva o zvláštní zprávě evropského veřejného ochránce práv v návaznosti na jeho návrh doporučení Evropské 
komisi ve věci stížnosti č. 676/2008RT: Zpravodajka: Chrysoula Paliadeliová (Přijaté texty: P7_TA(2010)0436.)
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti 
k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43–48).
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22. souhlasí s veřejným ochráncem práv v tom, že by stručné prohlášení o zásadách veřejné 
služby přispělo ke kultuře veřejné služby a podpořilo důvěru občanů ve veřejnou službu 
a orgány či institucemi EU; očekává prohlášení veřejného ochránce práv o zásadách 
veřejné služby, v souvislosti s nímž v současné době konzultuje své kolegy ve členských 
státech a jiné zúčastněné strany; 

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a zprávu Petičního výboru Radě, 
Komisi, evropskému veřejnému ochránci práv, vládám a parlamentům členských států 
a jejich veřejným ochráncům práv nebo obdobným příslušným orgánům.



PR\868703CS.doc 9/12 PE466.968v01-00

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 10. května 2011 předložil evropský veřejný ochránce práv předsedovi Evropského 
parlamentu Jerzymu Buzkovi svou výroční zprávu za rok 2010.  Dne 23. května 2011 
předložil svou správu na schůzi Petičního výboru Parlamentu, tj. výboru, který je příslušný 
pro vztahy s jeho úřadem.

Pan Nikiforos Diamandouros, evropský veřejný ochránce práv, byl opětovně zvolen do své 
funkce Evropským parlamentem na jeho plenárním zasedání dne 20. ledna 2010 a dne 
25. října 2010 složil před Soudním dvorem Evropské unie v Lucemburku slavnostní přísahu.

Právním základem mandátu evropského veřejného ochránce práv je článek 228 Smlouvy
o fungování Evropské unie (SFEU), podle něhož je evropský veřejný ochránce práv oprávněn 
přijímat stížnosti, které se týkají nesprávného úředního postupu institucí Evropské unie1.  
Právo podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv je stanoveno v článku 24 SFEU a 
v článku 43 Listiny základních práv Evropské unie. Vstupem Lisabonské smlouvy v platnost 
byl mandát veřejného ochránce práv rozšířen o případný nesprávný úřední postup v rámci 
společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), včetně společné bezpečnostní a obranné 
politiky (SBOP).

Definice nesprávného úředního postupu předložená veřejným ochráncem práv, kterou schválil 
Evropský parlament a Evropská komise, zní: „Nesprávný úřední postup vzniká tehdy, když 
veřejný orgán nefunguje v souladu s pravidly či principy, které jsou pro něj závazné“. Pro 
instituce z toho vyplývá respektování právního státu, dodržování zásad řádného úředního 
postupu a základních práv. Listina základních práv obsahuje právo na řádnou správu jako 
základní právo občanů EU (článek 41) a je závazná pro správní útvary institucí EU.

Dne 27. září 2010 oslavil úřad evropského veřejného ochránce práv patnácté výročí své 
existence. Za těchto patnáct let se úřad zabýval více než 36 000 stížností a uskutečnil více než 
3 800 šetření ohledně možného nesprávného úředního postupu. Výsledkem zpracování 
takového množství stížností je, že úřad nashromáždil značný objem zkušeností, které 
veřejnému ochránci práv umožňují získat přehled o trendech v oblasti nesprávných úředních 
postupů, systémových problémů a strukturálních nedostatků ve veřejné správě institucí EU. 
To mu umožňuje zajišťovat nápravu, pomáhat zvyšovat kvalitu správy EU a pomáhat šířit 
a uplatňovat řádné postupy. 

Výroční zpráva veřejného ochránce práv za rok 2010 má novou podobu a v roce 2010 jak 
úřad veřejného ochránce práv, tak evropská síť veřejných ochránců práv zavedla nové logo. 
Na základě zpětné vazby od čtenářů a s cílem vyjádřit novou vizuální identitu úřadu a zároveň 
co nejlépe využít zdroje neobsahuje přepracovaná výroční zpráva veřejného ochránce práv již 
tradiční úvod a souhrn, ale přichází se samostatným přehledem, v němž veřejný ochránce práv 
upozorňuje na hlavní témata daného roku. 

V roce 2010 zaznamenal veřejný ochránce práv 2 667 stížností od občanů, podniků, sdružení, 
nevládních organizací a regionálních kanceláří (3 098 v roce 2009) a zpracoval celkem 
2 727 stížností. Z těchto stížností spadalo 744 (27 %) do jeho pravomoci. Téměř 58 % 

                                               
1 Pro účely tohoto dokumentu zahrnuje pojem „instituce“ také orgány, agentury a úřady Unie.    
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stížností obdržených v roce 2010 bylo podáno přes internet. Veřejný ochránce práv dokončil 
326 šetření na základě stížností a zahájil dvanáct vyšetřování z vlastního podnětu. 

Je-li to možné, veřejný ochránce práv se snaží dosáhnout pozitivního výsledku smírným 
řešením, které je uspokojivé pro stěžovatele i pro dotčenou instituci. V roce 2010 bylo 
nalezeno smírné řešení ve 179 případech. Pokud však smírného řešení nelze dosáhnout, 
veřejný ochránce práv buď případ uzavře kritickou připomínkou, nebo předloží návrh 
doporučení. 

Kritická připomínka je vyslovena v případech, kdy daná instituce již nemá možnost nesprávný 
úřední postup odstranit, kdy nesprávný úřední postup nemá žádné obecné důsledky nebo kdy 
veřejný ochránce práv nemusí provést návazná opatření. Veřejný ochránce práv může rovněž 
vyslovit kritickou připomínku v případě, kdy se domnívá, že návrh doporučení by nebyl 
účinný, nebo v případech, kdy dotčená instituce návrh doporučení nepřijala, ale příslušný 
nesprávný úřední postup není důvodem k vypracování zvláštní zprávy pro Parlament. Kritická 
připomínka je nicméně potvrzením pro stěžovatele, že jeho stížnost byla oprávněná, a jasně 
ukazuje dotčené instituci, co učinila nesprávně, aby se v budoucnu mohla takových kroků 
vyvarovat. V roce 2010 vyslovil veřejný ochránce práv kritické připomínky na adresu institucí 
pouze ve 33 případech ve srovnání s 35 v roce 2009 a 44 v roce 2008. I tak se domnívá, že 
existuje prostor ke zlepšení.

Další připomínky, nástroj, který veřejný ochránce práv používá, jestliže během šetření zjistí 
možnost zlepšení kvality veřejné správy, byly vysloveny ve 14 případech (28 v roce 2009). 
Smyslem dalších připomínek veřejného ochránce práv není kritizovat dotčenou instituci, 
nýbrž by měly být chápány jako pokyn a rada, jakým způsobem by instituce mohla zlepšit 
kvalitu svých služeb.

S cílem informovat veřejnost a zajistit, aby se instituce poučily ze svých chyb, zveřejňuje 
veřejný ochránce práv každý rok na svých internetových stránkách studii o činnosti institucí 
následující po jeho kritických a dalších připomínkách a rovněž vyzývá dané instituce 
k odpovědi. V poslední studii týkající se roku 2009 se uvádí, že celková míra uspokojivého 
provádění následných opatření byla 81 % (94 % v případě dalších připomínek a 70 % 
v případě kritických připomínek). Ačkoli je celková míra povzbudivá, je zejména v případě 
kritických připomínek prostor ke zlepšení. 

Veřejný ochránce práv zjistil v roce 2010 nesprávný úřední postup ve 12 % případů 
(40 případů). Předložením návrhů doporučení, která byla přijata, dosáhl pro stěžovatele 
pozitivního výsledku v sedmi případech. V roce 2010 vydal veřejný ochránce práv 16 nových 
návrhů doporučení. 

Návrh doporučení se vydává v případech, kdy má dotčená instituce možnost nesprávný úřední 
postup odstranit, nebo v případech, kdy je nesprávný úřední postup závažný, nebo kdy má 
obecné důsledky. V případě návrhu doporučení je dotčená instituce podle Smlouvy povinna 
zaslat veřejnému ochránci práv do tří měsíců podrobné stanovisko.

Pokud instituce EU na návrh doporučení uspokojivě nereaguje, může veřejný ochránce práv 
vypracovat zvláštní zprávu a zaslat ji Evropskému parlamentu. Zvláštní zpráva je nástroj 
veřejného ochránce práv používaný v krajním případě a představuje poslední krok, který 
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může veřejný ochránce práv při řešení stížnosti učinit. Poté je to už Parlament, na němž je 
rozhodování o dalších krocích, jako např. vypracování usnesení.  Zvláštní zprávy jsou 
předkládány Petičnímu výboru, jenž je výborem příslušným pro vztahy s veřejným ochráncem 
práv. 

Veřejný ochránce práv předložil Parlamentu v roce 2010 jednu zvláštní zprávu, která
následovala po šetření stížnosti na přístup k dokumentům týkajícím se emisí CO2 

z automobilů. Zvláštní zpráva poukázala na to, že Komise neodpověděla na návrh doporučení 
po dobu téměř 15 měsíců, ačkoli podle Smlouvy je lhůta stanovena na tři měsíce. Komise také 
nesplnila závazek, který dala veřejnému ochránci práv. Tato selhání představovala porušení 
povinnosti Komise loajálně spolupracovat s veřejným ochráncem práv. Petiční výbor 
vypracoval zprávu1 o zvláštní zprávě veřejného ochránce práv (zpravodajka: 
místopředsedkyně Chrysoula Paliadeli), kterou Parlament přijal dne 27. října 2010. 

Pokud jde o témata stížností, výroční zpráva veřejného ochránce práv jasně uvádí, že velké 
množství stížností se týkalo přístupu veřejnosti k dokumentům institucí EU. 33 % všech 
šetření uzavřených v roce 2010 se týkalo přístupu k dokumentům.

Instituce jsou vázány Smlouvou, aby prováděly svou činnost co nejotevřeněji, aby tak 
podporovaly dobrou správu věcí veřejných a zajistily účast občanské společnosti. Čl. 15 odst. 
3 SFEU a článek 42 Listiny základních práv stanovují právo na přístup k dokumentům 
institucí. Toto právo je provedeno v nařízení 1049/2001. 

Veřejný ochránce práv byl vždy spolehlivým obhájcem práva na přístup k dokumentům EU 
a při různých příležitostech významně přispěl k diskusím týkajícím se revize nařízení 
1049/2001. V roce 2010 uzavřel 22 šetření stížností, které se týkaly uplatňování nařízení 
1049/2001. Zvláštní zpráva zaslaná Parlamentu v roce 2010 vyplynula vlastně z případu, 
který začal stížností o zamítnutí přístupu k dokumentům.

Veřejný ochránce práv má také právo zkoumat podstatu analýz a závěrů, k nimž dospěla 
Komise při prošetřování stížností na porušení práva. Může například kontrolovat, zda jsou pro 
stěžovatele postačující, dobře vyargumentovány a zcela a jasně vysvětleny. 

V 70 % všech případů zpracovaných v roce 2010 mohl veřejný ochránce práv stěžovatelům 
pomoci tím, že zahájil šetření sám, nebo postoupil stížnost příslušnému orgánu EU či orgánu 
členského státu, nebo poradil stěžovateli, kam se má obrátit. Stížnosti, které nespadají do 
pravomoci evropského veřejného ochránce práv, mohou v mnoha případech nejlépe vyřídit 
vnitrostátní nebo regionální veřejní ochránci práv. V roce 2010 spadalo 1 435 stížností do 
pravomoci člena evropské sítě veřejných ochránců práv, jíž je Petiční výbor řádným členem. 
V roce 2010 postoupil veřejný ochránce práv 145 stížností Petičnímu výboru, zatímco jiné 
stížnosti (601) postoupil Komisi (176) a dalším institucím a orgánům, včetně sítě SOLVIT.

Ve výroční zprávě za rok 2010 je zvláštní pozornost věnována nové strategii, kterou veřejný 
ochránce práv a jeho zaměstnanci formulovali pro jeho mandát na období 2009–2014. Jejím 
cílem je:

                                               
1 Zpráva o zvláštní zprávě evropského veřejného ochránce práv v návaznosti na jeho návrh doporučení Evropské 
komisi ve věci stížnosti č. 676/2008RT (2010/2086(INI)). Přijaté texty: A7-0293/2010.
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• Naslouchat zúčastněným stranám při získávání zpětné vazby od stěžovatelů, rozšiřování 
a prohlubování kontaktů s institucemi EU a občanskou společností a stanovování 
osvědčených postupů. 

• Přinášet výsledky rychleji zkracováním doby potřebné pro uzavření šetření a rozvíjením 
zjednodušených postupů s cílem podpořit rychlé vyřešení stížností.

• Pozitivně ovlivňovat správní kulturu institucí EU napomáháním zlepšení správních 
postupů a zaměřením se na systémové problémy.

• Poskytovat včasné a užitečné informace zúčastněným stranám a veřejnosti lepší 
komunikací.

• Přehodnotit způsob využívání zdrojů a uplatňování nejvyšších správních norem v úřadu.

Úřad veřejného ochránce práv, jehož plán pracovních míst obsahuje v současnosti 64 míst 
(20 úředníků a 44 dočasných zaměstnanců) a rozpočet představuje přibližně 9 milionů EUR, 
využije tuto novou strategii pro upevnění a řízení své činnosti, jejímž cílem je zajistit, aby 
občané EU mohli plně užívat svých práv a aby se zlepšila kvalita správy v EU.


