FR-67001 Strasbourg Cedex

Stížnost evropskému veřejnému ochránci práv může být
podána písemně dopisem nebo pomocí přiloženého

formuláře. Elektronická podoba tohoto formuláře stížnosti
je k dispozici na webových stránkách veřejného ochránce
práv: http://www.ombudsman.europa.eu

Ano (upřesněte, prosím)

®
Ne

Příručka a formulář stížnosti
Ano (upřesněte, prosím)

Ano (upřesněte, prosím)

Prosím, projednejte mou stížnost veřejně

®

®

Ne

Ne

Žádám, aby bylo s mou stížností nakládáno důvěrně

Ano

®

Ne

Evropský veřejný ochránce práv — 1 Avenue du Président Robert Schuman — B.P. 403 — FR- 67001 Strasbourg Cedex — Francie

(1) Nařízení (ES) č. 45/2001 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o ochraně jednotlivců pokud jde o zpracování osobních údajů institucemi
a orgány Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

Stížnosti k veřejnému ochránci práv mohou obsahovat osobní údaje o stěžovateli nebo o třetí straně. Zpracování osobních údajů evropským veřejným ochráncem
práv se řídí nařízením (ES) č. 45/2001(1). Pokud stěžovatel nevyžaduje důvěrnost, považuje se to pro účely článku 5 (d) nařízení (ES) č. 45/2001 za jeho souhlas
s veřejným projednáním všech osobních údajů, které mohou být součástí stížnosti, veřejným ochráncem práv.

Stěžovatel má právo požádat o to, aby jeho stížnost byla projednávána důvěrně. Pokud je vyžadována důvěrnost, není veřejný přístup ani ke stížnosti, ani k ostatním
výše uvedeným dokumentům. Nicméně zahájí-li evropský veřejný ochránce práv šetření, i důvěrná stížnost musí být zaslána dotčenému orgánu nebo instituci
Unie. Rozhodnutí veřejného ochránce práv o důvěrných stížnostech jsou uveřejňována na jeho webových stránkách, po vynětí všech informací, které by mohly vést
k identiﬁkaci stěžovatele. Tyto informace jsou rovněž vyňaty, je-li rozhodnutí uveřejněno, v plném znění nebo formou shrnutí, v tištěné verzi nebo elektronickém formátu.

„Veřejné projednávání“ stížnosti znamená, že komukoli z veřejnosti je umožněn přístup ke stížnosti a jejím přílohám. Pokud veřejný ochránce práv zahájí šetření,
jsou stanoviska daného orgánu nebo instituce k stížnosti, jakékoliv připomínky stěžovatele k tomuto stanovisku a také ostatní dokumenty zmíněné ve článku
14 prováděcích ustanovení (k dispozici na webových stránkách evropského veřejného ochránce práv) veřejnými dokumenty a na požádání mohou být komukoli
z veřejnosti zpřístupněny. Rozhodnutí evropského veřejného ochránce práv o stížnostech jsou uveřejňována na jeho webových stránkách, přičemž jméno
stěžovatele je z nich vyňato. Některá jsou rovněž uveřejňována, v plném znění nebo formou shrnutí, v tištěné verzi a elektronických formátech. Tyto publikace
neobsahují jméno ani adresu stěžovatele.

Stížnosti k evropskému veřejnému ochránci práv (a všechny přiložené dokumenty) jsou obvykle projednávány veřejně.

Datum a podpis:

®

pokud evropský veřejný ochránce práv rozhodne, že není oprávněn ji řešit?

Souhlasíte s tím, že Vaše stížnost může být předána jinému orgánu nebo instituci (evropské nebo vnitrostátní),

®

®

Vyberte prosím jednu z následujících dvou možností po přečtení informace uvedené v rámečku níže:

®

Byl předmět Vaší stížnosti rozhodnut soudem nebo je soudem projednáván?

®

interních žádostí a stížností poskytuje služební řád? Pokud ano, vypršely již lhůty pro odpověď orgánů?

Pokud se stížnost týká pracovněprávního vztahu s orgány nebo institucemi EU: využil jste všech možností, které pro podání

®

Kontaktoval jste se již dotčený orgán nebo instituci EU s cílem dosáhnout nápravy?

Co by podle Vás měl orgán nebo instituce udělat za účelem zjednání nápravy?

na nichž je stížnost založena.

QK-72-05-015-CS-D

5
6
7
8
9
10

B.P. 403

10/10/06 20:52:40
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let ode dne, kdy jste se dozvěděl o skutečnostech,

Červen 2006
(1) V současnosti (v červnu 2006) existuje 21 jazyků Smlouvy: anglický, český,
dánský, estonský, ﬁnský, francouzský, holandský, irský, italský, litevský, lotyšský,
maďarský, maltský, německý, polský, portugalský, řecký, slovenský, slovinský,
španělský a švédský.

http://www.ombudsman.europa.eu
a o výsledcích jeho šetření budete informován.

■ Na webových stránkách
Veřejný ochránce práv Vaši stížnost přezkoumá

eo@ombudsman.europa.eu
soudem rozhodnuty.

■ E-mailem
jsou projednávány soudem nebo které již byly

+33 (0)3 88 17 90 62

■ Veřejný ochránce práv se nezabývá věcmi, které

■ Faxem
v dané záležitosti obrátil, např. formou dopisu.

+33 (0)3 88 17 23 13

■ Na dotčený orgán nebo instituci jste se již

■ Telefonicky
být postižen osobně.

Francie

■ Nesprávným úředním postupem nemusíte

1 Avenue du Président Robert Schuman

■ Stížnost musí být podána před uplynutím dvou

■ Poštou
Smlouvy (1), jasně uveďte, kdo jste, na který orgán nebo

Evropský veřejný ochránce práv
instituci EU si stěžujete a jaké jsou důvody vaší stížnosti.

MOHL BY VÁM POMOCI?
Napište veřejnému ochránci práv v jakémkoli z jazyků

Evropský veřejný ochránce práv
Jak kontaktovat evropského
veřejného ochránce práv
Jak si stěžovat

cs

■ Evropský parlament
Jste-li občanem členského státu Unie nebo máte bydliště

orgánům a institucím Evropské unie (EU). Veřejnému
■ Rada Evropské unie
v členském státě, můžete k evropskému veřejnému

ochránci práv můžete podat stížnost na nesprávný úřední
■ Evropská komise
ochránci práv podat stížnost na nesprávný úřední postup

Veřejný ochránce práv nemůže šetřit stížnosti proti státním,

regionálním nebo místním správním úřadům členských

států, a to ani v případě stížností týkajících se záležitostí

a regionálních veřejných ochránců práv a petičních výborů

v EU jsou k dispozici na webových stránkách evropského

Co je nesprávný úřední postup?

Nesprávným úředním postupem je špatná nebo

nedostatečná správa. Dochází k ní, pokud orgán nejedná

v souladu s právem, nerespektuje zásady dobré správy

nebo porušuje lidská práva. Některé příklady:

■ administrativní nesrovnalosti

■ nepoctivost

■ diskriminace

■ zneužití pravomoci

■ nezodpovězení podání

■ odmítnutí poskytnout informace

■ zbytečné průtahy

OPO50400_Ombudsman_CS.indd 2

■ Soudní dvůr Evropských společenství
(s výjimkou jeho soudních pravomocí)

EU. Mnohé z těchto stížností by mohly být adresovány
■ Evropský hospodářský a sociální výbor

vnitrostátním nebo regionálním veřejným ochráncům práv
■ Výbor regionů Evropské unie

a nebo petičním výborům vnitrostátních nebo regionálních
■ Evropská investiční banka

parlamentů. Kontaktní údaje všech vnitrostátních
■ Evropská centrální banka

Veřejný ochránce práv může informovat dotčený orgán

■ Evropský úřad pro výběr pracovníků (EPSO)
o podané stížnosti s tím, aby problém vyřešil. Pokud není

veřejného ochránce práv:
■ Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
možné případ uspokojivě vyřešit v průběhu šetření, snaží

http://www.ombudsman.europa.eu
■ Evropský policejní úřad (Europol)
se veřejný ochránce práv, je-li to možné, najít smírné

■ Decentralizované agentury (jako Evropské středisko
pro rozvoj odborného vzdělávání, Evropská

agentura pro životní prostředí, Úřad pro harmonizaci

ve vnitřním trhu, atd.)

institucí EU je k dispozici na webové stránce Europa:

http://www.europa.eu
řešení, které odstraní pochybení a uspokojí stěžovatele.

Pokud pokus o smírné řešení selže, může veřejný

ochránce práv navrhnout opatření k nápravě. Pokud

orgán navrhovaná opatření nepřijme, může podat zvláštní

Uvedený výčet není vyčerpávající. Přehled orgánů a dalších
zprávu Evropskému parlamentu.

Mezi orgány a instituce EU patří:

orgánů a institucí EU. Stížnosti k veřejnému ochránci práv

si mohou podávat i ﬁrmy, sdružení nebo jiné subjekty se

■ Evropský účetní dvůr

sídlem v Unii.

Jaký výsledek můžete očekávat?

3
4

2

1

Kdo si může stěžovat
u veřejného ochránce práv?

Rada Evropské unie
Evropská komise
Soudní dvůr Evropských společenství (*)
Evropský účetní dvůr
Evropský hospodářský a sociální výbor
Výbor regionů Evropské unie

®
®
®
®
®
®

®

®

®

®

®

®

Jiný orgán Unie (upřesněte, prosím)

Evropský policejní úřad (Europol)

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

Evropský úřad pro výběr pracovníků (EPSO)

Evropská centrální banka

Evropská investiční banka

Co podle Vás udělal orgán nebo instituce EU nesprávně?

Proti jakému rozhodnutí nebo záležitosti si stěžujete? Kdy jste se o něm dozvěděl?

(*) S výjimkou jeho soudních pravomocí

Evropský parlament

®

Na který orgán nebo instituci Evropské unie (EU) si chcete stěžovat?

E-mail: ................................................................................................................................................................................................................................................

Fax: ......................................................................................................................................................................................................................................................

Tel.: ......................................................................................................................................................................................................................................................

Stát: .....................................................................................................................................................................................................................................................

PSČ: .....................................................................................................................................................................................................................................................

Kraj/okres: ........................................................................................................................................................................................................................................

Město: ................................................................................................................................................................................................................................................

Adresa 2. řádek: ..............................................................................................................................................................................................................................

Adresa 1. řádek: ..............................................................................................................................................................................................................................

Jménem koho (je-li zastoupení): .............................................................................................................................................................................................

Příjmení: ............................................................................................................................................................................................................................................

Jméno: ...............................................................................................................................................................................................................................................

Pokud je třeba, pokračujte, prosím, na samostatném listu a přiložte všechny dokumenty nezbytné pro doplnění Vaší stížnosti.

Před vyplňováním tohoto formuláře stížnosti si prosím přečtěte oddíl „Jak si stěžovat”.

Evropský veřejný ochránce práv šetří stížnosti proti

STÍŽNOST NA NESPRÁVNÝ ÚŘEDNÍ POSTUP

postup těchto orgánů a institucí.

Co je orgánem nebo institucí EU?

Evropský veřejný ochránce práv

Čím se zabývá evropský
veřejný ochránce práv?

10/10/06 20:52:48

■ Evropský parlament
Jste-li občanem členského státu Unie nebo máte bydliště

orgánům a institucím Evropské unie (EU). Veřejnému
■ Rada Evropské unie
v členském státě, můžete k evropskému veřejnému

ochránci práv můžete podat stížnost na nesprávný úřední
■ Evropská komise
ochránci práv podat stížnost na nesprávný úřední postup

Veřejný ochránce práv nemůže šetřit stížnosti proti státním,

regionálním nebo místním správním úřadům členských

států, a to ani v případě stížností týkajících se záležitostí

a regionálních veřejných ochránců práv a petičních výborů

v EU jsou k dispozici na webových stránkách evropského

Co je nesprávný úřední postup?

Nesprávným úředním postupem je špatná nebo

nedostatečná správa. Dochází k ní, pokud orgán nejedná

v souladu s právem, nerespektuje zásady dobré správy

nebo porušuje lidská práva. Některé příklady:

■ administrativní nesrovnalosti

■ nepoctivost

■ diskriminace

■ zneužití pravomoci

■ nezodpovězení podání

■ odmítnutí poskytnout informace

■ zbytečné průtahy

OPO50400_Ombudsman_CS.indd 2

■ Soudní dvůr Evropských společenství
(s výjimkou jeho soudních pravomocí)

EU. Mnohé z těchto stížností by mohly být adresovány
■ Evropský hospodářský a sociální výbor

vnitrostátním nebo regionálním veřejným ochráncům práv
■ Výbor regionů Evropské unie

a nebo petičním výborům vnitrostátních nebo regionálních
■ Evropská investiční banka

parlamentů. Kontaktní údaje všech vnitrostátních
■ Evropská centrální banka

Veřejný ochránce práv může informovat dotčený orgán

■ Evropský úřad pro výběr pracovníků (EPSO)
o podané stížnosti s tím, aby problém vyřešil. Pokud není

veřejného ochránce práv:
■ Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
možné případ uspokojivě vyřešit v průběhu šetření, snaží

http://www.ombudsman.europa.eu
■ Evropský policejní úřad (Europol)
se veřejný ochránce práv, je-li to možné, najít smírné

■ Decentralizované agentury (jako Evropské středisko
pro rozvoj odborného vzdělávání, Evropská

agentura pro životní prostředí, Úřad pro harmonizaci

ve vnitřním trhu, atd.)

institucí EU je k dispozici na webové stránce Europa:

http://www.europa.eu
řešení, které odstraní pochybení a uspokojí stěžovatele.

Pokud pokus o smírné řešení selže, může veřejný

ochránce práv navrhnout opatření k nápravě. Pokud

orgán navrhovaná opatření nepřijme, může podat zvláštní

Uvedený výčet není vyčerpávající. Přehled orgánů a dalších
zprávu Evropskému parlamentu.

Mezi orgány a instituce EU patří:

orgánů a institucí EU. Stížnosti k veřejnému ochránci práv

si mohou podávat i ﬁrmy, sdružení nebo jiné subjekty se

■ Evropský účetní dvůr

sídlem v Unii.

Jaký výsledek můžete očekávat?

3
4

2

1

Kdo si může stěžovat
u veřejného ochránce práv?

Rada Evropské unie
Evropská komise
Soudní dvůr Evropských společenství (*)
Evropský účetní dvůr
Evropský hospodářský a sociální výbor
Výbor regionů Evropské unie

®
®
®
®
®
®

®

®

®

®

®

®

Jiný orgán Unie (upřesněte, prosím)

Evropský policejní úřad (Europol)

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

Evropský úřad pro výběr pracovníků (EPSO)

Evropská centrální banka

Evropská investiční banka

Co podle Vás udělal orgán nebo instituce EU nesprávně?

Proti jakému rozhodnutí nebo záležitosti si stěžujete? Kdy jste se o něm dozvěděl?

(*) S výjimkou jeho soudních pravomocí

Evropský parlament

®

Na který orgán nebo instituci Evropské unie (EU) si chcete stěžovat?

E-mail: ................................................................................................................................................................................................................................................

Fax: ......................................................................................................................................................................................................................................................

Tel.: ......................................................................................................................................................................................................................................................

Stát: .....................................................................................................................................................................................................................................................

PSČ: .....................................................................................................................................................................................................................................................

Kraj/okres: ........................................................................................................................................................................................................................................

Město: ................................................................................................................................................................................................................................................

Adresa 2. řádek: ..............................................................................................................................................................................................................................

Adresa 1. řádek: ..............................................................................................................................................................................................................................

Jménem koho (je-li zastoupení): .............................................................................................................................................................................................

Příjmení: ............................................................................................................................................................................................................................................

Jméno: ...............................................................................................................................................................................................................................................

Pokud je třeba, pokračujte, prosím, na samostatném listu a přiložte všechny dokumenty nezbytné pro doplnění Vaší stížnosti.

Před vyplňováním tohoto formuláře stížnosti si prosím přečtěte oddíl „Jak si stěžovat”.

Evropský veřejný ochránce práv šetří stížnosti proti

STÍŽNOST NA NESPRÁVNÝ ÚŘEDNÍ POSTUP

postup těchto orgánů a institucí.

Co je orgánem nebo institucí EU?

Evropský veřejný ochránce práv

Čím se zabývá evropský
veřejný ochránce práv?

10/10/06 20:52:48

B.P. 403
let ode dne, kdy jste se dozvěděl o skutečnostech,

Napište veřejnému ochránci práv v jakémkoli z jazyků

Evropský veřejný ochránce práv
Jak si stěžovat

Jak kontaktovat evropského
veřejného ochránce práv

5
6
7
8
9
10

formuláře. Elektronická podoba tohoto formuláře stížnosti
podána písemně dopisem nebo pomocí přiloženého

Stížnost evropskému veřejnému ochránci práv může být

práv: http://www.ombudsman.europa.eu

je k dispozici na webových stránkách veřejného ochránce
Ano (upřesněte, prosím)

®

Ne

Příručka a formulář stížnosti
Ano (upřesněte, prosím)

®

Ne

Ano (upřesněte, prosím)

®

Ne

Žádám, aby bylo s mou stížností nakládáno důvěrně

®

Ano

®

Ne

Evropský veřejný ochránce práv — 1 Avenue du Président Robert Schuman — B.P. 403 — FR- 67001 Strasbourg Cedex — Francie

(1) Nařízení (ES) č. 45/2001 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o ochraně jednotlivců pokud jde o zpracování osobních údajů institucemi
a orgány Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

Stížnosti k veřejnému ochránci práv mohou obsahovat osobní údaje o stěžovateli nebo o třetí straně. Zpracování osobních údajů evropským veřejným ochráncem
práv se řídí nařízením (ES) č. 45/2001(1). Pokud stěžovatel nevyžaduje důvěrnost, považuje se to pro účely článku 5 (d) nařízení (ES) č. 45/2001 za jeho souhlas
s veřejným projednáním všech osobních údajů, které mohou být součástí stížnosti, veřejným ochráncem práv.

Stěžovatel má právo požádat o to, aby jeho stížnost byla projednávána důvěrně. Pokud je vyžadována důvěrnost, není veřejný přístup ani ke stížnosti, ani k ostatním
výše uvedeným dokumentům. Nicméně zahájí-li evropský veřejný ochránce práv šetření, i důvěrná stížnost musí být zaslána dotčenému orgánu nebo instituci
Unie. Rozhodnutí veřejného ochránce práv o důvěrných stížnostech jsou uveřejňována na jeho webových stránkách, po vynětí všech informací, které by mohly vést
k identiﬁkaci stěžovatele. Tyto informace jsou rovněž vyňaty, je-li rozhodnutí uveřejněno, v plném znění nebo formou shrnutí, v tištěné verzi nebo elektronickém formátu.

„Veřejné projednávání“ stížnosti znamená, že komukoli z veřejnosti je umožněn přístup ke stížnosti a jejím přílohám. Pokud veřejný ochránce práv zahájí šetření,
jsou stanoviska daného orgánu nebo instituce k stížnosti, jakékoliv připomínky stěžovatele k tomuto stanovisku a také ostatní dokumenty zmíněné ve článku
14 prováděcích ustanovení (k dispozici na webových stránkách evropského veřejného ochránce práv) veřejnými dokumenty a na požádání mohou být komukoli
z veřejnosti zpřístupněny. Rozhodnutí evropského veřejného ochránce práv o stížnostech jsou uveřejňována na jeho webových stránkách, přičemž jméno
stěžovatele je z nich vyňato. Některá jsou rovněž uveřejňována, v plném znění nebo formou shrnutí, v tištěné verzi a elektronických formátech. Tyto publikace
neobsahují jméno ani adresu stěžovatele.

Stížnosti k evropskému veřejnému ochránci práv (a všechny přiložené dokumenty) jsou obvykle projednávány veřejně.

Datum a podpis:

®

pokud evropský veřejný ochránce práv rozhodne, že není oprávněn ji řešit?

Souhlasíte s tím, že Vaše stížnost může být předána jinému orgánu nebo instituci (evropské nebo vnitrostátní),

Prosím, projednejte mou stížnost veřejně

®

Vyberte prosím jednu z následujících dvou možností po přečtení informace uvedené v rámečku níže:

®

Byl předmět Vaší stížnosti rozhodnut soudem nebo je soudem projednáván?

®

interních žádostí a stížností poskytuje služební řád? Pokud ano, vypršely již lhůty pro odpověď orgánů?

Pokud se stížnost týká pracovněprávního vztahu s orgány nebo institucemi EU: využil jste všech možností, které pro podání

®

Kontaktoval jste se již dotčený orgán nebo instituci EU s cílem dosáhnout nápravy?

Co by podle Vás měl orgán nebo instituce udělat za účelem zjednání nápravy?

FR-67001 Strasbourg Cedex
na nichž je stížnost založena.

MOHL BY VÁM POMOCI?
■ Poštou
Smlouvy (1), jasně uveďte, kdo jste, na který orgán nebo

Evropský veřejný ochránce práv
instituci EU si stěžujete a jaké jsou důvody vaší stížnosti.

1 Avenue du Président Robert Schuman

■ Stížnost musí být podána před uplynutím dvou

Francie

■ Nesprávným úředním postupem nemusíte

■ Telefonicky
být postižen osobně.

+33 (0)3 88 17 23 13

■ Na dotčený orgán nebo instituci jste se již

■ Faxem
v dané záležitosti obrátil, např. formou dopisu.

+33 (0)3 88 17 90 62

■ Veřejný ochránce práv se nezabývá věcmi, které

■ E-mailem
jsou projednávány soudem nebo které již byly

eo@ombudsman.europa.eu
soudem rozhodnuty.

■ Na webových stránkách
Veřejný ochránce práv Vaši stížnost přezkoumá

http://www.ombudsman.europa.eu
a o výsledcích jeho šetření budete informován.

Červen 2006
(1) V současnosti (v červnu 2006) existuje 21 jazyků Smlouvy: anglický, český,
dánský, estonský, ﬁnský, francouzský, holandský, irský, italský, litevský, lotyšský,
maďarský, maltský, německý, polský, portugalský, řecký, slovenský, slovinský,
španělský a švédský.

QK-72-05-015-CS-D

10/10/06 20:52:40
OPO50400_Ombudsman_CS.indd 1

cs

