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93655. Novou ombudsmankou bude b,fualá zástupkyně ochránce práv Sabatová
Novou ombudsmankou bude b,ývalá zástupkyně veřejného ochránce práv Anna Šabatová. poslancijí dali v dnešním druhém kole tajné
volby přednost před nynějším zástupcem ombudsmana Sbnislavem Křečkem, Sabatová nahradí Pavla Varvařovského, Ker"ý se v
prosinci funkce vzdal. Exposlance CSSO rřečt<a navrhl na ombudsmana prezident Miloš Zeman i Senát, Šanatová měla senátní
nominaci.

Sbatová dostala tolik hlasů, kolik činil nejniří nutný počet ke alolení. Volilo ji 85 ze 168 poslanců, kteří se yýběru zúčastnili, oznámil
za volební komisi Jan Klán (KSČM). Křeček obdžel 36 hlasů, Šabatová se ujme funkce hned poté, co složí slib do rukou předsedy
Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka (ČSSD). Podle Hamáčka by se tak mělo stát v útený 18. února, První kolo volby se konalo už ve
čtvrtelq kdy neuspěl anijeden z kandidátŮ.

Šabatová by s politiky ráda diskutovala o rozšíření pravomocí veřelného ochránce práv. Po svém zvolení novinářům řekla, že
ombudsman by měl mít možnost navrhnout Ústavnímu sottdu zrušení zákona a v otázkách diskiminace podávat žaloby. Současné
pravomoci veřejného ochránce práv dávají podle ní dobrou možnost chránit práva lidí. V prvních týdnech se chce Šabatová především
seznámit se zaměstnanci a s tím, kam se úřad za sedm let od jejího odchodu posunul, Chtěla by také udělat revizi toho, co navrhovali
její předchůdci.

§ďek není zklamán, že ho Sněrnovna za ochránre práv nevybrala. Črr řekl, že se těší na spolupráci se Šabatovou. "Nevidím v tom
vůbec žádný problém. Jistě budeme velmi dobře spolupracovat, Jsme ťošku odlišné typy, což ale může b,ít jen ku prospěchu věci,"
uvedl. Doplnil, že on úm se považuje spíše za advokáta všedního dne, Kený řeší běžné problémy lidí, zatímco Šanatová se zab,ývá
spíše "vyšší óstí všeobecných práť'. Kombinace obojího může b,ýt podle něj velmi dobrá. Zdůraznil, že se srným postem zástupce
ombudsmana je zcela spokojený.

Volbu Šabatové ocenil premiér Bohuslav Sobotka (CSSO). VěřL že dílql profesní i lidské kvalifikaci a zkušenostem s bojem proti bezpráví
naváže na své předchŮdce a bude se zasazovat za lidská pravá a dodržování pravidel spravedlivé společnosti, wedl v tiskové zprávé.

Varvařovslaý byl v Úřadu od 13, září2ala, skončil před uplynutím svého mandátu, Byl ve své pozici dlouhodobě nespokojen především s
tím, že politicijeho doporučenípříliš nerespektují. Ze 16 podnětů na změnu zákonů, které předložil Poslanecké sněmovně v letech 2011
a 2a12, mu zákonodárci vyhověli jen jednou v plném rozsahu a dvakát ěstečně. Posledním impulzem pak podle něj bylo vážné
onemocnění manželky, jejft. zdravotní stav se nezlepšoval tak rychlg jak by si přál.

Posláním ombudsmana, jímŽ byl koncem roku 2000 na pruní šestileté období zuolen o<ministr spravedlnosti Otakar Motejí, je chránit
obČany před nďinností nebo špatným rozhodnuťm orgánů státní správy. Pokud ombudsman 4i§L že konkétní orgán pochybil, je v
jeho pravomoci u,rzvat jej k nápravě. Když se tak nestane, umožňuje mu zákon jako nejvyšší sankci zueřejnění pňpadu.

Zdroj: fiK 14,2,20t4
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IRAHA/BRNo česká republita
bude nrít poprvé v historii ombud-
smanku. poslanci za ni včeta zv o-
lili Annu Šabatovou. Snaha zís-
kat míslo jí r yšla při její historic-
ky třetí kandidatuře, a to ještě
o pouhý hlas. Do brněnského síd-
1a úřadu se vlastně vrací, působila
tam jako zástupkyně prvního ve-
řeiného ochránce práv Otakara
Motejla.

šabatová zasedne do kancéláře
vyklizené Pavlem Varvařov-
ským. který rezignoval v prosin-
ci. ,,Ve vzduchu zůstalo viset
jeho rozčarování nad tím, že mu
politici obecně málo naslouchali
a že spoustajeho kvalitních pod-
nětů a dobr,ých rad,zůstala nevy-
slyšena," $Ťtznala i Šabatová,
když vysvětlovala důvod své kan-
didatury.

*nnašabatová FoTOIMAFRA

Bývalá disidenrtu ru *1, prJl
sedkyně Českého helsinského vý-
borul připustila. že právě rozsah 

l

pravomocí ombudsmana by chtě-
la s politiky probírat. Sama o tom
ostatně psala disertační práci. Za
jednu ze zásadních označuje mož-
nost, aby ombudsman mohl navr-
hovat Ústavnímu soudu zrrršení
zákonů - dosud to smí pouze
u méně významných právních
předpisů, ačkoli i na chyby v zá-
koně pravidelné píicházi.

Varvařovský uváděl, že by ji
uplatnil například u ustanovení,
podle něhož člověk propuštěný
z práce neměl po dobu, na kterou
by mu příslušelo odstupné. nárok
na peníze od úřadu práce, A to
přesto, že mu zaměstnavatel pení-
ze nevyplatii. ,,To je věc, ve které
zákon chybil," řekl tehdy LN.
sám dokonce uvažovai o tom, že
by š1o institut ombudsmana zakot-
vit také do ústavy,

zeman chtěl Křečka, neuspěl
Dvaašedesátiletá Šabatová prošla
i v rozporu s přáním prezidenta
Miloše Zemana, který do funkce
prosazoval současného zástupce
ombudsmana a bývalého politika
čssD stanislava křečka.

Viceombudsman svoii včerejší
prohru přijal, těší se pr,ý na společ-
nou spolupráci. ,,Jsme trošku od-
lišné typy, což ale může být jen
ku plospěchu věci," sdělil po hla-
sování novinářům.

Také plemiér Bohuslav Sobot
ka (ČSSD) prohlásil, že se na spo-
lupráci těší, díky profesní i lidské
kvalifikaci a zkušenostem s bo-
jem proti bezprávi by Šabatová
měla pomoci zasazovat se za lid-
ská práva a dodržování pravidel
spravedlivé spoiečnosti.

ochránce, nebo ochránkyně?
Paradox je, že ačkoli má ombud-
sman v kompetenci i problemati-
ku ror ných příležilostí a boje pro-
ti diskjminaci, oficiální označení
funkceje veřejný ochránce práv -
tedy v mužském rodě, Teprve až
Šabatová v úterý složí slib do tu-
kou předsedy Poslanecké sněmov-
ny Jana Hamáčka tCSSDl. tak se

ukáže, jestli bude přesto užívat
ženskou podobu označení.

Funkce ombudsmana vznikla
před 14 lety. I když její nositel
nemá přímo výkonné pravontoci.
může k nápravě chyb vyzývat
a případně je zveřejňovat, tladič-
ně se řadí k nejdůvěryhodnějším
tuzemským institucím.


