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VERZE A (bez legislativního řešení náhrady příjmu) 

 

N á v r h 

 

ZÁKON 

ze dne …… 2017, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření 

na protiprávní jednání 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna občanského soudního řádu 

 

Čl. I 

 

V § 133a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 151/2002 

Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb. a zákona č. 293/2013 Sb., 

se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

 

„(2) Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že byl 

ze strany žalovaného neoprávněně postižen nebo znevýhodněn v oblasti pracovní nebo jiné 

závislé činnosti proto, že učinil oznámení o podezření na protiprávní jednání, postupuje se 

obdobně podle odstavce 1.“. 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 

Řízení zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona se dokončí podle zákona č. 99/1963 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona.“. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o vojácích z povolání 

 

Čl. III 

 

V § 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 

Sb. a zákona č. 254/2002 Sb., se doplňuje odstavec 7, který zní: 

 

„(7) Služební orgány nesmí vojáka jakýmkoli způsobem postihovat nebo 

znevýhodňovat proto, že učinil v dobré víře oznámení o podezření na protiprávní jednání.“. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
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Čl. IV 

 

V § 77 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 

sborů, ve znění, zákona č. 530/2005 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se za odstavec 10 

vkládá nový odstavec 11, který zní: 

 

„(11) Bezpečnostní sbor nesmí postihovat příslušníka nebo jej znevýhodňovat proto, 

že učinil v dobré víře oznámení o podezření na protiprávní jednání.“. 

 

Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o inspekci práce 

 

Čl. V 

 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona 

č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 

zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona 

č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., 

zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona 

č. 250/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb. a zákona č. 88/2016 Sb., 

se mění takto: 

1. V § 11 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 

„d) neoprávněně postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že učinil oznámení 

o podezření na protiprávní jednání,“. 

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e). 

2. V § 11 odst. 2 písm. a) se text „nebo c)“ nahrazuje textem „, c) nebo d)“. 

3. V § 11 odst. 2 písm. b) se text „d)“ nahrazuje textem „, e)“. 

4. V § 24 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 

„d) neoprávněně postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že učinil oznámení 

o podezření na protiprávní jednání,“. 

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e). 

5. V § 24 odst. 2 písm. a) se text „ nebo c)“ nahrazuje textem „, c) nebo d)“. 

6. V § 24 odst. 2 písm. b) se text „d)“ nahrazuje textem „, e)“. 

 

 
 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákoníku práce 

 

Čl. VI 

 

V § 346b zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., 

se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo 
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znevýhodňovat proto, že učinil v dobré víře oznámení o podezření na protiprávní jednání.“. 

 

 

ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o státní službě 

 

Čl. VII 

 

V zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona 

č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb. 

a zákona č. 195/2016 Sb., se za § 98 vkládá nový § 98a, který zní: 

 

„§ 98a 

 

Státní zaměstnanec nesmí být jakýmkoli způsobem postihován nebo znevýhodňován 

proto, že učinil v dobré víře oznámení o podezření na protiprávní jednání.“.  

 

 

ČÁST SEDMÁ 

ÚČINNOST 

 

Čl. VIII 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 
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VERZE B (s legislativním řešením náhrady příjmu) 

 

N á v r h 

 

ZÁKON 

ze dne …… 2017, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření 

na protiprávní jednání 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 
ČÁST PRVNÍ 

Změna občanského soudního řádu 

 

Čl. III 

 

V § 133a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 151/2002 

Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb. a zákona č. 293/2013 Sb., se 

dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

 

„(2) Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že byl ze 

strany žalovaného neoprávněně postižen nebo znevýhodněn v oblasti pracovní nebo jiné 

závislé činnosti proto, že učinil oznámení o podezření na protiprávní jednání, postupuje se 

obdobně podle odstavce 1.“. 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 

Řízení zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona se dokončí podle zákona č. 99/1963 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona.“. 

 

 
ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o vojácích z povolání 

 

Čl. III 

 

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., 

zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona 

č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., 

zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona 

č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 

zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona 

č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který zní: 
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„(7) Služební orgány nesmí vojáka jakýmkoli způsobem postihovat nebo 

znevýhodňovat proto, že učinil v dobré víře oznámení o podezření na protiprávní 

jednání.“. 

 
V A R I A N T A  I 

2. V § 22 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Je-li důvodem zrušení rozhodnutí o skončení služebního poměru skutečnost, 

že bylo vydáno v rozporu se zákazem postihu vojáka v souvislosti s jeho oznámením 

o podezření na protiprávní jednání, stanoví se služební plat za dobu, po kterou nebyly 

vojákovi poskytovány peněžní náležitosti, pro účely odstavce 2 ve výši dvojnásobku 

zachovaného služebního platu podle § 68i.“. 

 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.  

 

V A R I A N T A  II 

2. V § 22 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Je-li důvodem zrušení rozhodnutí o skončení služebního poměru skutečnost, 

že bylo vydáno v rozporu se zákazem postihu vojáka v souvislosti s jeho oznámením 

o podezření na protiprávní jednání nebo se zákazem jeho diskriminace z důvodů 

uvedených v § 2 odst. 3 větě druhé, stanoví se služební plat za dobu, po kterou nebyly 

vojákovi poskytovány peněžní náležitosti, pro účely odstavce 2 ve výši dvojnásobku 

zachovaného služebního platu podle § 68i.“. 

 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.  

 

V A R I A N T A  III 

2. V § 22 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Služební plat za dobu, po kterou nebyly vojákovi poskytovány peněžní 

náležitosti, se pro účely odstavce 2 stanoví ve výši dvojnásobku zachovaného 

služebního platu podle § 68i.“. 

 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. 

 

Čl. IV. 

Přechodné ustanovení 

 

Nabylo-li rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru právní moci přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona, řídí se následky jeho zrušení zákonem č. 221/1999 Sb. 

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

 

Čl. V 

 

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve 

znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona 
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č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., 

zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona 

č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., 

zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona 

č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., 

zákona č. 204/2015 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 77 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní: 

„(11) Bezpečnostní sbor nesmí postihovat příslušníka nebo jej znevýhodňovat 

proto, že učinil v dobré víře oznámení o podezření na protiprávní jednání.“. 

 

Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12. 

 

V A R I A N T A  I 

2. V § 124 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Je-li důvodem zrušení rozhodnutí 

o skončení služebního poměru skutečnost, že bylo vydáno v rozporu se zákazem 

postihu příslušníka v souvislosti s jeho oznámením o podezření na protiprávní jednání, 

má příslušník za dobu podle věty první nárok na služební příjem ve výši odpovídající 

dvojnásobku průměrného služebního příjmu.“. 

 

V A R I A N T A  II 

2. V § 124 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Je-li důvodem zrušení rozhodnutí 

o skončení služebního poměru skutečnost, že bylo vydáno v rozporu se zákazem 

postihu příslušníka v souvislosti s jeho oznámením o podezření na protiprávní jednání 

nebo se zákazem jeho diskriminace z důvodů uvedených v § 77 odst. 2 větě první, má 

příslušník za dobu podle věty první nárok na služební příjem ve výši odpovídající 

dvojnásobku průměrného služebního příjmu.“. 

 

V A R I A N T A  III 

2. V § 124 odst. 9 se slova „průměrnému služebnímu“ nahrazují slovy „dvojnásobku 

průměrného služebního“. 

 

Čl. VI. 

Přechodné ustanovení 

 

Nabylo-li rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru právní moci přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona, řídí se nároky po jeho zrušení zákonem č. 361/2003 Sb. 

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o inspekci práce 

 

Čl. VII 

 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona 

č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 

zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona 
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č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., 

zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona 

č. 250/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb. a zákona č. 88/2016 Sb., 

se mění takto: 

1. V § 11 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 

„d) neoprávněně postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že učinil oznámení 

o podezření na protiprávní jednání,“. 

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e). 

2. V § 11 odst. 2 písm. a) se text „nebo c)“ nahrazuje textem „, c) nebo d)“. 

3. V § 11 odst. 2 písm. b) se text „d)“ nahrazuje textem „, e)“. 

4. V § 24 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 

„d) neoprávněně postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že učinil oznámení 

o podezření na protiprávní jednání,“. 

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e). 

5. V § 24 odst. 2 písm. a) se text „ nebo c)“ nahrazuje textem „, c) nebo d)“. 

6. V § 24 odst. 2 písm. b) se text „d)“ nahrazuje textem „, e)“. 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákoníku práce 

 

Čl. VIII 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona 

č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., 

nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona 

č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., 

zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona 

č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., 

zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona 

č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 

zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona 

č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., 

zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona 

č. 204/2015 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se mění takto: 

 

V A R I A N T A  I 

1. V § 69 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Zaměstnanci, s nímž zaměstnavatel neplatně rozvázal pracovní poměr 

v souvislosti s jeho oznámením o podezření na protiprávní jednání, přísluší náhrada 

mzdy nebo platu podle odstavce 1 ve výši dvojnásobku průměrného výdělku.“. 

 

Dosavadní odstavce 2 až 3 se označují jako odstavce 3 až 4. 

 

V A R I A N T A  II 

1. V § 69 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Zaměstnanci, s nímž zaměstnavatel neplatně rozvázal pracovní poměr 

v souvislosti s jeho oznámením o podezření na protiprávní jednání nebo z důvodů 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNACBHVL12)



8 

 

uvedených v § 2 odst. 3 antidiskriminačního zákona, přísluší náhrada mzdy nebo platu 

podle odstavce 1 ve výši dvojnásobku průměrného výdělku.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 3 se označují jako odstavce 3 až 4. 

 

V A R I A N T A  III 

1. V § 69 odst. 1 větě druhé se za slovo „výši“ vkládá slovo „dvojnásobku.“ 

 

2. V § 346b se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo 

znevýhodňovat proto, že učinil v dobré víře oznámení o podezření na protiprávní 

jednání.“. 

 

Čl. IX. 

Přechodné ustanovení 

 

Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru, k němuž došlo přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb. ve znění účinném přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 
 

ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o státní službě 

 

Čl. X 

 

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona 

č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb. 

a zákona č. 195/2016 Sb., se mění takto: 

 

V A R I A N T A  I 

1. V § 75 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Spočívá-li nezákonnost zrušeného rozhodnutí o skončení služebního poměru 

v porušení zákazu postihu státního zaměstnance v souvislosti s jeho oznámením 

o podezření na protiprávní jednání, má státní zaměstnanec nárok na plat podle odstavce 

1 ve výši 200 % svého měsíčního platu.“. 

 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

 

V A R I A N T A  II 

1. V § 75 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Spočívá-li nezákonnost zrušeného rozhodnutí o skončení služebního poměru 

v porušení zákazu postihu státního zaměstnance v souvislosti s jeho oznámením 

o podezření na protiprávní jednání nebo zákazu jeho diskriminace z důvodů uvedených 

v § 2 odst. 3 antidiskriminačního zákona, má státní zaměstnanec nárok na plat podle 

odstavce 1 ve výši 200 % svého měsíčního platu.“. 

 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNACBHVL12)



9 

 

 

V A R I A N T A  III 

1. V § 75 odst. 1 se za slovo „plat“ vkládají slova „ve výši 200 % svého měsíčního platu“. 

 

 

2. Za § 98 vkládá nový § 98a, který zní: 

 

„§ 98a 

 

Státní zaměstnanec nesmí být jakýmkoli způsobem postihován nebo 

znevýhodňován proto, že učinil v dobré víře oznámení o podezření na protiprávní 

jednání.“.  

 

Čl. XI. 

Přechodné ustanovení 

 

Nároky z nezákonného skončení služebního poměru rozhodnutím, které nabylo 

právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí zákonem č. 234/2014 Sb. 

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

 

ČÁST SEDMÁ 

ÚČINNOST 

 

Čl. XII 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 
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