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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: 

 

V A R I A N T A  I 

 

„(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 u orgánu příslušného podle jiného zákona učinil v dobré víře trestní 

oznámení nebo oznámení podezření ze spáchání přestupku, kárného deliktu nebo 

disciplinárního deliktu zaměstnavatelem, jiným zaměstnancem nebo osobou v obdobném 

postavení, postupuje se obdobně podle odstavce 1.“. 

 

V A R I A N T A  II 

 

„(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 u orgánu příslušného podle jiného zákona učinil v dobré víře trestní 

oznámení o podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s předmětem činnosti 

zaměstnavatele nebo oznámení o podezření ze spáchání přestupku v souvislosti 

s předmětem činnosti zaměstnavatele, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní 

hranice je alespoň 100 000 Kč, zaměstnavatelem, jiným zaměstnancem zaměstnavatele 

nebo osobou v obdobném postavení, 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. 
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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 včetně poznámky pod čarou č. 55 

zní: 

 

V A R I A N T A  I 

 

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

proto, že u orgánu příslušného podle tohoto nebo jiného zákona učinil v dobré víře trestní 

oznámení nebo oznámení podezření ze spáchání přestupku, kárného deliktu nebo 

disciplinárního deliktu služebním orgánem, jiným vojákem nebo osobou v obdobném 

postavení55). 

_________________ 
55)  Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
   Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 

V A R I A N T A  II 

 

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

proto, že u orgánu příslušného podle tohoto nebo jiného zákona učinil v dobré víře trestní 

oznámení o podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem služby nebo 

oznámení o podezření ze spáchání přestupku v souvislosti s výkonem služby, za který zákon 

stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, služebním orgánem, jiným 

vojákem nebo osobou v obdobném postavení55). 

_________________ 
55)  Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
   Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

 

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 včetně poznámky pod čarou č. 93 zní: 
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V A R I A N T A  I 

 

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

u orgánu příslušného podle tohoto nebo jiného zákona učinil v dobré víře trestní oznámení 

nebo oznámení podezření ze spáchání přestupku, kárného deliktu nebo disciplinárního 

deliktu bezpečnostním sborem, jiným příslušníkem nebo osobou v obdobném postavení93). 

_________________ 
93)  Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“. 

  

Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12. 

 

V A R I A N T A  II 

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

u orgánu příslušného podle tohoto nebo jiného zákona učinil v dobré víře trestní oznámení 

o podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem služby nebo oznámení 

o podezření ze spáchání přestupku v souvislosti s výkonem služby, za který zákon stanoví 

sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, bezpečnostním sborem, jiným 

příslušníkem nebo osobou v obdobném postavení93). 

_________________  
93) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“. 

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: 

 

V A R I A N T A  I 

 

„d) neoprávněně postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že u orgánu 

příslušného podle tohoto nebo jiného zákona učinil v dobré víře trestní oznámení 

nebo oznámení podezření ze spáchání přestupku, kárného deliktu nebo 
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disciplinárního deliktu zaměstnavatelem, jiným zaměstnancem nebo osobou 

v obdobném postavení,“. 

 

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e). 

 

V A R I A N T A  II 

 

„d) neoprávněně postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že u orgánu 

příslušného podle tohoto nebo jiného zákona učinil v dobré víře trestní oznámení 

o podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s předmětem činnosti 

zaměstnavatele nebo oznámení o podezření ze spáchání přestupku v souvislosti 

s předmětem činnosti zaměstnavatele, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž 

horní hranice je alespoň 100 000 Kč, zaměstnavatelem, jiným zaměstnancem 

zaměstnavatele nebo osobou v obdobném postavení,“. 

 

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: 

 

V A R I A N T A  I 

 

„d) neoprávněně postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že u orgánu 

příslušného podle tohoto nebo jiného zákona učinil v dobré víře trestní oznámení 

nebo oznámení podezření ze spáchání přestupku, kárného deliktu nebo 

disciplinárního deliktu zaměstnavatelem, jiným zaměstnancem nebo osobou 

v obdobném postavení,“. 

 

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e). 

 

V A R I A N T A  II 

 

„d) neoprávněně postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že u orgánu 

příslušného podle tohoto nebo jiného zákona učinil v dobré víře trestní oznámení 

o podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s předmětem činnosti 

zaměstnavatele nebo oznámení o podezření ze spáchání přestupku v souvislosti 

s předmětem činnosti zaměstnavatele, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž 

horní hranice je alespoň 100 000 Kč, zaměstnavatelem, jiným zaměstnancem 

zaměstnavatele nebo osobou v obdobném postavení,“. 

 

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e). 
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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 včetně poznámky pod čarou č. 113 zní: 

 

V A R I A N T A  I 

 

„(5)  Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo 

znevýhodňovat proto, že u orgánu příslušného podle jiného zákona učinil v dobré víře trestní 

oznámení nebo oznámení podezření ze spáchání přestupku, kárného deliktu nebo 

disciplinárního deliktu zaměstnavatelem, jiným zaměstnancem nebo osobou v obdobném 

postavení113). 

_________________  
113)  Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.  
       Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

V A R I A N T A  II 

 

„(5) Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo 

znevýhodňovat proto, že u orgánu příslušného podle jiného zákona učinil v dobré víře trestní 

oznámení o podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s předmětem činnosti 

zaměstnavatele nebo oznámení o podezření ze spáchání přestupku v souvislosti 

s předmětem činnosti zaměstnavatele, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní 

hranice je alespoň 100 000 Kč, zaměstnavatelem, jiným zaměstnancem zaměstnavatele 

nebo osobou v obdobném postavení113). 

_________________  

113)  Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.  
      Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
      Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.“. 
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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 včetně poznámky pod čarou 

č. 1 zní: 

 

V A R I A N T A  I 

 

„§ 98a 

 

Státní zaměstnanec nesmí být jakýmkoli způsobem postihován nebo znevýhodňován 

proto, že u orgánu příslušného podle tohoto nebo jiného zákona učinil v dobré víře trestní 

oznámení nebo oznámení podezření ze spáchání přestupku, kárného deliktu nebo 

disciplinárního deliktu služebním orgánem, jiným státním zaměstnancem nebo osobou 

v obdobném postavení1). 

_________________  
1)  Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.  
    Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
    Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

V A R I A N T A  II 

 

 „§ 98a 

 

Státní zaměstnanec nesmí být jakýmkoli způsobem postihován nebo znevýhodňován 

proto, že u orgánu příslušného podle tohoto nebo jiného zákona učinil v dobré víře trestní 

oznámení o podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem služby nebo 

oznámení o podezření ze spáchání přestupku v souvislosti s výkonem služby, za který zákon 

stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, služebním orgánem, jiným 

státním zaměstnancem nebo osobou v obdobném postavení1). 

_________________  
1)  Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.  
    Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
    Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

 

ČÁST SEDMÁ 

ÚČINNOST 

 

Čl. VIII 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 
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