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IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

A. OBECNÁ ČÁST  

 

1. Zhodnocení platného právního stavu včetně zhodnocení současného stavu 
ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Česká republika je demokratický právní stát, ve kterém jsou nastavena pravidla chování, 
která musí občané (ale i další osoby) dodržovat. Včasné odhalení trestné či jiné nekalé 
činnosti na základě učiněného oznámení je jedním z nezbytných prvků potírání protiprávní 
činnosti, které sebou může přinášet nemalé úspory veřejných prostředků, odvrácení 
obecného ohrožení a má i další pozitivní dopady.  

V ČR stále přetrvává spíše negativní postoj k osobám, které ve veřejném zájmu učiní 
důvěryhodné oznámení o podezření ze spáchání protiprávní činnosti (nemusí jít nutně 
o jednání trestně postižitelné), o němž se dozví zejména v rámci výkonu svého zaměstnání 
či služby. Tyto osoby čelí nejen rozporuplným reakcím svého okolí, ale často i postihům 
pracovněprávního nebo služebního charakteru ze strany zaměstnavatelů. Taková praxe však 
udržuje ve společnosti spíše obavy před negativními následky oznámení protiprávního 
jednání, jež je však z hlediska veřejného zájmu více než žádoucí. Přitom v poslední době 
se v souvislosti s odhalenými korupčními skandály zvýšila společenská poptávka 
po jedincích, kteří se odhodlají upozornit na protiprávní jednání se snahou přispět k potírání 
protiprávních a korupčních praktik v zájmu kultivace veřejného prostoru. Aby tyto snahy byly 
efektivnější, je třeba této skutečnosti přizpůsobit i právní řád.  

Současná právní úprava je ve vztahu k rovnosti žen a mužů neutrální, neboť nikterak 
v tomto směru neklade na oznamovatele rozdílné nároky z hlediska pohlaví.  

 

 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 

 

Cílem právní úpravy ochrany oznamovatelů je zajistit zaměstnancům ochranu před 
odvetnými opatřeními v situacích, kdy upozorní na protiprávní jednání, a poskytnout jim lepší 
procesní postavení v případných soudních sporech se zaměstnavatelem.    

Navrhovaná opatření mají však sloužit nejen k ochraně potenciálních oznamovatelů 
protiprávního jednání, ale také k prevenci protiprávního jednání obecně. Zavedením ochrany 
oznamovatelů do českého právního řádu má být poskytnuta zaměstnanci, státnímu 
zaměstnanci, úředníkovi územního samosprávného celku, příslušníkovi bezpečnostního 
sboru nebo vojákovi z povolání možnost lépe se domáhat svých práv, pokud jsou 
v souvislosti s jeho oznámením protiprávního jednání narušována ze strany zaměstnavatele, 
včetně posílení procesního postavení oznamovatele v rámci soudního řízení. Navrhovanou 
právní úpravu je nutno v neposlední řadě doprovodit informační osvětou mezi občany, která 
tak podpoří odpovídající interpretaci právní úpravy včetně procesních postupů 
oznamovatelů, resp. zaměstnavatelů v případech oznamování protiprávního jednání. 

Navrhovaná právní úprava přináší z hlediska zákazu diskriminace lepší postavení 
zaměstnance v roli oznamovatele, pokud je za učiněné oznámení ve svém pracovním nebo 
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služebním poměru postihován anebo znevýhodňován. Navrhovaný zákon je ve vztahu 
k rovnosti žen a mužů neutrální, neboť nikterak v tomto směru neomezuje či nestanovuje 
podmínky kladené na oznamovatele.  

 

 

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

 

Návrh zákona je předkládán na základě Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016 
a Plánu legislativních prací vlády na rok 2016. Jeho přijetím dojde k naplnění závazku 
současné koaliční vlády, která se ve svém programovém prohlášení zavázala k „přijetí 
legislativního řešení ochrany oznamovatelů korupce (whistleblowerů)“ (kapitola 9.7 
Rekonstrukce státu a opatření proti korupci). 

Kromě závazků vlády vyvolaných společenskou poptávkou se jedná rovněž o splnění 
závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, anebo 
o naplnění doporučení různých mezinárodních organizací.  

Cílem návrhu zákona je zavést takové řešení ochrany oznamovatelů, které bude 
znamenat co možná nejcitlivější zásah do systematiky českého právního řádu a zároveň 
zajistí vyšší ochranu. Jedná se o ochranu osob v pracovněprávních vztazích a služebních 
poměrech, které ve veřejném zájmu a za stanovených podmínek učiní v dobré víře 
oznámení o podezření na vymezené protiprávní jednání. 

 

 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem 

 

Návrh zákona je zcela v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Návrh zákona 
ve formě začlenění právní úpravy do příslušných právních předpisů je konformní s ústavním 
pořádkem České republiky, a to včetně zvolené cesty úpravou několika právních předpisů, 
které mají za cíl právní úpravu precizovat a učinit ji pro adresáty norem srozumitelnější. 
Současně je cílem předkladatele formulovat jednotlivá práva a povinnosti adresátů norem 
zásadně nediskriminačním a rovným přístupem vedoucím k ochraně oznamovatelů. Zejména 
se jedná o ústavní princip „státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených 
zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví“, viz čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 2 
Listiny základních práv a svobod. Návrh nekoliduje ani s čl. 36 Listiny základních práv 
a svobod („každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého 
a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu“), ale naopak přímo 
vychází z možnosti soudní ochrany. 

 

 

5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské 
unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními 
zásadami práva Evropské unie 

Evropská unie svým členským státům neukládá povinnost zavést v národních právních 
řádech ochranu oznamovatelů v obecné rovině žádným právním předpisem, návrhem tedy 
není do právního řádu České republiky implementováno právo Evropské unie. Návrh není 
v rozporu s právem Evropské unie, neboť její právní předpisy se na předmět navrhované 
úpravy nevztahují. 
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6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

 

Zavedení ochrany oznamovatelů je plně v souladu s mezinárodními závazky, 
kterými je Česká republiky vázána, neboť naplňuje vybraná ustanovení několika 
mezinárodních dokumentů. Konkrétně pak:  

 čl. 22 Trestněprávní úmluvy Rady Evropy o korupci (vyhlášené sdělením MZV 
č. 43/2009 Sb.m.s.), podle kterého je každá smluvní strana povinna přijmout taková 
legislativní a jiná opatření, která budou nutná k zajištění účinné a přiměřené ochrany pro 
ty, kteří oznamují trestné činy uvedené v článcích 2 až 14, nebo ty, kteří jinak 
spolupracují s orgány činnými v trestním řízení, a pro svědky, kteří poskytují svědectví 
týkající se těchto trestných činů. V bodě 111. důvodové zprávy k této úmluvě je výslovně 
uvedeno, že pojem svědek zahrnuje též oznamovatele. 

 čl. 9 Občanskoprávní úmluvy Rady Evropy o korupci (vyhlášené sdělením MZV 
č. 3/2004 Sb.m.s.), podle kterého každá smluvní strana zajistí ve svém vnitrostátním 
právu přiměřenou ochranu proti neoprávněným sankcím vůči zaměstnancům, kteří měli 
dostatečné důvody k podezření z korupce a oznámili své podezření v dobré víře 
odpovědným osobám nebo úřadům.  

 čl. 26 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (vyhlášeného pod 
č. 120/1976 Sb.), podle kterého všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo 
na stejnou ochranu zákona bez jakékoli diskriminace. Zákon zakáže jakoukoli 
diskriminaci a zaručí všem osobám stejnou a účinnou ochranu proti diskriminaci 
z jakýchkoli důvodů, např. podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického 
nebo jiného přesvědčení, národnostního nebo sociálního původu, majetku a rodu. 

 Doporučení týkající se ochrany oznamovatelů vydala i Organizace pro ekonomickou 
spolupráci a rozvoj (OECD), jejímž členem se Česká republika stala 21. prosince 1995. 
Konkrétně se jedná o dokument z roku 2003 „OECD guidelines for Managing Conflict 
of Interest in the Public Service“, dále o dokument „OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises“ a v neposlední řadě o dokument „OECD Convention on Combating Bribery 
of Foreign Public Officials in International Business Transactions“, dostupné 
na www.oecd.org. V souvislosti s ochranou oznamovatelů vydalo OECD v březnu 2013 
v rámci 3. fáze hodnocení České republiky v Pracovní skupině o podplácení 
zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích 
doporučení, aby Česká republika zavedla co nejdříve do svého právního řádu ochranu 
oznamovatelů, a to jak ve veřejné sféře, tak v oblasti soukromého sektoru. V současné 
době vrcholí přípravy hodnocení 4. fáze hodnocení, ve kterém bude ochrana 
oznamovatelů jedním ze stěžejních témat. OECD též vydala kompendium shrnující 
právní úpravu a dobrou praxi týkající se ochrany oznamovatelů v rámci států skupiny 
G20, G20 Anti-Corruption Action Plan – Protection of Whistleblowers. Study on 
Whistleblower Protection Framework, Compendium of Best Practises and Guiding 
Principles for Legislation. 

Problematikou whisteblowingu se velmi aktivně zabývá i Rada Evropy, která za tím 
účelem publikovala dokumenty jako např. Declaration of the Committee of Ministers on 
the protection of freedom of expression and freedom of assembly and association with 
regard to privately operated Internet platforms and online service providers (přijatá dne 
7. 12. 2011 na 1129. zasedání); The Parliamentary Assembly of the Council of Europe: 
Resolution 1729 (2010) Protection of whistle-blowers: Recommendation 1916 (2010), 
The Protection of Whistleblowers: A study of feasibility of a legal instrument 
on the protection of employees who make disclosures in the public interests 
a v neposlední řadě doporučení Výboru ministrů Rady Evropy CM/Rec(2014)7 
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Protection of whistleblowers. Zlepšení ochrany oznamovatelů prosazuje také Skupina 
států proti korupci GRECO (Group of states against corruption). Doporučení k přijetí 
pravidel ochrany oznamovatelů se opakovaně objevuje v pravidelných hodnotících 
zprávách.  

 Dále je třeba doplnit, že požadavek na ochranu oznamovatelů obsahuje i čl. 32 Úmluvy 
OSN proti korupci, podle kterého každá smluvní strana přijme v souladu se svým 
vnitrostátním právním systémem a v rámci svých možností vhodná opatření k účinné 
ochraně svědků a znalců, kteří podají svědectví v souvislosti s trestnými činy 
stanovenými v souladu s touto Úmluvou, a popřípadě i jejich rodinných příslušníků nebo 
jiných osob jim blízkých, před možnou odvetou nebo zastrašováním, a především čl. 33, 
podle kterého každá smluvní strana zváží, zda do vnitrostátního právního systému 
zahrne odpovídající opatření na ochranu proti neoprávněnému zacházení s jakoukoli 
osobou, která v dobré víře a z dostatečných důvodů sdělí příslušným orgánům jakékoli 
skutečnosti týkající se trestných činů stanovených v souladu s touto Úmluvou.   

 Předpisy Evropské unie vyžadují rovněž ochranu oznamovatelů, a to konkrétně pro 
oblast finančních trhů. Například prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/2392 ze dne 
17. prosince 2015 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud 
jde o oznamování skutečných nebo možných porušení tohoto nařízení příslušným 
orgánům. 

 

 

7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované úpravy na státní 
rozpočet a ostatní rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

 

A) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty  

 

Dopad na státní rozpočet či na rozpočty územních samosprávných celků 
(resp. na ostatní veřejné rozpočty) se jeví jako zanedbatelný. Administrativní náklady 
spojené s průběhem řízení jsou kompenzovány snížením výnosů pocházejících z korupce 
a jiné trestné či jiné protiprávní činnosti, která byla na základě oznámení odhalena. Fakticky 
se jedná pouze o náklady spojené s možným soudním procesem. Další dopad je možný až 
na základě pravomocného rozsudku nezávislého soudu, kdy bude oznamovateli přiznána 
náhrada škody, zrušení pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru bude neplatné 
apod. To však bude znamenat, že zaměstnavatel postupoval v rozporu se zákonem a jinými 
právními předpisy, a je tedy spravedlivé, aby byly tyto náklady po něm vymáhány, byť 
by se jednalo o subjekt hospodařící se státním majetkem či majetkem územních 
samosprávných celků. Výše uvedené náklady budou případně hrazeny z příslušných kapitol 
státního rozpočtu. 

 

B) Dopad na podnikatelské prostředí 

 

V minimální míře bude v případě civilního řízení na zaměstnavatele dopadat povinnost 
sdíleného důkazního břemene. V případě neúspěchu zaměstnavatele (podnikatele) bude 
tento povinen s největší pravděpodobností hradit náhradu škody a další újmu oznamovateli.  
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Je však třeba si uvědomit, že se zaměstnavatel (podnikatel) dopustil protiprávního jednání. 
V případě úspěchu zaměstnavatele (podnikatele) v soudním sporu jsou zpravidla tyto 
náklady kompenzovány stranou sporu, která prohrála.  

Zajištěním ochrany oznamovatelů (i když samozřejmě nikoli pouze prostřednictvím 
tohoto opatření) se předpokládá vyšší míra objasněnosti (nejen) korupčních případů, 
případně snížení míry korupce. Tím by mělo dojít ke zvýšení důvěryhodnosti České republiky 
na mezinárodním poli, což by se mělo odrazit ve větším zájmu zahraničních investorů 
o Českou republiku.  

 

C) Sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny 

 

Návrh zákona má pozitivní sociální dopady na zaměstnance-oznamovatele v případě 
větší míry ochrany jsou úměrně chráněny i potřeby a zázemí jeho rodiny, která dosud často 
vedle samotného oznamovatele nejvíce pociťuje důsledky (zejména ekonomické) 
negativního zacházení s oznamovatelem. Návrh nemá dopady na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny.  

 

D) Dopady na životní prostředí  

 

Zákon může mít příznivý dopad na životní prostředí. Větší ochrana oznamovatelů 
protiprávního jednání má potenciál vést k většímu počtu ohlášení protiprávního jednání, 
mj. i v oblasti porušování právních předpisů životního prostředí. 

 

E) Dopady na spotřebitele 

 

Snížením výskytu trestné činnosti na základě oznámení o podezření na protiprávní 
jednání může docházet k nižšímu výskytu protiprávního jednání s dopadem na cenu výrobků 
a služeb.        

                                                                                                                                                                                                                                                                             

8. Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů. 
Není proto třeba měnit zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, který slouží jako obecný právní předpis a který je možné aplikovat 
i v souvislosti s ochranou osobních údajů oznamovatele podezření na protiprávní jednání. 
Zákon o ochraně osobních údajů proto nebude rozšířen o specifickou ochranu oznamovatele 
a oznamovaného. 

Pokud bude oznamovatel v postavení svědka, dle trestního řádu může mu být 
poskytnuta speciální úprava postavení svědka, tj. institut utajeného svědka (což je jistě nutné 
zhodnotit podle individuálního případu). Trestní řád i sám o sobě řeší poskytování informací, 
což je upraveno v § 8 až 8d. 
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Z hlediska fyzické ochrany je možné odkázat na již současnou platnou právní úpravu. 
Ochrana může být oznamovateli poskytnuta na základě zákona č. 273/2008 Sb., o Policii 
České republiky, jenž stanoví taxativním výčtem opatření poskytovaná dle tohoto zákona 
za účelem poskytnutí krátkodobé ochrany.  

Ochranu subjektu, vůči němuž oznámení směřuje, poskytuje trestní zákoník, který již 
dnes definuje trestný čin pomluvy (§ 184) a trestný čin křivého obvinění (§ 345). V případě, 
že by byla nepravdivým oznámením způsobena vážná újma na právech toho, proti němuž 
oznámení směřuje, lze uvažovat i o skutkové podstatě trestného činu poškození cizích práv 
dle § 181 trestního zákoníku. 

Jestliže je u zaměstnavatele prováděna kontrola na podnět zaměstnance podle zákona 
č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, je inspektor podle § 8 písm. d) tohoto zákona povinen 
zachovávat mlčenlivost o totožnosti toho, kdo podal podnět k provedení kontroly, a dále 
podle § 8 písm. j) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích vztahujících se k fyzickým 
osobám a o obchodním tajemství, o nichž se při výkonu kontroly dozvěděl. 

 

9. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 

 

1) Úvod 

Cílem hodnoceného návrhu zákona je zajistit zaměstnancům ochranu v situacích, kdy 
v dobré víře podají oznámení o podezření na vymezené protiprávní jednání, pokud 
oznámením nedochází k nepřiměřenému zásahu do práv nebo právem chráněných zájmů 
zaměstnavatele nebo jiných osob. Cílem předkládaného Zhodnocení korupčních rizik je 
identifikovat možná korupční rizika v navrhované právní úpravě a následně je zhodnotit.  

 

2) Identifikace korupčních rizik 

2.1 Povaha právní úpravy 

2.1.1 Přiměřenost 

 

Jakákoli regulace, tj. jakékoli ukládání povinností a jejich následné vymáhání orgány 
veřejné moci, s sebou nese korupční riziko. Je tedy nutné položit si otázku, zda byl 
z dostupných prostředků k dosažení daného účelu zvolen ten s nejmenším korupčním 
potenciálem. Lze odpovědět, že z dostupných variant byla vybrána ta s nejmenším 
korupčním potenciálem. Návrh zákona nevytváří žádný nový orgán, který by přiznával status 
chráněného oznamovatele, ani nedeleguje tuto pravomoc na jinou, stávající instituci.1 Pokud 
by byl status chráněného oznamovatele zaveden, bylo by tu jisté korupční riziko spojené 
s přiznáváním statusu. Návrh zákona však využívá stávajících institutů a nechává 
rozhodování soukromoprávních sporů mezi oznamovatelem a zaměstnavatelem na 
nezávislých soudech. 

Pro efektivní ochranu oznamovatelů je nezbytná právní úprava posilující jejich procesní 
pozici před soudem. Mimoprávní prostředky (např. medializace tématu, školení o dané 
problematice) mohou přispět k efektivnější implementaci zákona, ovšem alespoň částečná 
právní úprava byla vyhodnocena jako nutná (i s ohledem na doporučení mezinárodních 
a neziskových organizací). Návrh zákona počítá jak se soukromoprávní regulací 
(např. zákoník práce), tak s veřejnoprávní regulací (služební předpisy). Pro efektivní ochranu 
oznamovatele je třeba novelizovat několik právních předpisů tak, aby navrhovaný zákon 

                                            
1 Např. Nejvyšší státní zastupitelství. 
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dopadal na všechny zaměstnance (což je okruh osob, ze kterého pochází oznamovatelé 
nejčastěji). 

Rozsah množiny vztahů, na něž se návrh zákona vztahuje, stejně tak jako rozšíření 
taxativního výčtu subjektů, které mohou v občanskoprávním sporu využít obrácení 
důkazního břemene, je odpovídající účelu navrhované právní úpravy. Návrh zákona cílí 
na všechny zaměstnance, jelikož právě ti jsou nejčastěji potenciálními oznamovateli 
protiprávního jednání vyskytujícího se na pracovišti. Návrh zákona tak postavení 
potenciálních oznamovatelů posiluje především v případě možného soudního sporu 
se zaměstnavatelem, kdy zavádí sdílené důkazní břemeno, což zlepšuje procesní situaci 
oznamovatele. Zároveň se navrhovaná právní úprava snaží vyvarovat přespříliš extenzivní 
ochrany oznamovatele, která by z hlediska přiměřenosti nebyla vhodná. V zemích, které 
takovou úpravu zavedly, je taková zvýšená ochrana oznamovatele fakticky nefunkční.2 

Zaměstnavatelé mají povinnost i podle dosavadní právní úpravy zajistit rovné zacházení 
se svými zaměstnanci. Stejně tak mohou zaměstnance propustit jen na základě taxativně 
stanovených důvodů, přičemž učinění oznámení o podezření na protiprávní jednání 
v právních předpisech jako důvod zakotveno není. To, že je v předpise deklaratorně 
stanoveno, že zaměstnavatel nesmí oznamovatele nijak postihovat, ani ho v souvislosti 
s podaným oznámením znevýhodňovat, na zaměstnavatele neklade žádné nové povinnosti. 
Navrhovaná právní úprava jenom explicitně zdůrazňuje povinnosti, které měl z velké části 
zaměstnavatel již před navrhovanou právní úpravou. Nově byla zaměstnavatelům stanovena 
povinnost sdílet s oznamovatelem v případě soudního sporu důkazní břemeno. Vzhledem 
k slabší pozici oznamovatele tento institut vyrovnává pozice stran sporu. Povinnosti ukládané 
takovýmto způsobem zaměstnavateli jsou nezbytné pro posílení pozice oznamovatele. 

Návrh zákona kompetence orgánů veřejné správy nerozšiřuje neúměrným způsobem. 
Nejvýznamnějšími orgány ochrany oznamovatelů jsou nezávislé soudy, do jejichž pravomocí 
navrhovaná úprava nijak nezasahuje. V navrhované právní úpravě byly mírně rozšířeny 
kompetence inspekce práce, která má dle navrhovaného právního předpisu kontrolovat 
i zacházení zaměstnavatele s oznamovatelem, přičemž v případě porušení právního 
předpisu má možnost uložit zaměstnavateli pokutu. Doplnění nové skutkové podstaty 
do zákona o inspekci práce neklade na inspekci přehnané nároky, jde jen o jednu z věcí, 
kterou inspekce bude u zaměstnavatele případně kontrolovat. Co se týče sankcí za porušení 
těchto skutkových podstat, považuje je předkladatel za přiměřené a srovnatelné s dosavadní 
právní úpravou. 

 

2.1.2 Jednoznačnost 

 

Jednoznačná právní úprava poskytuje větší míru právní jistoty a usnadňuje kontrolu 
nad aplikační praxí ze strany orgánů veřejné moci; snižuje tedy reálný prostor pro korupci.  

Navrhovaná právní úprava stanovuje okruh osob, které jsou považovány za 
oznamovatele, jednoznačně tím, že do jednotlivých právních předpisů vztahujícím se 
k dotčeným skupinám zaměstnanců vkládá příslušná ustanovení. Konkrétně se jedná 
o zákoník práce, zákon o státní službě, zákon o vojácích z povolání a zákon o služebním 
poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Pro konkrétní zaměstnavatele je tak jasně 
stanovena povinnost nepostihovat oznamovatele či jej jinak neznevýhodňovat proto, že učinil 
vymezená oznámení v dobré víře.  

Navrhovaná právní úprava nijak nemění procesní postupy a lhůty pro vydání rozhodnutí. 
V tomto směru jsou plně respektovány dosavadní procesní postupy. 

                                            
2 Viz Příloha Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace č. 1 (dále jen „Příloha č. 1“) – data 
z Rumunska, Slovenska a Srbska. 
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2.1.3 Standardnost 

 

V rámci této části hodnocení korupčních rizik je nutné posoudit nezbytnost odchylek 
od stávající právní úpravy. Částečnou ochranu oznamovatele poskytovaly již stávající právní 
předpisy (např. zákoník práce požadavkem na zajištění rovného zacházení se všemi 
zaměstnanci). Explicitní zakotvení zákazu postihování či jiného znevýhodňování 
oznamovatele v zaměstnání tak není odklonem od současné právní úpravy.  

Sdílené důkazní břemeno je již odzkoušeným institutem, takže ani zde se nejedná 
o zcela nový institut. Úprava se shoduje s dobrou praxí, kdy je sdílené důkazní břemeno 
dle dosavadní právní úpravy úspěšně využíváno v případě soudního řízení v souvislosti 
s antidiskriminačním zákonem. 

Nutnost posílit právě procesní situaci oznamovatelů spočívá v tom, že oznamovatel je 
vzhledem k podanému oznámení ve slabší situaci než ostatní zaměstnanci. Odchylka 
od stávajících analogických procesních postupů v případě soukromoprávního sporu mezi 
zaměstnancem a zaměstnavatelem je tedy dostatečně odůvodněna specifičností osoby 
oznamovatele. 

 

2.1.4 Motivace ke korupci v regulované oblasti 

 

Účelem návrhu zákona je možnosti výskytu trestněprávního a jiného protiprávního 
jednání (včetně korupce) co nejvíce snížit. K tomuto účelu napomůže posílení postavení 
oznamovatelů. Změny se pozitivně dotknou primárně všech zaměstnanců soukromého 
sektoru, osob ve služebním poměru, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání 
jako potenciálních oznamovatelů podezření na protiprávní jednání. Sekundárně se pak 
navrhovaná právní úprava týká všech občanů, ať již v postavení spotřebitelů (kteří by mohli 
být ohroženi nakupovaným závadným produktem), nebo těch občanů, kteří mají zájem 
na nezávadném životním prostředí, v němž žijí. 

Korupční jednání se obecně v České republice vyskytuje jak v soukromém3, tak 
veřejném sektoru4. Navrhovaný zákon má pomoci potenciálním oznamovatelům upozornit 
na protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti a následně se v případě nezákonného 
postihu ze strany zaměstnavatele úspěšně bránit před soudem. Dá se tedy uzavřít, 
že korupce je jako systémový jev v České republice obecně přítomna a navrhovaný právní 
předpis má pomoci množství korupce v zemi snížit, popř. usnadnit situaci osobám, které 
chtějí na korupční jednání upozornit.   

 

2.2 Rozhodování 

 

Rozhodování o právech a povinnostech jiných osob, resp. s jakýmikoli dopady výlučně 
na jiné osoby, vykazuje značný korupční potenciál již z podstaty věci. V této části je proto 
nutné soustředit se na konkrétní aspekty příslušného rozhodovacího procesu.  

 

                                            
3 Viz Příloha č. 1 – průzkum Hospodářské komory ČR. 
4 Viz Příloha č. 1 – průzkum Úřadu vlády ČR mezi státními zaměstnanci. 
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2.2.1 Rozhodovací pravomoc  

 

Z právní úpravy je zřejmé, jaké orgány jsou v dané věci příslušné rozhodovat. Konkrétně 
se jedná o inspekci práce, soudy a správní orgány přezkoumávající rozhodnutí o skončení 
služebního poměru v přezkumném řízení nebo na základě obnovy řízení. 

Určité korupční riziko je možné identifikovat u rozhodování inspekce práce ohledně sankcí. 
Stejné riziko samozřejmě existuje i u rozhodování soudů a správních orgánů. Navrhovaný 
právní předpis však vychází z dosavadní procesní úpravy (až na výjimku v podobě zavedení 
sdíleného důkazního břemene) a nemá ambici dosavadní právní praxi v tomto ohledu měnit. 
Korupční rizika uvedená výše tedy nesouvisí s navrhovanou právní úpravou, ale s českým 
právním řádem obecně. 

Navrhovaná právní úprava nezpůsobuje nadměrné soustředění pravomocí u jednoho obtížně 
kontrolovaného orgánu nebo jeho části. V případě sporu se zaměstnavatelem či v případě 
trestního řízení rozhodují nezávislé soudy. V případě náhrady platu státního zaměstnance 
z důvodu nezákonného skončení služebního poměru kvůli podanému oznámení rozhodují 
v určitých případech správní orgány v rámci přezkumného řízení nebo v důsledku obnovy 
řízení. Právní úprava však v takovém případě nezavádí žádné nadměrné soustředění 
pravomocí. Naopak nedochází ani k rozmělnění pravomocí mezi vyšší počet osob/institucí. 
Jelikož se bude postupovat podle občanského soudního řádu, správního řádu nebo 
soudního řádu správního, je jednoznačně vždy určena instituce zodpovědná za konkrétní 
rozhodnutí. 

Jednotlivé orgány podílející se na rozhodování, tj. soudy a správní orgány, jsou na sobě již 
z povahy věci dostatečně vzájemně nezávislé. 

 

2.2.2 Kontrolovatelnost rozhodování 

 

Předpis nastavuje již existující funkční systém kontroly, kterou provádí v oblasti 
zaměstnanosti inspekce práce. Byl zaveden nový přestupek a nový správní delikt, přičemž 
sankci za porušení bude ukládat inspekce práce.  

Rozhodnutí správních orgánů podléhají přezkumu dle stávajících procesních předpisů, 
přičemž následně existuje i možnost kontroly v rámci správního soudnictví; kontrola 
nad soudním rozhodováním v civilním řízení je dostatečně zajištěna jeho veřejností 
a možností opravných prostředků. 

 

2.2.3 Odpovědnost 

 

Z návrhu zákona je zřejmé, který orgán je kompetentní v dané věci rozhodnout, neboť 
jsou návrhem tohoto zákona novelizovány konkrétní právní předpisy a ochrana 
oznamovatelů je zařazena do konkrétních procesněprávních ustanovení, tzn. do občanského 
soudního řádu. Odpovědností v případě nesprávného rozhodnutí se navrhovaný právní 
předpis nezabývá a ponechává v platnosti současně využívané právní předpisy, jako je např. 
zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFAFXMR3)



16 
 

2.2.4 Opravné prostředky 

 

Předmětný návrh zákona neupravuje žádné zvláštní postupy orgánů veřejné správy, 
neboť využívá stávajících procesních předpisů upravujících správní a soudní řízení, které 
opravné prostředky proti nesprávným rozhodnutím již obsahují. 

 

2.3 Transparentnost 

 

Návrh zákona nestanoví žádné povinnosti ke zveřejňování informací a nemá vliv 
na dostupnost informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ani se nezabývá 
problematikou otevřených dat. 

 

 

Závěr 

Korupční rizika se obecně vyskytují při rozhodování o právech a povinnostech osob, 
proto jsou i v případě rozhodování soudů a správních orgánů vždy přítomna. V provedené 
identifikaci korupčních rizik však nebyla zjištěna žádná korupční rizika, která by se specificky 
vztahovala k navrhované právní úpravě.  

Cílem předkládaného návrhu zákona je přispět k odhalování korupce v soukromé 
i veřejné sféře. Právní ochrana oznamovatelů protiprávního jednání (včetně korupce) je 
důležitou součástí protikorupční legislativy. Navrhovaná právní úprava má tudíž potenciál 
přispět k odhalování korupce v České republice a tím i celkově přispět ke snížení korupčního 
prostředí v zemi.  

 

 

10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Navrhovaná úprava nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. Jedná se o dílčí 
úpravy v rámci procesních předpisů a rozšíření práv zaměstnanců, osob ve státní službě, 
vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů. Návrh svým zaměřením cílí na 
zlepšení pracovních a služebních podmínek jednotlivců.  
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 
K čl. I [změna občanského soudního řádu] 
 

Sdílené důkazní břemeno, dosud využitelné pouze u sporů na základě přímé či nepřímé 
diskriminace, se nově navrhuje vztáhnout i na spory, které vzniknou v souvislosti s postihem 
či znevýhodněním osoby, jež učinila oznámení o podezření na spáchání vymezených 
protiprávních jednání. Osoba, která učiní oznámení o podezření na protiprávní jednání 
a v důsledku toho bude ze strany žalovaného postižena v oblasti pracovní či jiné závislé 
činnosti, se bude moci obrátit na soud. U soudu bude oznamovatel povinen prokázat pouze 
skutečnost, že byl vystaven odlišnému zacházení než jiná osoba ve srovnatelné situaci, 
a tvrdit, že se tak stalo z důvodu učiněného oznámení. Je poté na zaměstnavateli, aby 
prokázal, že měl k odlišnému zacházení jiný – legitimní, tj. věcně relevantní – důvod. Vedle 
osob, které byly vystaveny přímé či nepřímé diskriminaci, tak budou lepší procesní postavení 
požívat i osoby, jež v souvislosti se svou pozicí oznamovatele byly vystaveny postihům 
a znevýhodněním v pracovněprávní oblasti. 
 
K variantě I 
 

Tato varianta specifikuje okruh chráněných oznámení na trestní oznámení, oznámení 
přestupku, kárného a disciplinárního deliktu, kdy došlo k porušení právních předpisů, 
spáchaného zaměstnavatelem, zaměstnancem či osobou v obdobném postavení. Varianta I 
tak míří na nejčastěji uvažované případy whistleblowingu. Tento návrh více reaguje 
na rozhodnutí národních i mezinárodních soudů (Ústavní soud, Evropský soud pro lidská 
práva), které ve svých rozhodnutích opakovaně řešily problematiku oznamovatelů, jež právě 
pro svou rozmanitost vyžaduje co nejobecnější vymezení toho, co lze za oznámení 
považovat.  
 
K variantě II 
 

Tato varianta je oproti variantě I užší, neboť svým vymezením cílí na zabránění 
podávání nedostatečně opodstatněných oznámení či v krajním případě šikanózních podání. 
Z tohoto důvodu je okruh oznámení omezen pouze na trestní oznámení a oznámení 
přestupků s minimální horní hranicí 100 000 Kč v souvislosti s předmětem činnosti 
zaměstnavatele. 

Sdílené důkazní břemeno zakotvené do občanského soudního řádu se samozřejmě 
uplatní výlučně ve sporech, k jejichž projednání je příslušný civilní soud, tj. je reálně 
využitelné pro oznamovatele v režimu zákoníku práce, např. ve sporech o platnost rozvázání 
pracovního poměru. Pro personální opatření činěná vůči oznamovateli ve služebním poměru 
není rozložení důkazního břemene podstatné, neboť na postup služebního orgánu 
se vztahuje zásada materiální pravdy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. Služební orgán je tedy povinen postupovat tak, aby byl zjištěn stav 
věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu nezbytném – mimo jiné – 
pro soulad jeho úkonu s právními předpisy, tj. i ohledně skutečnosti, že (ne)jde o zakázaný 
postih a znevýhodnění z příslušných důvodů.  
 
 
K čl. II [přechodné ustanovení k občanskému soudnímu řádu] 
 

Přechodné ustanovení stanoví, že 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. Jeho cílem je zamezit nepravé 
retroaktivitě, která v daném případě – s ohledem na nevhodnost změny důkazního režimu 
v průběhu řízení a právní jistotu jeho účastníků – není žádoucí. 
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K čl. III [změna zákona o vojácích z povolání] 
 

Do výčtu práv a povinností vojáka v § 2 se doplňuje odstavec 7 o zákaz postihu 
či znevýhodnění vojáka v důsledku podání oznámení o podezření na určená (ve dvou 
variantách) protiprávní jednání. Obsahově tak odstavec 7 doplňuje odstavce 3, 4, 5 a 6, 
v nichž je vyjádřeno právo na rovné zacházení, zákaz diskriminace, zákaz zneužití práv 
a povinností vyplývajících ze služebního poměru a zákaz postihovat či znevýhodňovat 
vojáka, který se zákonným způsobem domáhá svých práv a nároků plynoucích 
ze služebního poměru.  
 
K variantě I 
 

Tato varianta specifikuje okruh chráněných oznámení na trestní oznámení, oznámení 
přestupku, kárného a disciplinárního deliktu, kdy došlo k porušení právních předpisů, 
spáchaného služebním orgánem, jiným vojákem či osobou v obdobném postavení.  
 
K variantě II 
 

Tato varianta je oproti variantě I užší, neboť svým vymezením cílí na zabránění 
podávání nedostatečně opodstatněných oznámení či v krajním případě šikanózních podání. 
Z tohoto důvodu je okruh oznámení omezen pouze na trestní oznámení a oznámení 
přestupků s minimální horní hranicí 100 000 Kč související s výkonem služby. 

Vyjádřen je rovněž požadavek na dobrou víru vojáka podávajícího oznámení. Tento 
požadavek má za cíl zejména eliminovat podávání oznámení vědomě nepravdivých 
a šikanózních. Jedná se tak o provedení obecného právní zásady, že by nikdo neměl těžit 
ze svého nepoctivého jednání (viz § 6 občanského zákoníku). Občanský zákoník přitom 
presumuje dobrou víru u všech jednání (viz § 7), pokud není prokázán opak. 

Osobou v obdobném postavení jako voják je pak myšlena osoba, která má obdobná 
práva a povinnosti z právních vztahů jako voják, respektive zaměstnanec v obdobném 
ustanovení zákoníku práce (viz níže). Předmětem těchto práv je v tomto případě výkon určité 
činnosti za odměnu a jedná se o vztah, kde jsou vzájemná práva a povinnosti vykonávána 
osobou v podřízeném postavení na základě pokynů osoby v nadřízeném postavení. 
 
 
K čl. IV [změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů] 
 

Obdobně jako v případě vojáků z povolání se do výčtu práv a povinností příslušníka 
bezpečnostního sboru doplňuje nový odstavec, který stanoví zákaz postihu či znevýhodnění 
příslušníka v důsledku podání variantně vymezených oznámení o podezření na určená 
protiprávní jednání.  
 
K variantě I 
 

Tato varianta specifikuje okruh chráněných oznámení na trestní oznámení, oznámení 
přestupku, kárného a disciplinárního deliktu, kdy došlo k porušení právních předpisů, 
spáchaného bezpečnostním sborem, jiným příslušníkem či osobou v obdobném postavení.  
 
K variantě II 
 

Tato varianta je oproti variantě I užší, neboť svým vymezením cílí na zabránění 
podávání nedostatečně opodstatněných oznámení či v krajním případě šikanózních podání. 
Z tohoto důvodu je okruh oznámení omezen pouze na trestní oznámení a oznámení 
přestupků s minimální horní hranicí 100 000 Kč související s výkonem služby. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFAFXMR3)



19 
 

Vyjádřen je rovněž požadavek na dobrou víru příslušníka podávajícího oznámení. Tento 
požadavek má za cíl zejména eliminovat podávání oznámení vědomě nepravdivých 
a šikanózních. Jedná se tak o provedení obecného právní zásady, že by nikdo neměl těžit 
ze svého nepoctivého jednání (viz § 6 občanského zákoníku). Občanský zákoník přitom 
presumuje dobrou víru u všech jednání (viz § 7), pokud není prokázán opak. 

Osobou v obdobném postavení jako příslušník je pak myšlena osoba, která má obdobná 
práva a povinnosti z právních vztahů jako příslušník, respektive zaměstnanec v obdobném 
ustanovení zákoníku práce (viz níže). Předmětem těchto práv je v tomto případě výkon určité 
činnosti za odměnu a jedná se o vztah, kde jsou vzájemná práva a povinnosti vykonávána 
osobou v podřízeném postavení na základě pokynů osoby v nadřízeném postavení. 

 
 
K čl. V [změna zákona o inspekci práce] 
 
K bodu 1 (§ 11 odst. 1) 
 

V odstavci 1 se vkládá nové písmeno d), které zakotvuje novou skutkovou podstatu 
přestupku fyzické osoby na úseku rovného zacházení. Nově bude možné postihnout fyzickou 
osobu, která neoprávněně postihne nebo znevýhodní zaměstnance, jenž učinil oznámení 
o podezření na spáchání určeného protiprávního jednání zde vymezenou skupinou osob. 
Skutková podstata se tak váže k zákazu postihů a znevýhodnění vyjádřeném v novém 
odstavci 5 v § 346b zákoníku práce. Ustanovení by tak mělo sloužit zejména jako preventivní 
nástroj předcházení odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele směřujícím proti 
zaměstnanci, který učinil oznámení o podezření na spáchání určeného protiprávního 
jednání. Horní hranice případných pokut v § 11 odst. 2 u deliktů tohoto druhu zůstala 
nezměněna (1 000 000 Kč). 
 
K variantě I 
 

Tato varianta specifikuje okruh chráněných oznámení na trestní oznámení, oznámení 
přestupku, kárného a disciplinárního deliktu, kdy došlo k porušení právních předpisů, 
spáchaného zaměstnavatelem, zaměstnancem či osobou v obdobném postavení.  
 
K variantě II 
 

Tato varianta je oproti variantě I užší, neboť svým vymezením cílí na zabránění 
podávání nedostatečně opodstatněných oznámení či v krajním případě šikanózních podání. 
Z tohoto důvodu je okruh oznámení omezen pouze na trestní oznámení a oznámení 
přestupků s minimální horní hranicí 100 000 Kč související s předmětem činnosti 
zaměstnavatele. 
 
K bodům 2 a 3 
 

Legislativně technické změny v souvislosti se změnou § 11 odst. 1. 
 
K bodu 4 (§ 24 odst. 1) 
 

V odstavci 1 se vkládá nové písmeno d), které zakotvuje novou skutkovou podstatu 
správního deliktu právnické osoby na úseku rovného zacházení. Nově bude možné 
postihnout právnickou osobu, která neoprávněně postihne nebo znevýhodní zaměstnance, 
jenž učinil oznámení o podezření na spáchání určeného protiprávního jednání ve vztahu 
k vymezené skupině osob. Skutková podstata se tak váže k zákazu postihů a znevýhodnění 
vyjádřeném v novém odstavci 5 § 346b zákoníku práce. Cílem ustanovení je prevence 
odvetných kroků zaměstnavatele. Horní hranice případných pokut v § 24 odst. 2 u deliktů 
tohoto druhu zůstala nezměněna (1 000 000 Kč).  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFAFXMR3)



20 
 

 
K variantě I 
 

Tato varianta specifikuje okruh chráněných oznámení na trestní oznámení, oznámení 
přestupku, kárného a disciplinárního deliktu, kdy došlo k porušení právních předpisů, 
spáchaného zaměstnavatelem, zaměstnancem či osobou v obdobném postavení.  
 
K variantě II 
 

Tato varianta je oproti variantě I užší, neboť svým vymezením cílí na zabránění 
podávání nedostatečně opodstatněných oznámení či v krajním případě šikanózních podání. 
Z tohoto důvodu je okruh oznámení omezen pouze na trestní oznámení a oznámení 
přestupků s minimální horní hranicí 100 000 Kč související s předmětem činnosti. 
 
K bodům 5 a 6 
 

Legislativně technické změny v souvislosti se změnou § 24 odst. 1. 
 
 
K čl. VI [změna zákoníku práce] 
 

Nově se do § 346b zákoníku práce doplňuje odstavec 5 (ve variantách, jež jsou 
obdobně provedeny i do ostatních dotčených předpisů), který do výčtu jednání, která 
zaměstnavatel nesmí vůči zaměstnanci konat, dále řadí zákaz postihů a znevýhodňování 
zaměstnance, jenž učinil v dobré víře oznámení o podezření na spáchání vymezeného 
protiprávního jednání. Dikce nového odstavce 5 odpovídá novým ustanovením v zákoně 
o vojácích z povolání, zákoně o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
a zákoně o státní službě. Ustanovení pokrývá co nejširší spektrum zaměstnanců 
v pracovním poměru, u kterých může docházet k postihům a znevýhodněním způsobeným 
jejich pozicí oznamovatele. 
 
K variantě I 
 

Tato varianta specifikuje okruh chráněných oznámení na trestní oznámení, oznámení 
přestupku, kárného a disciplinárního deliktu, kdy došlo k porušení právních předpisů, 
spáchané zaměstnavatelem, zaměstnancem či osobou v obdobném postavení. Míří tak 
na nejčastěji uvažované případy whistleblowingu, které pokrývá široké spektrum porušení 
a zároveň se vztahuje na co nejširší okruh osob, které mohou být pachateli daného porušení. 
Tento návrh tak více reaguje na rozhodnutí národních i mezinárodních soudů (Ústavní soud, 
Evropský soud pro lidská práva), které ve svých rozhodnutích opakovaně řešily problematiku 
oznamovatelů, jež právě pro svou rozmanitost vyžaduje co nejobecnější vymezení toho, 
co lze za oznámení považovat a jakých osob se může týkat. Stejná doporučení na co nejširší 
okruh oznamovaných jednání obsahují i výstupy mezinárodních organizací.  
 
K variantě II 
 

Tato varianta je oproti variantě I užší, neboť svým vymezením cílí na zabránění 
podávání nedostatečně opodstatněných oznámení či v krajním případě šikanózních podání. 
Z tohoto důvodu je okruh oznámení omezen pouze na trestní oznámení a oznámení 
přestupků s minimální horní hranicí 100 000 Kč související s předmětem činnosti 
zaměstnavatele. Zároveň svým vymezením oznámení vztahujících se pouze k činnosti 
zaměstnavatele vyvažuje právo zaměstnance nebýt postižen a právo zaměstnavatele nebýt 
vystaven přílišnému riziku šikanózních podání od zaměstnanců. 

Osoba v obdobném postavení je stejně, jak je již uvedeno výše, osobou, která má 
obdobná práva a povinnosti z právních vztahů jako zaměstnanec. Předmětem těchto práv je 
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v tomto případě výkon určité činnosti za odměnu a jedná se o vztah, kde jsou vzájemná 
práva a povinnosti vykonávána osobou v podřízeném postavení na základě pokynů osoby 
v nadřízeném postavení. 

Z hlediska zachování logické systematiky zákoníku práce se ustanovení § 346b jeví jako 
nejvhodnější z důvodu uvedení výčtu jednání, která nesmí být vůči zaměstnancům 
zaměstnavatelem činěna.     
 
 
K čl. VII [změna zákona o státní službě] 
 

Nově se vkládá § 98a, který obsahuje zákaz postihu a znevýhodnění státního 
zaměstnance, který v dobré víře učinil oznámení o podezření ze spáchání určeného 
protiprávního jednání. Stejně jako u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů se 
ustanovení včleňuje bezprostředně za ustanovení o zákazu diskriminace a zásadě rovného 
zacházení, aby tak rozšířila ochranu osob ve služebním poměru. 
 
K variantě I 
 

Tato varianta specifikuje okruh chráněných oznámení na trestní oznámení, oznámení 
přestupku, kárného a disciplinárního deliktu, kdy došlo k porušení právních předpisů, 
spáchaného služebním orgánem, jiným státním zaměstnancem či osobou v obdobném 
postavení.  
 
K variantě II 
 

Tato varianta je oproti variantě I užší, neboť svým vymezením cílí na zabránění 
podávání nedostatečně opodstatněných oznámení či v krajním případě šikanózních podání. 
Z tohoto důvodu je okruh oznámení omezen pouze na trestní oznámení a oznámení 
přestupků s minimální horní hranicí 100 000 Kč související s výkonem služby. 

Vyjádřen je rovněž požadavek na dobrou víru státního zaměstnance podávajícího 
oznámení. Tento požadavek má za cíl zejména eliminovat podávání oznámení vědomě 
nepravdivých a šikanózních. Jedná se tak o provedení obecného právní zásady, že by nikdo 
neměl těžit ze svého nepoctivého jednání (viz § 6 občanského zákoníku). Občanský zákoník 
přitom presumuje dobrou víru u všech jednání (viz § 7), pokud není prokázán opak. 

Osobou v obdobném postavení jako státní zaměstnanec je pak myšlena osoba, která 
má obdobná práva a povinnosti z právních vztahů jako příslušník, respektive zaměstnanec 
v obdobném ustanovení zákoníku práce (viz níže). Předmětem těchto práv je v tomto 
případě výkon určité činnosti za odměnu a jedná se o vztah, kde jsou vzájemná práva 
a povinnosti vykonávána osobou v podřízeném postavení na základě pokynů osoby 
v nadřízeném postavení. 

Nařízení vlády č. 145/2015, o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření 
ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen NV č. 145/2015), nebude 
nově vkládaným ustanovením dotčeno. NV č. 145/2015, mimo jiné, stanoví zavedení 
interních oznamovacích mechanismů včetně nezbytných náležitostí oznámení o protiprávním 
jednání, prostřednictvím kterých může být činěna část oznámení ve smyslu navrhované 
právní úpravy (v rozsahu stanoveném NV č. 145/2015, tj. týkají-li se představeného, státního 
zaměstnance, jiného zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru). 
 
 
K čl. VIII [účinnost] 
 

Navrhuje se, aby zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 2018. Jedná se o datum, které lze 
považovat s ohledem na standardní legislativní proces za reálné, přičemž lze očekávat 
i dostatečně dlouhou legisvakanční dobu pro seznámení dotčených subjektů s novou právní 
úpravou.  
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