
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů protiprávního jednání 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra pro lidská práva, rovné příležitosti 
a legislativu dne 29. července 2016, s termínem dodání stanovisek do 26. srpna 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce: 

Rezort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek  

Ministerstvo financí Navrhované řešení je nedostatečné, neboť nepřináší účinnou 
ochranu oznamovatele trestného činu, ale pouze jeho následnou 
rehabilitaci: oznamovatel trestného činu by byl nejprve ze strany 
zaměstnavatele v zaměstnání neoprávněně postižen a teprve potom 
by se po uplynutí často až značné doby mohl domáhat nápravy 
u soudu. Tato časová prodleva však účinnou ochranu oznamovatele 
podstatně ztěžuje a ve většině případů reálně vylučuje. 

Nový zákon proto musí přinést takové řešení, které oznamovatele 
trestného činu účinně ochrání již od podání samotného trestního 
oznámení. 

Proto trvám na tom, aby bylo přijato věcné řešení, které nabízí 
v současné době poslanecký návrh Ing. Andreje Babiše (sněmovní 
tisk č. 799), ke kterému vláda dne 30. 5. 2016 zaujala neutrální 
stanovisko. 

S předloženým návrhem zákona tedy z výše uvedených důvodů 
vyjadřuji zásadní nesouhlas. 

ROZPOR 

Neakceptováno – vysvětleno 

Materiál vychází z principu přiměřenosti věcného 
a legislativního řešení, z čehož mimo jiné 
vyplývá, že jsou v prvé řadě hledány možnosti 
využití již existujících procesů a institutů a dále je 
kladen důraz na zachování hodnotové 
vyváženosti právního řádu, tj. nelze přiznat 
pracovněprávní ochranu vyšší oznamovatelů, tj. 
velmi úzké skupině osob, oproti jiným skupinám 
osob, které se např. z důvodu příslušnosti k jiné 
národnosti, rase, náboženství či mateřství, 
rodičovství, zdraví a věku rovněž – a mnohem 
častěji – potýkají s postihem a znevýhodňováním 
v zaměstnání. Z tohoto faktu vyplývá, že je větší 
akcent kladen na ex post ochranu, tak jako je 
tomu u zmíněných zranitelných skupin osob. 
Předkladatel je přesvědčen o nezbytnosti 
zakotvení ochrany oznamovatelů, nicméně 
s přiměřeným legislativním a věcným řešením, 
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které lze logicky obhájit. Efektivita navrhované 
úpravy lze vyhodnotit až z odstupu, nicméně její 
případné schválení by představovalo první krok 
v legislativním zakotvení ochrany oznamovatelů. 

Zásadní nesouhlas s navrženým materiálem je 
zaznamenán v předkládací zprávě. 

Ministerstvo kultury Z předložených verzí A (bez legislativního řešení náhrady příjmu) 
a B (s legislativním řešením náhrady příjmu) dáváme přednost verzi 
A. Důvodem je skutečnost, varianty I a II verze B zvýhodňují ve výši 
náhrady zaměstnance, se kterými byl pracovní nebo služební poměr 
skončen nezákonně z důvodu oznámení podezření na protiprávní 
jednání, oproti zaměstnancům, se kterými byl poměr skončen 
nezákonně z jiných důvodů, a nejsou tudíž v souladu se zásadou 
rovnosti. Varianta III verze B sice navrhuje tutéž výši náhrady pro 
případ jakékoliv neplatného rozvázání pracovního poměru, resp. 
nezákonného skončení služebního poměru, ale jde podle našeho 
názoru nad rámec řešení problematiky ochrany oznamovatele 
podezření na protiprávní jednání.   

Akceptováno 

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 

Ministerstvo obrany K materiálu jako celku 

Předložený materiál požadujeme vzít zpět a dále ho neprojednávat. 

Odůvodnění: Předložený návrh zákona nevnímáme jako dostatečně 
motivační pro oznamovatele, jelikož problematiku jeho ochrany 
neřeší již v prvopočátku – v čase oznámení protikorupčního jednání, 
ale až následně. Ministerstvo obrany se již dříve, v rámci 
projednávání poslaneckého návrhu zákona Ing. Andreje Babiše, 
sněmovní tisk č. 799, vyslovilo pro preferenci tohoto návrhu a jeho 
případné úpravy na půdě Parlamentu. Z tohoto důvodu vnímáme 
předložený návrh jako nadbytečný, a požadujeme proto jeho 
zpětvzetí z legislativního procesu. Nadto upozorňujeme, že varianta 
I, kterou dostal ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
za úkol rozpracovat vládním usnesením č. 633/2016, je do jisté míry 
obsažena i v citovaném poslaneckém návrhu. Úkol tak není třeba 
plnit zbrusu novým návrhem. 

Tato připomínka je zásadní. 

V případě rozhodování o přijetí některé z verzí návrhu zákona 

ROZPOR 

Neakceptováno  

Stažení materiálu a jeho neprojednávání by bylo 
v přímém rozporu se zadáním obsaženým jak 
v Plánu legislativních prací vlády na rok 2016, 
Akčním plánu boje s korupcí na rok 2016, tak i 
Programovým prohlášením vlády. Z uvedeného 
důvodu nelze připomínce vyhovět.  

Zásadní nesouhlas s navrženým materiálem, 
resp. preference varianty je zaznamenána 
v předkládací zprávě. 
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preferuje rezort Ministerstva obrany verzi A návrhu. Tato skutečnost 
ale s ohledem na výše uvedenou zásadní připomínku a její 
odůvodnění neznamená, že rezort Ministerstva obrany k této verzi 
vyslovuje souhlas. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Obecně 

S ohledem na obsah předkládaného materiálu je nezbytné zdůraznit, 
že se odchýlil od původní dohody mezi předkladatelem 
a Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), když podle 
výsledků vnějšího připomínkového řízení k nelegislativnímu materiálu 
„Návrh alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů“, který 
sloužil jako podklad k tvorbě předkládaného návrhu zákona, byl 
rozpor s MPSV odstraněn příslibem, že legislativní podoba zásahu do 
právních předpisů v gesci MPSV bude ještě před zahájením vnějšího 
připomínkového řízení k návrhu zákona dohodnuta mezi 
předkladatelem a MPSV.  

Přestože byla tato jednání zahájena, změny požadované MPSV 
nebyly do návrhu vůbec promítnuty a MPSV nebylo poskytnuto ani 
kompletní znění všech navrhovaných variant. Vzhledem ke 
skutečnosti, že kladné stanovisko MPSV 
ke zmiňovanému nelegislativnímu materiálu jej pomohlo prosadit, 
MPSV předpokládá, že předkladatel svůj dosavadní postoj přehodnotí 
a legislativní podoba zásahů do pracovněprávních předpisů bude 
s MPSV transparentně dohodnuta v rámci vypořádání připomínek 
v meziresortním připomínkovém řízení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Legislativní podoba návrhu zákona byla změněna 
dle připomínek MPSV. Bylo vytvořeno variantní 
znění návrhu zákona, které lépe a detailněji 
upravuje povinnost zaměstnavatele zdržet se 
postihu oznamovatelů. 

K části čtvrté 

K § 11 odst. 1 písm. d) a § 24 odst. 1 písm. d) zákona o inspekci 
práce   

Nová skutková podstata přestupku fyzické osoby na úseku rovného 
zacházení má nově postihovat fyzickou osobu, která neoprávněně 
postihne nebo znevýhodní zaměstnance, který učinil oznámení 
o podezření na protiprávní jednání. Podle důvodové zprávy se 
předmětná skutková podstata váže k zákazu postihů a znevýhodnění 
vyjádřenému v novém odstavci 5 v § 346b zákoníku práce. Toto 
ustanovení má sloužit zejména jako preventivní nástroj předcházení 

Akceptováno 

Dikce novelizovaného ustanovení § 346b 
zákoníku práce byla variantně zúžena a 
v návaznosti na to byla zúžena i skutková 
podstata správního deliktu vyjádřeného 
v navrhovaném § 11 odst. 1 písm. d) a § 24 odst. 
1 písm. d) zákona o inspekci práce. Formulace 
těchto ustanovení proběhla po konzultaci 
s MPSV ve snaze co nejvíce reflektovat 
uvedenou připomínku. 
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odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele směřujícím proti 
zaměstnanci, který učinil oznámení o podezření na protiprávní 
jednání.  

V navrhovaném textu se však uvádí, že „Fyzická osoba se dopustí 
přestupku na úseku rovného zacházení tím, že neoprávněně postihne 
nebo znevýhodní zaměstnance proto, že učinil oznámení o podezření 
na protiprávní jednání.“ Tato dikce determinuje zásadní nedostatky 
návrhu: 

1) Návrh rozšiřuje okruh osob, které protiprávní jednání mohou 
spáchat, a to nad možný zákonný rámec, který je 
pracovněprávními předpisy upravován. Činnost orgánů inspekce 
práce, která je po procesní stránce vázána též na zákon 
o inspekci práce, se vztahuje na kontrolu právnických či fyzických 
osob, které se nacházejí v postavení zaměstnavatele, a které 
coby zaměstnavatelé porušují pracovněprávní právní předpisy. 
Z navrhovaného znění, které nerozlišuje speciální subjekt 
přestupku, však vyplývá, že by činnost orgánů inspekce práce při 
kontrole měla směřovat též na osoby, které se 
v zaměstnavatelském postavení při konkrétní činnosti 
nenacházejí. S takovým zněním návrhu nelze souhlasit.  

2) Vymezení protiprávního jednání, jehož by se dotčený subjekt 
přestupku měl dopustit, a které by současně měly orgány 
inspekce práce postihovat, je příliš široce pojaté. Jak již bylo 
uvedeno výše, skutkové podstaty zakotvené v zákoně o inspekci 
práci jsou konstruovány tak, aby dopadaly na vztah zaměstnance 
a zaměstnavatele, zatímco předkládaný návrh zásadním 
způsobem rozšiřuje kompetence orgánů inspekce práce do oblasti 
tento rámec přesahující. Bylo by tak možné vyvodit závěr, 
že orgány inspekce práce by měly ukládat sankce i v případech 
neoprávněných postihů nebo znevýhodnění zaměstnanců mimo 
pracovněprávní vztahy. K takové ochraně je však podle našeho 
názoru povolán antidiskriminační zákon. Nadto by muselo dojít 
k založení působnosti orgánů inspekce práce i ve výše uvedených 
oblastech, které současné znění zákona o inspekci práce 
neobsahuje. 

Na základě shora uvedeného proto žádáme návrh novely  zákona 
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o inspekci práce přepracovat a připomínáme, že v obdobném smyslu 
se MPSV vyjadřovalo již při přípravě navrhovaného znění, které bylo 
diskutováno na pracovní skupině k tomuto návrhu. 

Připomínky k části čtvrté jsou zásadní. 

K části páté  

Zásadně nesouhlasíme s novelizací zákoníku práce v navrhované 
podobě. Podrobnější vysvětlení uvádíme níže.  

K verzi A 

Tím, že současný návrh neomezuje okruh osob, které protiprávní 
jednání mohou spáchat, jde tato formulace nad možný zákonný 
rámec, který je pracovněprávními předpisy upravován. Osobní 
působnost je dána okruhem subjektů, na něž se pracovněprávní 
úprava vztahuje. Normy individuálního pracovního práva se vztahují 
na právní vztahy mezi fyzickými osobami a zaměstnavateli, které 
vznikají při výkonu závislé práce. S ohledem na tuto skutečnost 
předkládáme konkrétní návrh úpravy v takovém rozsahu, aby byl 
připravovaný návrh zákona v souladu s pracovněprávní koncepcí, 
a požadujeme odstavec 5 uvést v tomto znění: 

„(5) Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem 
postihovat nebo znevýhodňovat proto, že učinil v dobré víře oznámení 
ze spáchání protiprávního jednání zaměstnavatele nebo jeho 
zaměstnance.“. 

Pouze v případě, že bude provedena tato požadovaná úprava, lze 
z naší strany považovat Verzi A za akceptovatelnou. 

Obdobnou změnu požadujeme provést i v části čtvrté (změna zákona 
o inspekci práce). 

Připomínky k části páté jsou zásadní. 

Akceptováno 

Navrhovaná změna zákoníku práce byla po 
konzultaci s MPSV změněna tak, aby byl okruh 
vymezených osob souladný s dosavadním 
okruhem osobní působnosti pracovněprávních 
předpisů. 

K verzi B 

Vzhledem k povaze navrhovaných změn nelze Verzi B z naší strany 
akceptovat. Je třeba zdůraznit, že ani výše zmiňovaný nelegislativní 
materiál neobsahoval možnost, že by byla oznamovateli 
ve stanovených případech zvyšována náhrada mzdy/platu. Jedná se 
tedy o požadavek, který je nejen nekoncepční, ale také překračuje 
rámec schváleného usnesení vlády č. 633 ze dne 11. července 2016. 

Akceptováno 

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 
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Ani v rámci hodnocení dopadů regulace nebyla zvýšená náhrada 
mzdy/platu vyhodnocena jako příliš přínosná a efektivní. Odůvodnění 
ve zvláštní části důvodové zprávy je obecné, popisné a nedostatečně 
podepřené věcnými argumenty. Ani z něj tedy nelze jednoznačně 
konstatovat „nespornou přínosnost“ navrhované koncepce. 

Nadto vzhledem k platné a účinné dikci § 69 odst. 2 zákoníku práce, 
podle níž zde existuje moderační právo soudu, kdy lze náhradu mzdy 
za určitých okolností dokonce snížit, je návrh v rozporu s dosavadním 
smyslem a účelem ustanovení. 

Při rozhodování o tom, zda přiměřeně sníží náhradu mzdy (platu) 
za dobu přesahující 6 měsíců, soud přihlédne především k tomu, zda 
byl zaměstnanec mezitím zaměstnán jinde, jakou práci tam konal 
a jakého výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil. 
Základním východiskem je tedy skutečnost, zda zaměstnanec byl 
po neplatném rozvázání pracovního poměru zaměstnán u jiného 
zaměstnavatele, popřípadě zda se do práce u jiného zaměstnavatele 
nezapojil z vážného důvodu. Náhrada mzdy/platu podle § 69 odst. 1 
zákoníku práce je vyvolána tím, že zaměstnavatel po rozvázání 
pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením 
ve zkušební době přestal zaměstnanci v rozporu s § 38 odst. 1 
písm. a) zákoníku práce přidělovat práci podle pracovní smlouvy. 
Náhrada mzdy/platu nemá mít tedy ze své podstaty sankční 
charakter, ale má sloužit jako ekvivalent ke mzdě/platu, kterou 
by zaměstnanec dostával, kdyby mu zaměstnavatel práci přiděloval. 

Je nezbytné zdůraznit, že zaměstnavatel, kterému zaměstnanec 
po rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením 
nebo zrušením ve zkušební době písemně oznámil, že trvá na tom, 
aby ho dále zaměstnával, se může rozhodnout, že zaměstnanci bude 
znovu přidělovat práci podle pracovní smlouvy, a to až do vyřešení 
sporné platnosti rozvázání pracovního poměru. Takový zaměstnanec 
dostává za svou práci mzdu/plat a za dané období si nenárokuje 
náhradu mzdy. Byl by tak oproti zaměstnanci, kterému zaměstnavatel 
práci v období sporu o platnost rozvázání pracovního poměru 
nepřiděloval, a který by si mohl nárokovat dvojnásobek průměrného 
výdělku, znevýhodněn. Současně by možnost přidělovat zaměstnanci 
práci v období sporu představovala pro zaměstnavatele zcela legální 
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způsob „obcházení“ nově zamýšlené povinnosti vyplácet dvojnásobek 
průměrného výdělku. 

Dále je nezbytné zdůraznit, že varianta, která předpokládá, že by se 
dvojnásobek průměrného výdělku přiznával také zaměstnanci, 
kterému byla dána výpověď v souvislosti s důvody uvedenými 
v antidiskriminačním zákoně, jde zcela nad rámec návrhu a nikterak 
věcně nesouvisí s tématikou oznamování (tzv. whistleblowingu). 
Jedná se o okruh osob, jimž je ochrana poskytována v rámci jiných 
mechanismů.  

Uplatnění verze B je pro MPSV z výše uvedených důvodů naprosto 
neakceptovatelné. 

Připomínky k části páté jsou zásadní. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Z předložených variant návrhu doporučuji k přijetí Verzi A, neboť se 
domnívám, že stávající právní úprava umožňuje vymáhat případné 
odškodnění za nezákonné rozhodnutí o skončení služebního nebo 
pracovního poměru v dostatečné míře. Verzi A tedy považuji 
za dostačující. 

Akceptováno 

Preference varianty je zaznamenána 
v předkládací zprávě, verze B byla z materiálu 
vypuštěna. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

V normativním textu ve verzích A i B, v části první čl. II 
doporučujeme na konci přechodného ustanovení zrušit text „“.“. 

Akceptováno 

Text byl upraven dle připomínky. 

V normativním textu ve verzi B doporučujeme prověřit a případně 
upravit (sjednotit) text přechodných ustanovení, neboť v části druhé 
se předpokládá, že následky rozhodnutí o propuštění před účinností 
tohoto zákona se posuzují podle předchozí právní úpravy a v části 
třetí, páté a šesté se předpokládá, že nároky ze zrušeného 
rozhodnutí o propuštění před účinností tohoto zákona se posuzují 
podle předchozí právní úpravy. Máme za to, že cíl ustanovení by měl 
být shodný, nejsme si jisti, zda textace navržených ustanovení 
k tomu směřuje. 

Akceptováno 

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K volbě navržených verzí zákona 

Ministerstvo spravedlnosti s ohledem na zahraniční právní úpravy 
ochrany oznamovatelů konstatuje existenci řady dalších možností 
a institutů, jejichž prostřednictvím lze danou problematiku řešit, a jež 
předložený návrh nikterak nereflektuje. Vzhledem k právě 
uvedenému nelze uvedený návrh a v něm uvedené alternativy 

Neakceptováno 

Materiál navazuje na vládou schválený materiál 
Návrh alternativ legislativního řešení ochrany 
oznamovatelů, který sloužil právě jako prostor pro 
zhodnocení všech možných cest, jakými lze 
poskytnout ochranu oznamovatelům, a je v něm 
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považovat za jediné možné, či dokonce za optimální ve vztahu k jím 
deklarovanému účelu.  

S výhradou právě uvedeného dále upozorňujeme na nekoncepčnost 
verze B předloženého návrhu, jež ve vztahu ke všem třem jejím 
variantám spočívá v zavádějící konstrukci institutu náhrady ušlé 
mzdy, resp. platu. Účelem tohoto institutu v případě neoprávněně 
ukončeného pracovního či služebního poměru je poskytnout 
zaměstnanci, resp. osobě v příslušném služebním poměru, náhradu 
finančních prostředků, o něž byl tento protiprávním jednáním 
zaměstnavatele zkrácen. Stanovení nároku na dvojnásobek ušlé 
mzdy či platu v případech, kdy k neoprávněnému ukončení 
pracovního či služebního poměru dojde z důvodů předvídaných 
v jednotlivých variantách návrhu zákona, lze proto považovat 
za rozporné s účelem uvedeného institutu. Smysl navržené změny 
lze proto spatřovat spíše v bonifikaci takto postižené osoby než 
v satisfakci jejích nároků. V této souvislosti upozorňujeme, 
že v Návrhu alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů, 
schváleného usnesením vlády ze dne 11. 7. 2016, č. 633, byla 
legislativní úprava kompenzace újmy a odměny za oznámení 
„vyhodnocena jako nadbytečná, neboť již dnešní právní úprava 
přiznání finanční saturace a dále se na základě vyhodnocení 
zkušeností ze zahraničí (Slovensko, Rumunsko) ukazuje, že přiznání 
finanční kompenzace je využíváno v minimu případů a de facto 
duplikuje instituty občanského práva“ (s. 16 citovaného materiálu).  

Nad rámec právě uvedeného lze mít další pochybnosti o vhodnosti 
variant II a III právě uvedené verze. Ve vztahu k variantě II 
upozorňujeme na částečně odlišnou konstrukci diskriminačních 
důvodů podle § 2 odst. 3 zákona o vojácích z povolání a § 77 odst. 2 
zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
na straně jedné, a § 2 odst. 3 antidiskriminačního zákona na straně 
druhé. Díky těmto odlišnostem by například příslušníkům 
bezpečnostních sborů náležel dvojnásobek služebního příjmů 
i v případě, kdy by k neoprávněnému ukončení služebního poměru 
došlo z důvodu nepřímé diskriminace, zatímco v případě 
zaměstnanců v pracovním poměru, resp. státních zaměstnanců 
ve služebním poměru, by nepřímá diskriminace nárok 
na dvojnásobek ušlé mzdy, resp. platu, nezakládala. Ve vztahu 

též vyhodnoceno, které možnosti jsou z hlediska 
právního řádu (alespoň podle předkladatele) 
v současné době schůdné a prosaditelné. Nyní 
předkládaný návrh zákona již reflektuje vládou 
schválený zmíněný nelegislativní materiál a 
navrhuje již konkrétní podobu vybraných variant. 

Zásadní nesouhlas s navrženým materiálem je 
zaznamenán v předkládací zprávě. 

k poslednímu odstavci (varianta II): 

Na daná ustanovení je odkazováno výlučně 
ohledně (v nich vymezených) důvodů 
diskriminace (rasa, pohlaví apod.), nikoli její 
formy (přímá, nepřímá). Úprava se tudíž vztahuje 
na přímou i nepřímou diskriminaci z daných 
důvodů nezávisle na tom, jaké její formy se 
ustanovení jednotlivého předpisu, na něž je 
odkazováno, týká. 
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k variantě III pak konstatujeme, že plošné přiznání dvojnásobku ušlé 
mzdy či platu v případě neoprávněného ukončení pracovního 
či služebního poměru, a to z jakéhokoliv důvodu, postrádá jakékoliv 
opodstatnění. 

Tato připomínka je zásadní.  

Ministerstvo školství‚ 
mládeže a 
tělovýchovy 

Obecně k materiálu: Považujeme za vhodné, aby RIA kromě 
zhodnocení přínosů a nákladů dalších zvažovaných variant (tj. těch, 
které v předkládaném materiálu nejsou navrhovány k realizaci) 
obsahovala vyhodnocení přínosů a nákladů jednotlivých variant (tj. 
těch, které jsou v předkládaném materiálu navrhovány k realizaci), 
neboť u nich je třeba náklady a přínosy důkladně zvážit. 

I přes výše uvedené preferujeme verzi B, neboť dle našeho názoru 
znamená větší ochranu oznamovatelů než verze A a může mít pro 
zaměstnavatele preventivní účinek při případném pracovně právním 
postihu zaměstnance. Co se týče jednotlivých variant, vyjadřujeme 
pochybnost o vhodnosti realizace varianty III, která jde podle našeho 
názoru významně nad rámec vytyčeného cíle, tedy ochrany 
oznamovatelů. 

Zásadní připomínka 

Neakceptováno. Vysvětleno  

RIA obsahuje komplexní vyhodnocení nákladů a 
přínosů u každého jednotlivého aspektu, se 
kterým se dále v navrhovaných variantách 
pracuje, a považujeme proto za nadbytečné 
doplňovat hodnocení ještě o další 
vyhodnocování, neboť máme za to, že RIA 
všechny nutné informace již obsahuje, ačkoliv by 
mohlo novým zhodnocením dojít k možné lepší 
koncentraci příslušných informací na jednom 
místě. 

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 

Obecně k materiálu a k institutu dobré víry: Jako problematické 
vnímáme poskytování ochrany oznamovateli pouze v případě jeho 
dobré víry. Prvně není zřejmé, proč v části, kterou se mění zákon 
o inspekci práce (část čtvrtá verze A i B), požadavek dobré víry 
v novelizačním bodě 1. i 4. chybí, když v ostatních ustanoveních je 
striktně vyžadován. Také nám není zřejmý vztah požadavku dobré 
víry k oznamování trestného činu ve smyslu § 368 trestního 
zákoníku, tedy k povinnosti oznámit trestný čin. Pokud oznamovatel 
splní povinnost uloženou mu zákonem, neměl by být postihován bez 
ohledu na to, zda je či není v dobré víře. Stejně tak není zřejmé, zda 
předkladatel předpokládá, že pokud oznamovatel v dobré víře 
nebude, nevadí, pokud ho zaměstnavatel jakýmkoli způsobem 
postihne či znevýhodní. Žádáme materiál ve smyslu připomínky 
upravit nebo v důvodové zprávě blíže vysvětlit.   

Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

V případě novely zákona o inspekci práce (stejně 
jako občanského soudního řádu) není dobrá víra 
explicitně uvedena, neboť daná ustanovení 
navazují (prostřednictvím slova „neoprávněně“) 
na ustanovení ostatních předpisů upravující 
zákaz postihu či znevýhodnění oznamovatele 
jednajícího v dobré víře. I tato ustanovení 
(zákona o inspekci práce a OSŘ) se tudíž 
vztahují pouze na oznámení učiněná v dobré 
víře. 

Dobrá víra – v běžném pojetí našeho právního 
řádu – v daném kontextu primárně znamená 
subjektivní, rozumně podložené přesvědčení 
oznamovatele o pravdivosti oznamovaných 
skutečností. Nepodložená či přímo lživá obvinění 
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nepředstavují splnění oznamovací povinnosti 
podle trestního zákoníku a logicky nejsou hodna 
ochrany. 

K verzi B, části druhé, variantě II, bodu II, § 22 odst. 4: Toto 
ustanovení odkazuje na § 2 odst. 3 větu druhou zákona o vojácích 
z povolání, ve které je vymezena diskriminace přímá, zatímco věta 
třetí § 2 odst. 3 hovořící o nepřímé diskriminaci není zahrnuta. 
Naproti tomu ve verzi B, části třetí, variantě II, je u příslušníků 
bezpečnostních sborů v § 124 odst. 9 odkazováno na § 77 odst. 2 
větu první zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů, ve které se hovoří jak o diskriminaci přímé, tak nepřímé. 
Považujeme za vhodné, aby v obou případech byla poskytována 
ochrana jak proti diskriminaci přímé, tak i nepřímé. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 

 

Ministerstvo vnitra Obecně k návrhu: 

1. Předkládaný návrh zákona podle našeho názoru nepřináší žádné 
podstatné změny právního řádu, které by zajišťovaly účinnou 
ochranu oznamovatelů protiprávního jednání. V žádné 
z předložených variant se předkladatelům nepodařilo naplnit 
potenciál, který skýtá možné řešení problematiky ochrany 
oznamovatelů. Obzvláště patrná je tato skutečnost při pohledu 
na velký počet převážně deklaratorních ustanovení (viz navrhovaný 
§ 2 odst. 7 zákona o vojácích z povolání, § 77 odst. 11 zákona 
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, § 346b odst. 
5 zákoníku práce a § 98a zákona o státní službě). V závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace (str. 20) se u varianty, která 
byla následně zpracována do podoby předkládaného návrhu, uvádí, 
že ochrana oznamovatelů spočívající v explicitním vyjádření zákazu 
nelegitimních postihů či znevýhodňování oznamovatele ze strany 
zaměstnavatele je v principu podřaditelná již pod stávající obecnou 
povinnost zaměstnavatele zajistit rovné zacházení se všemi 
zaměstnanci (viz § 16 odst. 1 zákoníku práce, § 98 zákona o státní 
službě, § 77 odst. 8 zákona o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů a § 2 odst. 3 věta první zákona o vojácích 
z povolání).  

Vysvětleno 

Jak uvádí připomínkové místo, návrh zákona je 
výsledkem svým způsobem vyvažování mezi 
postoji všech zainteresovaných míst a ačkoliv se 
jeho opatření mohou jevit jako příliš střídmá, 
předkladateli jde zejména o zavedení nových 
pojmů (oznamovatel protiprávního jednání 
ve smyslu whistleblowera) do právního řádu 
a deklarování explicitního zájmu na ochraně 
oznamovatelů. Zároveň se v případě úspěšného 
ukončení legislativního procesu počítá 
s uskutečněním mediální, osvětové a vzdělávací 
kampaně, zaměřené na problematiku 
whistleblowingu. 

Tím samozřejmě nechceme vyloučit pozdější 
extenzivnější legislativní opatření a zákonné 
nástroje, které budou moci být v této oblasti 
přijaty. V současné společenské, politické i právní 
situaci se však z našeho pohledu jeví zvolené 
řešení jako optimální. 
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Předložené řešení tedy nepovažujeme za dostatečné, neboť 
navrhovaná právní úprava pouze zdůrazňuje povinnosti, které 
zaměstnavatelé již dnes mají. Nadto připomínáme proto, že tímto 
postupem dochází k duplicitě právní úpravy, která je již platná 
a účinná. Přijetí právní úpravy v té části, která spočívá v jejím 
zopakování a vytvoření de facto totožného textu, Zavádění duplicitní 
právní úpravy pak se jeví jako nadbytečný krok, který lze pokládat 
za nesouladný s čl. 2 Legislativních pravidel vlády, jenž stanovuje 
obecné požadavky na tvorbu právních předpisů. Předkladatel uvádí, 
že bylo zvoleno takové řešení, které znamená co možná nejmenší 
zásah do systematiky českého právního řádu. Dle našeho názoru 
ovšem tímto způsobem nebude docíleno účinné ochrany 
oznamovatelů. Právě účinná ochrana těchto osob by vzhledem 
ke stanovenému cíli předkladatele měla být pro vypracování 
legislativního návrhu stěžejním faktorem.  

Dovolujeme si připomenout i stanovisko Rady vlády pro koordinaci 
boje s korupcí k návrhu nařízení vlády o opatřeních souvisejících 
s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání 
ve služebním úřadu (nařízení vlády bylo publikováno ve Sbírce 
zákonů pod č. 145/2015 Sb.). Ve stanovisku se konstatuje, 
že „z návrhu nařízení vlády není zřejmé, jakým způsobem bude 
oznamovatel podezření protiprávního jednání státním 
zaměstnancem chráněn před personálním, kárným či jiným postihem 
nebo jakémukoliv znevýhodnění či nátlaku v souvislosti s podaným 
oznámením. Jedná se o klíčovou informaci, která by měla být 
v nařízení vlády explicitně zakotvena.“.  Domníváme se, 
že předložený návrh zákona nejen že v tomto směru neobsahuje 
adekvátní ochranu oznamovatele, ale neobsahuje ani jiná opatření, 
která jsou v nařízení vlády č. 145/2015 Sb. již obsažena, tedy 
například podmínky pro poskytnutí práva oznamovatele na utajení 
totožnosti, podmínky pro organizační zajištění oznamování 
protiprávního jednání státním zaměstnancem i anonymním 
způsobem a podmínky pro informování o průběhu a výsledcích 
šetření oznámení oznamovatele a lhůt k prošetření. Ve svém 
důsledku tedy předložený návrh zákona poskytuje oznamovatelům 
nespadajícím pod režim zákona o státní službě méně institutů 
směřujících k jejich ochraně, než jaké dává státním zaměstnancům 
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Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí ne zcela pozitivně 
hodnocené nařízení vlády č.145/2015 Sb.  

Předkládaný návrh zákona se omezuje především na stanovení 
mechanismů ochrany oznamovatelů před následnou diskriminací 
ze strany zaměstnavatele – jde například o opatření uvedené 
v novelizaci zákona o inspekci práce, stanovení sdíleného 
důkazního břemene a ve verzi B o náhradu příjmu ve výši 
dvojnásobku měsíčního platu. Právní úprava je v předložené podobě 
částečně nadbytečná (deklaratorní), ve svém zbytku pak kusá 
a nedostatečná. Ačkoliv jsme si vědomi skutečnosti, že návrh je 
kompromisem, který vzešel z jednání mnoha zainteresovaných 
subjektů, domníváme se, že by měl být předložený materiál 
přepracován tak, aby obsahoval skutečně efektivní nástroje ochrany 
oznamovatelů. 

Tato připomínka byla změněna na doporučující. 

Obecně k návrhu: 

2. Upozorňujeme, že bez dalšího upřesnění nebo definice se nám 
používání pojmu  „oznámení“ jeví problematické. K tomuto 
důvodová zpráva uvádí, že „oznámení o podezření na protiprávní 
jednání není záměrně dále zákonem konkretizováno, a pokrývá tak 
široké spektrum podání, jež lze za oznámení o podezření 
na protiprávní jednání považovat (podání trestního oznámení, 
podnět správním orgánům, oznámení učiněné v rámci interních 
mechanismů zaměstnavatele, atd.)“. Považujeme za nezbytné 
objasnit minimálně alespoň povahu takového oznámení, 
a to vzhledem k absenci vymezení tohoto pojmu v novelizovaných 
právních předpisech. Není zřejmé, jak lze takové oznámení učinit, 
jakému subjektu se oznamuje, zda je třeba  konkrétní forma 
oznámení apod. Vzhledem k možnosti širokého výkladu tohoto 
pojmu  a pro zamezení budoucích nejasností spojených 
s interpretací pojmu a aplikací příslušných předpisů, pokládáme 
za nezbytné, daný pojem řádně vymezit jasným a srozumitelným 
způsobem. K této otázce se v důvodové zprávě uvádí, že oznámení 
je učiněno ve veřejném zájmu a za stanovených podmínek (část A, 
bod 3), s čímž nekoresponduje text návrhu zákona, který pojem 
oznámení dále nerozvádí. 

Akceptováno jinak 

Povaha chráněného oznámení byla po konzultaci 
s připomínkovými místy zpřesněna a zúžena 
pouze na vymezený okruh oznámení, a to 
ve dvou variantách, přičemž obecně lze říci, 
že ochrana se bude vztahovat pouze na podaná 
trestní oznámení nebo oznámení podezření 
ze spáchání přestupku, kárného deliktu nebo 
disciplinárního deliktu, spáchaného vymezeným 
okruhem osob. Díky tomu by nemělo docházet 
k příliš extenzivnímu výkladu a libovůli 
v podávání oznámení. 
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Dále navrhujeme doplnit k pojmu oznámení podezření na protiprávní 
jednání, že se jedná o oznámení ve smyslu jiných právních předpisů 
tak, aby bylo zamezeno příliš extenzivnímu výkladu tohoto pojmu, 
který by mohl vést k libovůli v podávání oznámení (např. pouhé 
sdělení mezi spolupracovníky). Zároveň odkazujeme na čl. 40 odst. 
2 Legislativních pravidel vlády, který stanoví, že je-li nutné uvést 
nový právní termín, je třeba jej v právním předpisu blíže vymezit, a to 
definicí tohoto právního termínu. Jak je již uvedeno výše, právní 
předpisy, jejichž novelizaci návrh zákona předpokládá, 
definici termínu oznámení neobsahují a po provedení novelizace se 
v nich bude objevovat nově. 

Tato připomínka byla změněna na doporučující. 

Obecně k návrhu: 

3. Požadujeme přímo v textu zákona specifikovat blíže i samotnou 
povahu protiprávního jednání, jehož oznámení bude relevantní pro 
případnou ochranu oznamovatele. Z jednotlivých ustanovení není 
zřejmé, zda se jedná obecně o jakékoli protiprávní jednání, 
či o jednání, které souvisí s výkonem práce či jiné závislé činnosti, 
výkonem služby apod. Přitom v důvodové zprávě předkladatel 
na více místech uvádí, že se jedná o protiprávní jednání vyskytující 
se na pracovišti nebo případně protiprávní jednání odehrávající se 
na pracovišti (část A, bod 9). Objasnění pouze v důvodové zprávě 
k návrhu zákona se nám jeví jako nedostačující. 

Máme za to, že nedostatečná specifikace pojmů „oznámení“ 
a „protiprávní jednání“dává případným oznamovatelům značný 
prostor pro zneužití zaváděného institutu,  což může v konečném 
důsledku vést například až k šikanóznímu výkonu práv 
oznamovatelů. Upozorňujeme, že předkladatel se tímto odklonil 
od smyslu institutu whistleblowingu, který cílí na ochranu 
oznamovatelů protiprávního jednání, které  souvisí s výkonem práce 
či služby, a kterého jsou oznamovatelé případně svědky, nikoli tedy 
jakéhokoli protiprávního jednání. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

V textu zákona bylo variantně specifikováno, jaké 
druhy oznámení podléhají ochraně. Došlo 
k vymezení jak osob, kterých se oznámení může 
týkat, tak povahy oznámení (trestné činy 
a správní delikty), čímž došlo k zúžení 
a vyjasnění navrhované právní úpravy ve smyslu 
připomínky, a mělo by tak dojít i k předejití 
možného šikanózního zneužití. 

Obecně k návrhu: 

4. Navrhujeme upravit předložený materiál v tom smyslu, aby 

Akceptováno 

Formulace byla změněna ve smyslu připomínky. 
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označení „oznámení o podezření na protiprávní jednání“ odpovídalo 
označení, které je pro oblast whistleblowingu použito ve stávajícím 
právním řádu. Odkazujeme na čl. 40 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády, který stanovuje, že je třeba dbát souladu s terminologií 
použitou v navazujících a souvisejících právních předpisech. V této 
souvislosti odkazujeme na § 205 písm. d) zákona o státní službě 
(a již zmíněné nařízení vlády č.  145/2015 Sb.), které používá 
spojení „oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání“. 
Navrhujeme tedy změnit v návrhu zákona formulaci „oznámení 
o podezření na protiprávní jednání“ na „oznámení o podezření 
ze spáchání protiprávního jednání“, aby byla zajištěna jednotná 
terminologie. 

Tato připomínka byla změněna na doporučující. 

Obecně k návrhu: 

5. Nesouhlasíme s verzí B předmětného návrhu, tedy s možným 
zvýšením náhrady mzdy či platu při neplatném či nezákonném 
skončení pracovního či služebního poměru, jelikož takové zvýšení 
chápeme jako určitou „odměnu“ oznamovateli. Dle našeho názoru 
má být hlavní motivací zaměstnance snaha o zamezení 
protiprávního  jednání, nikoli možný finanční zisk, a to ani ve formě 
zvýšené náhrady mzdy či platu. V případě, že oznamovateli vznikne 
újma na základě jím podaného oznámení a následného postihu 
ze strany zaměstnavatele, je na místě její náhrada. Zároveň 
podotýkáme, že návrhem zmiňovaná satisfakce nedopadá 
na všechny možné případy postihu či znevýhodnění oznamovatele, 
ke kterým by mohlo dojít a které mohou mít pro oznamovatele stejně 
nepříznivé i nepříznivější následky. Postih či znevýhodnění 
oznamovatele může mít různou formu, vedle návrhem zmíněných 
dopadů například šikanu na pracovišti nebo neodpovídající 
odměňování za vykonanou práci. Nejeví se proto jako vhodné 
zvýhodňovat pouze vydělenou skupinu oznamovatelů. V této 
souvislosti lze poukázat i na (část A, bod 2) obecnou část  důvodové 
zprávy, v níž si předkladatel vytkl jako cíl nastavit takovou míru 
ochrany, která nemá být příliš extenzivní a nemá vést ke zvýhodnění 
oznamovatelů oproti  ostatním skupinám občanů. Přijetí varianty B 
by tedy představovalo zjevně excesivní ochranu oznamovatelů, 

Akceptováno 

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 
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neboť by byla založena disproporce s úrovní ochrany jiných osob ve 
srovnatelné situaci. V rámci závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace (str. 51) se také u tohoto institutu uvádí, že předpokládaný 
preventivní účinek na zaměstnavatele, kteří chtějí propustit 
oznamovatele bez zákonem taxativně vymezeného důvodu, nebude 
nikterak velký, a i proto se tato úprava jeví nevhodná z hlediska 
dalších zaměstnanců, kteří jsou propuštěni nezákonně. Z toho 
důvodu závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (str. 52) 
konstatuje, že zvýšení náhrady mzdy/platu jen pro oznamovatele je 
tedy celkově nutno vyhodnotit jako nevhodný. Zvláště nesystémový 
se daný institutu jeví s ohledem na situaci osob propuštěných 
na základě diskriminačních důvodů. Lze také připomenout, 
že zaměstnavatel, který propustí zaměstnance bez zákonného 
důvodu, postupuje vždy protiprávně. 

Podotýkáme také, že ani v případě oznámení nejzávažnějšího druhu 
protiprávního jednání, tedy trestných činů, není v současnosti 
přiznávána žádná odměna či jiné zadostiučinění oznamovateli. 

Vzhledem k uvedenému je tedy třeba verzi B předmětného návrhu 
odmítnout. 

Tato připomínka je zásadní. 

Obecně k návrhu: 

6. V souvislosti s návrhem změn zákona o inspekci práce 
připomínáme, že jeho § 6 z osobní působnosti zákona vyčleňuje 
vojáky z povolání a fyzické osoby vykonávající službu 
v bezpečnostních sborech. Novelizace zákona o inspekci práce 
zapříčiní nerovné postavení oznamovatelů, jelikož postihnout dle 
tohoto zákona bude možné jen zaměstnavatele spadající 
do působnosti Státního úřadu inspekce práce a oblastních 
inspektorátů práce. Požadujeme tuto nesrovnalost v návrhu upravit.  

Tato připomínka byla změněna na doporučující.  

Vysvětleno 

Jde o nerovnost, nicméně o stejnou míru 
i podobu nerovnosti, která je pro obdobné 
případy (např. diskriminace, postih za domáhání 
se práv z pracovního/služebního poměru) již 
v právním řádu obsažena. 

K čl. I – k § 133a odst. 2 občanského soudního řádu: 

Navrhovaná změna procesního předpisu představuje následnou 
ochranu oznamovatele, neboť určitá ochrana je mu poskytnuta až 
v případě soudního sporu, a to v podobě sdíleného důkazního 
břemene. Domníváme se, že nejde o dostatečně efektivní  

Vzato na vědomí  
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a komplexní ochranu oznamovatele pro případ jakéhokoli postihu 
či znevýhodnění. Dále je třeba zdůraznit, že whistleblowing je 
v českém právním řádu institutem veřejného práva. Je zmíněn 
v zákoně o státní službě a podrobněji upraven v nařízení vlády 
č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním 
podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. 
Pro oblast soukromého práva však obdobná hmotněprávní úprava 
chybí. 

Tato připomínka je zásadní. 

K čl. VI – k § 346b odst. 5 zákoníku práce: 

V návaznosti na obecné připomínky zdůrazňujeme, že novelizace 
zákoníku práce není v navrhovaném znění žádoucí, neboť jí pouze 
dochází k duplicitě právní úpravy vzhledem k možnému podřazení 
navrhovaného ustanovení pod § 16 zákoníku práce, který zakazuje 
jakoukoli diskriminaci v pracovněprávních vztazích. Navrhujeme toto 
v návrhu zohlednit. 

Tato připomínka byla změněna na doporučující. 

Vysvětleno 

Jak je podrobně vysvětleno v ZZ RIA (str. 20), jde 
o explicitní vyjádření zákazu postihů 
a znevýhodňování (v principu podřaditelného již 
pod povinnost zajistit rovné zacházení se 
zaměstnanci), obdobně jako je tomu u jiných 
skupin zaměstnanců, u nichž lze typově 
předpokládat zvýšené riziko účelových 
nelegitimních postupů ze strany zaměstnavatele; 
v případě zákoníku práce jde konkrétně 
o zástupce zaměstnanců (§ 276) a zaměstnance 
domáhající se svých práv (§ 346b odst. 4). 

 

K čl. VII – k § 98a zákona o státní službě: 

S odkazem na naši obecnou zásadní připomínku č. 1 podotýkáme, 
že není třeba provádět jakékoli zásahy do aktuálního znění zákona 
o státní službě ve smyslu předkládaného návrhu, neboť tento zákon 
výslovně odkazuje v oblasti rovného zacházení a zákazu 
diskriminace na § 16 a 17 zákoníku práce. Požadujeme tuto část 
z návrhu vypustit. 

Tato připomínka byla změněna na doporučující. 

Vysvětleno 

Jako u předchozí připomínky, s tím, že u zákona 
o státní službě jde konkrétně o členy odborových 
orgánů a rady státních zaměstnanců a zástupce 
státních zaměstnanců (§ 140). 

K čl. X variantě III bodu 1 – k § 75 odst. 1 zákona o státní službě: 

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o skončení služebního poměru je 
vydáváno státnímu zaměstnanci vždy, i když je služební poměr 
ukončen na žádost státního zaměstnance, je poměrně 

Akceptováno jinak 

Varianta III a celá verze B byla na základě 
obdržených připomínek vypuštěna. 
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pravděpodobné, že i v takových případech se mohou objevit 
rozhodnutí, u kterých může být shledána jejich nezákonnost 
spočívající spíše ve formálním pochybení. Nejeví se zcela vhodné, 
aby byl i v takových případech státní zaměstnanec „odškodněn“ 
dvojnásobkem průměrného měsíčního platu. Požadujeme tedy tuto 
variantu vypustit.  

Tato připomínka je zásadní. 

K čl. III – k § 2 odst. 7 zákona o vojácích z povolání: 

Zákaz postihu či znevýhodnění zaměstnanců, příslušníků 
bezpečnostních sborů či vojáků z povolání, má být vázán 
na podmínku, že oznámení ze spáchání protiprávního jednání učiní 
„v dobré víře“. Podle zvláštní části důvodové zprávy má tato 
podmínka za cíl eliminovat podávání oznámení vědomě 
nepravdivých a šikanózních. Samotný předkladatel v komentáři 
k tomuto ustanovení uvádí, že dobrou víru u všech jednání 
presumuje stávající občanský zákoník v § 7, pokud není prokázán 
opak. Považujeme tedy za nadbytečné tuto podmínku explicitně 
uvádět, jestliže plyne přímo z obecného právního předpisu, kterým je 
občanský zákoník. 

Obdobnou připomínku lze uplatnit i ve vztahu k navrhovaným 
změnám totožného charakteru v zákoně o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů, zákoníku práce i zákoně o státní 
službě. 

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 

Ze skutečnosti, že občanský zákoník presumuje 
dobrou víru, rozhodně nevyplývá, že jsou veškerá 
lidská jednání činěna v dobré víře. Daná 
podmínka je nezbytná pro rozlišení oznámení, 
kde je na ochraně oznamovatele veřejný zájem, 
od oznámení nepodložených či přímo lživých, 
která nejsou hodna ochrany; absence této 
podmínky by umožňovala účelové zneužívání 
institutu ochrany oznamovatele, a tudíž 
nepřiměřeně zasahovala do práv jiných osob 
(potenciálně oznámených, zaměstnavatele 
apod.). 

K verzi B 

K čl. III variantám I a II bodu 2 – k § 22 odst. 4 zákona o vojácích 
z povolání: 

V ustanoveních se hovoří o „rozhodnutí o skončení služebního 
poměru“, mělo by však jít o „rozhodnutí o propuštění ze služebního 
poměru“ – viz především § 19 a 20 zákona č. 221/1999 Sb., 
o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 

K verzi B Akceptováno  
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K čl. X variantám I, II, III – k § 75 zákona o státní službě: 

Z navrhovaného textu není zcela jasné, jaký měsíční plat by měl být 
při výpočtu použit, stejně tak použití procent tam, kde se v ostatních 
zákonech používají násobky, může být matoucí. V případě, kdy by 
došlo k přijetí této verze, si proto dovolujeme navrhnout nahradit 
slova „200 % svého měsíčního platu“ slovy „dvojnásobku svého 
průměrného měsíčního platu“. 

Tato připomínka je doporučující. 

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 

K důvodové zprávě: 

Nepovažujeme za vhodné v důvodové zprávě vládního návrhu 
zákona uvádět, že ochrana oznamovatelů by měla být nastavena 
takovým způsobem, aby nebyla příliš extenzivní a zvýhodňovala tak 
tuto skupinu vůči ostatním skupinám, u kterých také může docházet 
v pracovně či služebně právních vztazích k diskriminaci. Dle našeho 
názoru je třeba na problematiku whistleblowingu a zajištění účinné 
ochrany oznamovatelů pohlížet především z pohledu veřejného 
zájmu, společenských potřeb a rovněž také z hlediska plnění cílů 
současné vlády. Začleněním vytvoření náležité právní úpravy, která 
by zajistila účinnou ochranu oznamovatelů, do Plánu legislativních 
prací vlády na rok 2016 a Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016, 
byl vládou zdůrazněn veřejný zájem na nutnosti úpravy této otázky. 
Dle našeho názoru nelze rozhodování o rozsahu nové právní úpravy 
odůvodňovat tvrzením, že by přijetím extenzivní, byť účinnější, 
ochrany, došlo k znevýhodnění jiných osob v právních vztazích 
v dalších oblastech, které však s whistleblowingem zcela nesouvisí 
(např. otázka postavení příslušníků národnostních menšin 
a dalších), jak předkladatel tvrdí v důvodové zprávě k návrhu 
zákona. Doporučujeme proto předmětné pasáže důvodové zprávy 
adekvátně upravit. 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno částečně 

Některé formulace v důvodové zprávě budou 
upraveny. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Ministerstvo zahraničních věcí upřednostňuje verzi A návrhu 
zákona, tj. bez řešení náhrady příjmů. Dle názoru Ministerstva 
zahraničních věcí je náhrada ušlé mzdy již zakotvena jak v zákoníku 
práce, tak v zákoně o státní službě. Jakékoli navýšení platu/mzdy 
nad jeho běžnou výši je pak nutné považovat za náhradu škody. 

Vzato na vědomí 

Verze B (zvýšená náhrada příjmu) byla 
z materiálu vypuštěna. 
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Výše náhrady by však neměla být stanovena paušálně, ale měla 
by se odvíjet od skutečné výše škody. Výše škody je pak čistě 
individuální, v některých případech může být minimální a v jiných 
může přesahovat výši mzdy mnohonásobně. Je také nutné počítat 
i s možností vzniku škody morální. Ministerstvo zahraničních věcí 
má za to, že o výši náhrady škody by měl stejně jako v jiných 
případech, rozhodovat pouze nezávislý soud. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek   

Ministerstvo 
zemědělství 

Připomínka ke změně občanského soudního řádu: 

V obou verzích doporučujeme za slovo „pracovní“ vložit text „, 
služební“. 

Důvodem je, že v souvislosti s přijetím zákona o státní službě je 
vhodné v rámci novel k jednotlivým právním předpisům počítat 
i s terminologií tohoto zákona a odlišovat pracovní a služební vztahy. 

Vysvětleno 

Dikce doplňovaného odstavce je (a musí být) 
vázána na dikci stávajícího ustanovení § 133a; to 
termín „služební“ explicitně neuvádí, přičemž 
fakticky jsou služební poměry zahrnuty v „jiné 
závislé činnosti“. 

 

Připomínka k variantnímu řešení: 

K dalšímu legislativnímu procesu doporučujeme verzi B 
(s legislativním řešením náhrady příjmu), a to vždy ve variantě II, 
která zakládá nárok na dvojnásobek průměrné mzdy/platu i při 
nezákonném skončení služebního/ pracovního poměru 
z diskriminačních důvodů. 

Důvodem je, že oblast rovného přístupu a zákazu diskriminace je 
pojmově blízká oblasti nerovného přístupu k zaměstnancům 
v případech oznámení na protiprávní jednání. 

Neakceptováno 

Varianta B byla z materiálu vypuštěna. 

Připomínka k § 2 (nový) odst. 7 zákona o vojácích z povolání, 
§ 77 (nový) odst. 11 zákona o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů, § 346b (nový) odst. 5 zákoníku práce  
a k (novému) § 98a zákona o státní službě: 

Doporučujeme zvláštní část důvodové zprávy k příslušným 
ustanovením doplnit o bližší vymezení pojmu „dobrá víra“ (např. 
ve smyslu části 4. odst. IV. závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace – že jde o situaci, kdy na straně zaměstnance absentují 
„obzvlášť zavrženíhodné motivy“). 

Vysvětleno 

Pokládáme pojem „dobrá víra“ za dostatečně 
vyložený jak judikaturou, tak odbornou literaturou. 
Proto považujeme za nadbytečné uvádět jakékoli 
definice dobré víry do důvodové zprávy, jelikož 
by se vždy jednalo jen o kusé postižení tohoto 
základního právního pojmu.  
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Důvodem je, že zaměstnavatel/ služební orgán jsou ve výhodnějším 
postavení vůči svým zaměstnancům a abstraktní pojem „dobrá víra“ 
by tak mohl být účelově zneužíván.   

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek   

Úřad vlády ČR - 
Odbor kompatibility 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování souladu 
se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v 
Evropské unii, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, 
v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 
č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii, v platném znění. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Ochrana a postavení oznamovatelů protiprávního jednání není 
na úrovni práva EU upravena a je ponechána v kompetenci 
členských států.  

V nepřímé souvislosti lze zmínit např. směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně 
nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního 
tajemství) před jejich neoprávněným získáním, která ve svém 
odůvodnění uvádí, že postupy a nápravná opatření podle uvedené 
směrnice by neměly omezovat činnost oznamovatelů 
(whistleblowerů).       

Připomínky a případné návrhy změn: 

Z hlediska slučitelnosti s právem EU neuplatňujeme žádné 
připomínky ani návrhy změn. 

Závěr: 

Návrhem zákona není do právního řádu České republiky 
implementováno právo EU a návrh není s právem EU v rozporu. 

Vzato na vědomí  

 

Úřad vlády ČR - 
Místopředseda vlády 

Bez připomínek  
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pro vědu, výzkum a 
inovace a předseda 
Rady pro výzkum, 
vývoj a inovace 

Úřad vlády ČR - 
Kancelář vedoucího 
Úřadu vlády 

Z verzí navržených ve výše uvedeném materiálu doporučuji uplatnit 
verzi A. 

Vzato na vědomí 

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 

Agrární komora ČR Připomínky nezaslány.  

Akademie věd ČR Bez připomínek  

Asociace krajů ČR Připomínky nezaslány.  

Asociace 
samostatných odborů 

Bez připomínek  

Bezpečnostní 
informační služba ČR 

Bezpečnostní informační služba podporuje verzi A návrhu a zásadně 
nesouhlasí s verzí B. 

Odůvodnění: 

Navrhovaná právní úprava upravuje oblast již dnes zákonem 
č. 361/2003 Sb. upravenou, protože případy protiprávního jednání 
jsou kvalifikovatelné již podle dosavadních ustanovení zákona 
č. 361/2003 Sb. (služební slib § 17 odst. 3, povinnosti příslušníka 
§ 45 a 46). 

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů upravuje 
nároky příslušníka v případě zrušení rozhodnutí o propuštění 
ze služebního poměru, a to tak, že mu náleží služební příjem ve výši 
průměrného služebního příjmu za dobu, po kterou nevykonával 
službu (§ 124 odst. 9 zákona č. 361/2003). Tato právní úprava tedy 
řeší kompenzaci ztráty příjmu při neoprávněném propuštění, přičemž 
toto ustanovení neumožňuje toto plnění zkrátit o částku, kterou si 
příslušník v mezičase, kdy nebyl ve služebním poměru, vydělal 
v jiném zaměstnání.  

Protože účelem verze B má být faktická odměna za jednání 
v souladu s dosavadními povinnostmi podle zákona č. 361/2003 Sb. 
(§17 odst. 3, § 45 a § 46) je na místě, aby toto bylo řešeno institutem 

Akceptováno 

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 
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kázeňské odměny a nikoliv v rámci nároků z neplatného zrušení 
služebního poměru.   

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Česká advokátní 
komora 

Připomínky nezaslány.   

Česká komora 
architektů 

Připomínky nezaslány.   

Česká komora 
architektů Česká 
komora 
autorizovaných 
inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě 

Bez připomínek  

Česká lékárnická 
komora 

Připomínky nezaslány.   

Česká lékařská 
komora 

Připomínky nezaslány.   

Česká národní banka K důvodové zprávě - část. 6 

Do důvodové zprávy do části 6. (strana 12 – 13) doporučujeme 
doplnit stručnou zmínku o tom, že také na finančním trhu předpisy 
Evropské unie vyžadují ochranu oznamovatelů, např. 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. 

Akceptováno 

Materiál bude upraven ve smyslu připomínky. 

Česká 
stomatologická 
komora 

Bez připomínek   

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Obecně k návrhu 

Výše uvedený návrh zákona projednala Legislativní rada 
Českomoravské konfederace odborových svazů na svém zasedání 
dne 23. srpna 2016. 

ROZPOR 

Neakceptováno 

Zásadní nesouhlas s navrženým materiálem je 
zaznamenán v předkládací zprávě. 
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ČMKOS návrh zákona ve verzi A i B zásadně odmítá jako celek. Pro 
odůvodnění odkazujeme na naše stanovisko ze dne 3. května 2016 
k materiálu „Návrh alternativ legislativního řešení ochrany 
oznamovatelů“, Vaše č.j. 6902/2016-OHR, naše č.j. ČMKOS-LR-
087/2016/077/16. 

Navíc uvádíme, že řešení předpokládané návrhem zákona (verze A 
i B) je nesystémové. Považujeme za zcela neodůvodnitelné, aby 
byla zavedena pozitivní diskriminace spočívající ve zvýšené ochraně 
oznamovatele tím, že mu bude přiznána náhrady mzdy (platu) při 
neplatném skončení zaměstnání zvýšená o 100% včetně ingerence 
státu resp. Inspekce práce.  Pokud by taková úprava měla být 
zavedena, požadujeme zvýšení náhrady mzdy/platu při neplatném 
(nezákonném) propuštění ze zaměstnání pro všechny.  

Tyto připomínky považuje ČMKOS za zásadní. 

- varianty jsou konstruovány tím způsobem, 
aby budoucí právní úprava zůstala vyvážená 
a nevychylovala regulaci podstatným 
způsobem ani ve prospěch zaměstnance, ani 
ve prospěch zaměstnavatele, 

- právě z důvodů předcházení možným 
šikanózním návrhům počítá materiál 
s ochranou zaměstnance, o které bude 
rozhodovat výhradně nezávislý soud, 

- materiál vychází z analýzy zahraničních úprav 
a zkušeností, ze kterých vyplynulo, že za 
oznamovatele je nutno považovat 
zaměstnance, jenž upozorní na protiprávní 
činnost obecně, nikoliv pouze na jednání 
splňující některou ze skutkových podstat 
trestných činů, 

- právě s ohledem na proporcionalitu právní 
úpravy byla zvolena varianta, která zlepšuje 
postavení zaměstnanců, nijak extenzivně 
však nezasahuje do stávajících předpisů 
pracovního práva a dalších předpisů. 

Český báňský úřad Bez připomínek  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek  

Český 
telekomunikační úřad 

Bez připomínek  

Český úřad 
zeměměřický 
a katastrální 

V rámci návrhu variant řešení doporučuji v části páté a v části šesté 
verzi B variantu II. 

Neakceptováno 

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 

Družstevní asociace 
ČR 

Připomínky nezaslány.   

Energetický regulační 
úřad 

Připomínky nezaslány.   
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Exekutorská komora Připomínky nezaslány.   

Finanční arbitr Připomínky nezaslány.   

Generální inspekce 
bezpečnostních 
sborů 

Připomínky nezaslány.   

Grantová agentura 
ČR 

Bez připomínek  

Hlavní město Praha Obecně 

Doporučujeme verzi B varianty II návrhu. 

Neakceptováno 

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 

K verzi A i B části čtvrté čl. V 

K bodu 1 (§ 11 odst. 1 písm. d)): 

V souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
pododstavec oddělit středníkem. 

Neakceptováno 

Text vkládaného pododstavce není samostatnou 
větou v jazykovém smyslu; obsahuje pouze 
dokončení věty začínající v úvodní části 
ustanovení (stejně jako ostatní pododstavce). 

K verzi A i B části čtvrté čl. V 

K bodu 2 (§ 11 odst. 2 písm. a)):  

V souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
slovo „text“ nahradit slovem „slovo“ a slova „nahrazuje textem“ 
nahradit slovy „nahrazují slovy“. 

Neakceptováno 

Podle aktuálního znění LPV (účinného od 
3.2.2016) se v daných případech používá termín 
„text“, nikoli „slovo“. 

K verzi A i B části čtvrté čl. V 

K bodu 3 (§ 11 odst. 2 písm. b)): 

Doporučujeme před textem „e)“ vypustit čárku. 

Akceptováno 

Text bude upraven ve znění připomínky. 

K verzi A i B části čtvrté čl. V 

K bodu 4 (§ 24 odst. 1 písm. d)): 

V souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
pododstavec oddělit středníkem. 

Neakceptováno 

Text vkládaného pododstavce není samostatnou 
větou v jazykovém smyslu; obsahuje pouze 
dokončení věty začínající v úvodní části 
ustanovení (stejně jako ostatní pododstavce). 

K verzi A i B části čtvrté čl. V 

K bodu 5 (§ 24 odst. 2 písm. a)):  

V souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 

Neakceptováno 

Podle aktuálního znění LPV (účinného od 
3.2.2016) se v daných případech používá termín 
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slovo „text“ nahradit slovem „slovo“ a slova „nahrazuje textem“ 
nahradit slovy „nahrazují slovy“. 

„text“, nikoli „slovo“. 

K verzi A i B části čtvrté čl. V 

K bodu 6 (§ 24 odst. 2 písm. b)): 

Doporučujeme před textem „e)“ vypustit čárku. 

Akceptováno 

Text bude upraven ve znění připomínky. 

K verzi B části druhé čl. III 

K úvodní větě: 

V souladu s čl. 55 odst. 2, čl. 61 odst. 3 a čl. 64 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme slova „zákona č. 309/2002 Sb.,“ 
vypustit, neboť uvedený zákon byl ke dni 1. 1. 2015 zrušen zákonem 
č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona 
o státní službě. 

Neakceptováno 

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 

K verzi B části páté čl. VIII 

K úvodní větě: 

V souladu s čl. 55 odst. 2, čl. 61 odst. 3 a čl. 64 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme slova „zákona č. 204/2015 Sb. 
a zákona č. 377/2015 Sb. “ nahradit slovy „zákona č. 205/2015 Sb., 
zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona 
č. 47/2016 Sb.“. 

Neakceptováno  

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 

K verzi B části šesté čl. X variantě II 

K bodu 1 (§ 75 odst. 2): 

V souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
normativní odkaz na jiný právní předpis doplnit odkazem 
na poznámku pod čarou, v níž se uvede úplná citace ustanovení 
tohoto právního předpisu. 

Neakceptováno  

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 

Hospodářská komora 
ČR 

Obecná zásadní připomínka 

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) pravidelně 
zdůrazňuje nutnost legislativní zdrženlivosti. Neustálý příval nových 
pravidel zatěžuje podnikatele, jejichž zájmy HK ČR hájí. 

V předkládaném materiálu se navrhuje posílení postavení osob, 
které ve veřejném zájmu učiní důvěryhodné oznámení o podezření 
ze spáchání protiprávní činnosti. Tyto osoby mohou v praxi čelit 

Neakceptováno 

Stažení materiálu a jeho neprojednávání by bylo 
v přímém rozporu se zadáním obsaženým jak 
v Plánu legislativních prací vlády, Akčním plánu 
boje s korupcí, tak i Programovým prohlášením 
vlády. Z uvedeného důvodu nelze připomínce 
vyhovět.  
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postihům pracovněprávního nebo služebního charakteru ze strany 
zaměstnavatelů, nicméně navrhovaná úprava by v řadě oblastí 
vytvořila až nepřiměřeně tvrdá opatření směrem k zaměstnavatelům, 
která jdou výrazně nad rámec stávající úpravy. 

HK ČR proto jako zástupce podnikatelů zastává názor, že je třeba 
hledat řešení v důsledné a efektivní aplikaci již existujících pravidel, 
a tedy od legislativního návrhu ustoupit en bloc. 

V případě, že by předkladatel trval na předložení materiálu, 
uplatňujeme níže uvedené připomínky. 

Nesouhlas s navrženým materiálem je 
zaznamenán v předkládací zprávě. 

Konkrétní zásadní připomínky k předkládanému materiálu 

1. HK ČR principiálně nesouhlasí s verzí B.  

Odůvodnění: 

Je nutno zdůraznit, že institut náhrady mzdy v případě neplatného 
rozvázání pracovního poměru plní funkci zajištění příjmu 
zaměstnance v době od oznámení zaměstnance o tom, že trvá 
na dalším zaměstnávání do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní 
pokračovat v práci nebo, kdy dojde k platnému skončení pracovního 
poměru. Náhrada mzdy tak má povahu ekvivalentu mzdy, kterou si 
zaměstnanec nemohl vydělat v důsledku porušení povinnosti 
zaměstnavatele uvedené v § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce (dále jen „zákoník práce“), v platném znění; 
tímto způsobem se sleduje, aby zaměstnanci byla reparována újma, 
kterou utrpěl následkem protiprávního postupu zaměstnavatele 
(srov. Komentář Zákoník práce, Bělina, Drápal a kolektiv, 
Nakladatelství C. H. Beck 1. vydání, 2012, str. 416). Náhrada mzdy 
spolu  
s pokračováním neplatně rozvázaného pracovního poměru tak 
zajišťuje zaměstnanci stejné postavení, jako kdyby k neplatnému 
rozvázání pracovního poměru vůbec nedošlo.  Institut náhrady mzdy 
nemá sankční charakter, jeho podstatou je zajištění příjmu 
zaměstnance, nikoliv penalizace zaměstnavatele.  

Vedle náhrady mzdy má zaměstnanec navíc právo na náhradu 
škody, která mu vznikla porušením právní povinnosti ze strany 
zaměstnavatele. Navrhované zvýšení náhrady mzdy na dvojnásobek 
průměrného výdělku je v přímém rozporu s vývojem legislativy 

Akceptováno 

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 

Zaměstnavatel má i podle stávající úpravy 
povinnost zajistit rovné zacházení se všemi 
zaměstnanci, takže pro jakékoli odlišné jednání 
(jehož existenci bude i podle navržené úpravy 
prokazovat oznamovatel) musí mít konkrétní 
věcně relevantní důvod (nejzávažnější formy 
postihu, tj. ukončení či změny pracovního poměru 
jsou dokonce obecně vázány na taxativní 
zákonné důvody); prokázat existenci takového 
důvodu by nemělo být obtížné. Navržené 
rozložení důkazního břemene je pro zajištění 
ochrany před účelovým postihem oznamovatelů 
žádoucí, neboť subjektivní motivaci protistrany 
z povahy věci prokázat nelze.  
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i praxe v posledních letech, kdy bylo opět zavedeno moderační 
právo soudu v § 69 odst. 2 zákoníku práce - v případě, že celková 
doba, za kterou by měla zaměstnanci příslušet náhrada mzdy, 
přesahuje 6 měsíců, může soud na návrh zaměstnavatele jeho 
povinnost k náhradě mzdy přiměřeně snížit.  

Konkrétní zásadní připomínky k předkládanému materiálu 

2. Připomínka k části první – Změna občanského soudního 
řádu, k návrhu doplnit do ustanovení § 133a nový odstavec 
2 

Navrhujeme část první vypustit a ostatní části návrhu přečíslovat.  

Odůvodnění:  

Rozšíření sdíleného důkazního břemene na spory vzniklé 
v souvislosti s postihem či znevýhodněním osoby, jež učinila 
oznámení o podezření na protiprávní jednání, výrazným způsobem 
zhoršuje postavení zaměstnavatele v soudních sporech. Není 
namístě presumovat, že se zaměstnavatel dopouští určitého jednání 
vůči zaměstnanci právě proto, že zaměstnanec učinil oznámení 
o podezření na protiprávní jednání, a stavět zaměstnavatele 
do situace, kdy bude nucen prokazovat negativní skutečnost – 
tzn., že k určitému jednání nedošlo z důvodu podání oznámení 
o podezření na protiprávní jednání. Navrhovanou úpravu je proto 
třeba považovat za nepřiměřenou a navrhujeme její odstranění. 

Neakceptováno 

Zavedením sdíleného důkazního břemene 
nedochází ke zhoršení postavení 
zaměstnavatele, ale k vyrovnání pozic mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem v případném 
sporu. Zaměstnanec totiž v případě sporu se 
zaměstnavatelem vždy představuje slabší stranu, 
jak z hlediska prostředků na právní zastoupení a 
financování soudní pře, tak i z hlediska 
opatřování důkazního materiálu atd. Sdílené 
důkazní břemeno proto považujeme za integrální 
součást návrhu. 

Kancelář Poslanecké 
sněmovny 

Připomínky nezaslány.  

Kancelář prezidenta 
republiky 

V navržených novelách zákonů, obsažených v částech druhé, třetí, 
páté a šesté se předpokládá, že nelze postihovat osobu 
ve služebním nebo pracovněprávním vztahu, pokud učiní oznámení 
o podezření na protiprávní jednání v dobré víře. 

Tato navržená podoba ustanovení by vytvořila značné riziko 
zneužitelnosti, neboť použitý pojem „dobrá víra“ je obtížně 
prokazatelný, pokud učiněné oznámení není provázeno argumenty, 
o které se podezření opírá. Z tohoto hlediska považujeme 
za nezbytné navržená ustanovení dopracovat. 

Neakceptováno 

Dobrou víru není třeba prokazovat, neboť se 
v českém právním řádu presumuje (§ 7 
občanského zákoníku). Z ochrany budou 
vyloučeni jen ti oznamovatelé, u nichž bude 
prokázána její absence (tj. že je oznámení 
nepravdivé a oznamovatel si toho byl vědom 
nebo si toho s ohledem na relevantní okolnosti 
vědom být měl). 

Kancelář Senátu Připomínky nezaslány.   
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Kancelář veřejného 
ochránce práv 

Připomínky nezaslány.   

Komora auditorů ČR Připomínky nezaslány.   

Komora daňových 
poradců ČR 

  

Ke schválení doporučujeme verzi B (s legislativním řešením náhrady 
příjmu).  

Ze zde navrhovaných variant preferujeme variantu II. (náhrada 
příjmu i pro osoby postižené porušením zákazu diskriminace). 

Neakceptováno  

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 

Do návrhu zákona doporučujeme doplnit: 

Do všech novelizovaných právních předpisů upravujících 
služební poměr nebo pracovněprávní vztahy (zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů) doplnit 
ustanovení ukládající povinnost služebního orgánu, resp. 
zaměstnavatele vypracovat vnitřní předpis, jímž bude podrobně 
upraven proces oznamování a základní principy ochrany 
oznamovatelů, a povinnost zajistit a kontrolovat jeho 
uplatňování a dodržování. Zákon by měl stanovit minimální 
požadavky na tento vnitřní předpis (např. povinnost umožnit 
anonymní oznamování a minimální prvky ochrany identity 
oznamovatele, který oznámení neprovede anonymně). 

Anonymita patři mezi nejdůležitější prvky ochrany oznamovatelů, 
a snižuje riziko odvetných opatření.1 Minimální požadavky na interní 
proces oznamovaní jsou standardní součástí nejnovějších zákonů 
na ochranu oznamovatelů v Evropské Unii.2 Důležitost možnosti 
učinit oznámení anonymně a ochrany oznamovatelů utajením jejích 
totožnosti v případě neanonymních oznámení je zdůrazňovaná také 
předními odborníky.34 

Neakceptováno 

Důvody nezavedení povinných oznamovacích 
interních mechanismů jsou podrobně vysvětleny 
v ZZ RIA.  

 

                                            
1 ELLISTON, F.: Anonymity and whistleblowing. Journal of Business Ethics, 1982, Vol. 1(3). s. 170. 
2 Viz. například slovenský zákon na ochranu oznamovatelů - zákon č. 307/2014 Zz., Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, nebo irský zákon č. 14/2014 Coll., Protected Disclosure Act 2014 
3 DEVINE, T.: Conference – Whistleblowing: The way to protect financial interests of the EU. Praha, 17. září 2015. 
4 KAYE, D.: Zpráva zvláštního zpravodaje pro podporu a ochranu práva na svobodu přesvědčení a projevu. 22. května 2015. Dostupné na: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Documents/A.HRC.29.32_AEV.doc 
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Do návrhu zákona doporučujeme doplnit: 

Do novely zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 
pozdějších předpisů, zapracovat oprávnění kontrolovat splnění 
povinnosti zaměstnavatele a služebního orgánu vydat vnitřní předpis 
upravující oznamování podezření na protiprávní jednání a ochranu 
oznamovatelů a zajistit jeho praktické používání a dodržování. 
Porušení této povinnosti by mělo být zařazeno mezi přestupky, resp. 
správní delikty na úseku rovného zacházení. 

Neakceptováno 

(v návaznosti na neakceptaci předchozí 
připomínky) 

Do návrhu zákona doporučujeme doplnit: 

ČÁST PRVNÍ, Změna občanského soudního řádu, čl. III. 
Navrhujeme dosavadní text označit jako bod 1 a doplnit tento 
bod 2. 

2. V § 138 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 doplňuje 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.“ 

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

Součástí ochrany oznamovatele by mělo být i maximální 
zpřístupnění soudní ochrany, k čemuž náleží i možnost osvobození 
od soudních poplatků a nákladů na ustanoveného zástupce. 

Neakceptováno 

V daném ustanovení OSŘ je obsažena pouze 
úprava individuálního osvobození od soudních 
poplatků (konkrétní řešení navíc vykazuje i další 
legislativně technické nedostatky, v jejichž 
důsledku by nedosahovalo sledovaného cíle). 
Osvobození od soudního poplatku pro určitý 
okruh osob či řízení, popř. jejich kombinaci (což 
by odpovídalo požadovanému osvobození 
oznamovatelů)  je obsaženo v zákoně o soudních 
poplatcích. Nicméně s ohledem na to, že 
k osvobození nedochází ani u antidiskriminačních 
žalob (i v rámci novely aktuálně předložené LRV 
se pro ně navrhuje pouze snížení poplatku), 
jednalo by se o nepřiměřené zvýhodnění 
oznamovatelů. 

Do návrhu zákona doporučujeme doplnit: 

Součástí zákona by měla být i novelizace zákona č. 198/2009 Sb., 
o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a to ustanovení § 2 odst. 3 takto: 

V ustanovení § 2 odst. 3 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou 
a doplňuje se text „nebo proto, že tato osoba učinila oznámení 
o podezření na protiprávní jednání.“ 

(3) Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, 

Neakceptováno 

Důvody, proč nebyla zvolena varianta podřazení 
ochrany oznamovatelů pod právní režim 
antidiskriminačního zákona, jsou podrobně 
vysvětleny v ZZ RIA (část XI varianta 1). 
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kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází 
nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné 
situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, 
sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského 
vyznání, víry či světového názoru, nebo proto, že tato osoba 
učinila oznámení o podezření na protiprávní jednání. 

Smyslem je umožnit oznamovatelům využít možností ochrany, která 
je přiznána obecně všem osobám, které čelí diskriminujícímu 
zacházení vymezenému zákonem.  

Komora patentových 
zástupců ČR 

Připomínky nezaslány.  

Komora veterinárních 
lékařů ČR 

Připomínky nezaslány.  

Konfederace umění 
a kultury 

Bez připomínek  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Připomínky nezaslány.  

Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

Stejně jako jiná připomínková místa se Jihočeský kraj kloní 
k navrhované variantě A, tedy variantě bez řešení náhrady příjmů. 

Akceptováno  

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 

Krajský úřad 
Jihomoravského 
kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Karlovarského kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad Kraje 
Vysočina 

Připomínky nezaslány.  

Krajský úřad 
Královéhradeckého 
kraje 

Obecná připomínka 

Doporučujeme verzi A (bez legislativního řešení náhrady příjmu). 

Akceptováno  

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 
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Krajský úřad 
Libereckého kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Olomouckého kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Pardubického kraje 

Stále trvá naše přesvědčení, že nulová varianta by byla v tomto 
případě nejvhodnější. Respektujeme však rozhodnutí jít cestou 
legislativních změn, proto níže uvádíme naše připomínky 
k předkládanému materiálu. 

Jako nejvhodnější z předkládaných variant se nám jeví Verze A, 
tj. bez legislativního řešení náhrady příjmu. 

Nesouhlasíme s legislativními úpravami kvůli ochraně oznamovatelů 
podezření na protiprávní jednání, a už vůbec s jakoukoli finanční 
motivací oznamovatelů. Pokud už by se mělo přistoupit k nějakým 
legislativním změnám, doporučujeme zvolit Verzi A (bez 
legislativního řešení náhrady příjmu). 

Akceptováno  

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 

Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Středočeského kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Ústeckého kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Zlínského kraje 

Bez připomínek  

Národní 
bezpečnostní úřad 

K průvodnímu dopisu a předkládací zprávě 

Upozorňujeme na skutečnost, že se materiál pro jednání schůze 
vlády, který má legislativní povahu, nepředkládá podle Jednacího 
řádu vlády, ale ve smyslu čl. II odst. 8 Jednacího řádu vlády se 
předkládá podle Legislativních pravidel vlády. Z tohoto důvodu 
doporučujeme v dalším legislativním procesu tuto skutečnost 

Akceptováno 

Skutečnost bude zohledněna. 
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zohlednit. 

K obecné části důvodové zprávy 

V bodu 10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 
na straně 18 zrušit část věty první za slovy „obranu státu,“ a větu 
druhou. 

Odůvodnění: 

Utajovanou informací je taková informace, jejíž vyzrazení nebo 
zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být 
pro tento zájem nevýhodné, a  která je uvedena v seznamu 
utajovaných informací, přičemž zájmem České republiky je 
zachování její ústavnosti, svrchovanosti a územní celistvosti, 
zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, mezinárodních závazků 
a obrany, ochrany ekonomiky a ochrany života nebo zdraví fyzických 
osob. 

Na základě vymezení pojmů vztahujících se k utajované informaci 
a na základě seznamu utajovaných informací je zřejmé, že se 
utajované informace nevyskytují pouze v oblasti bezpečnosti 
a obrany státu, jak uvádí důvodová zpráva, ale vyskytují se ve všech 
oblastech veřejné správy. 

Protože ochrana utajovaných informací je komplexně upravena 
samostatným zákonem (zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů), nepovažujeme za vhodné problematiku 
ochrany utajovaných informací uvádět jako hypotetický příklad 
možného dopadu na bezpečnost nebo obranu státu. 

Dovoluji si rovněž upozornit na dopis ministra vnitra č. j.: MV-87590-
1/BO-2016 ze dne 22. června 2016, ve kterém je stanoveno, co má 
hodnocení dopadů regulace na bezpečnost a obranu státu 
obsahovat, a se kterým meziresortním pracovním orgánem je možno 
uvedenou oblast konzultovat. 

Tuto připomínku považuje Národní bezpečnostní úřad 
za zásadní. 

Akceptováno 

Text byl upraven ve znění připomínky. 

K verzi A zvláštní části důvodové zprávy 

K čl. IV (změna zákona o služebním poměru příslušníků 

Akceptováno 

Změna bude provedena. 
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bezpečnostních sborů) na straně 20 slovo „vojáka“ na začátku 
třetího řádku nahradit slovem „příslušníka bezpečnostního sboru“, 
které se do odůvodnění změny zákona o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů dostalo nedopatřením. 

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Obecně 

Doporučujeme přijetí verze A materiálu, tj. bez legislativního řešení 
náhrady příjmu. Verze B, tj. s legislativním řešením náhrady příjmu, 
se jeví jako nadbytečná, neboť náhrada příjmu je upravena 
ve stávající platné právní úpravě a lze ji použít i v případě neplatné 
výpovědi dané oznamovateli resp. neplatného rozhodnutí o skončení 
jeho služebního poměru. Pokud by oznamovatelé v těchto případech 
měli mít nárok na dvojnásobek mzdy či platu, lze takové řešení 
pokládat za nesystémové. Z dikce návrhů novel příslušných zákonů 
ve verzi B není rovněž zcela zřejmé, na jaké období se má 
ustanovení o nároku na dvojnásobek mzdy či platu použít. 

Akceptováno 

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 

K části čtvrté (změna zákona o inspekci práce) 

V novelizačních bodech 2., 3., 5. a 6. doporučujeme slovo „text“ 
v příslušném gramatickém tvaru nahradit slovem „slovo“ resp. 
„slova“ v příslušném gramatickém tvaru. 

Neakceptováno 

Podle aktuálního znění LPV (účinného od 
3.2.2016) se v daných případech používá termín 
„text“, nikoli „slovo“. 

Nejvyšší soud Ke shora označenému návrhu zákona Vám sdělujeme, že Nejvyšší 
soud vznesl již k materiálu nazvanému „Návrh alternativ 
legislativního řešení ochrany oznamovatelů“ (naše sp. zn. Sleg 
56/2016) zásadní připomínku, která se týkala okruhu oznamovaných 
jednání, u nichž se poskytuje oznamovateli ochrana (viz bod 2.1.2. 
citovaného návrhu). Přitom Nejvyšší soud mimo jiné uvedl, 
že ochrana by měla být poskytnuta oznamovateli jen tehdy, pokud je 
předmětem oznámení trestný čin s určenou dolní hranicí postihu. 
Tato zásadní připomínka se však nepromítla do nyní předloženého 
návrhu zákona, neboť předkladatel je toho názoru, že obecná 
formulace protiprávního jednání se jeví jako vhodnější [viz bod IV. 
návrhu, Důvodová zpráva, B. Zvláštní část, verze A (bez 
legislativního řešení náhrady příjmu), k čl. I (změna občanského 
soudního řádu), s. 19]. 

Na této zásadní připomínce trváme. 

Akceptováno částečně 

Návrh zákona byl upraven a doplněn o variantu 
s určenou dolní hranicí postihu. 
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Nejvyšší správní 
soud 

Bez připomínek  

Nejvyšší státní 
zastupitelství  

S ohledem na argumentaci obsaženou v důvodové zprávě se 
přikláníme spíše k VERZI B návrhu zákona, tedy s legislativním 
řešením příjmu. Zde v části druhé až šesté návrhu zákona 
považujeme vždy za nejvhodnější řešení dle VARIANTY I. 

Řešení označená jako VARIANTA II podle našeho názoru zčásti 
přesahují předmět úpravy navrženého zákona vyjádřený jeho 
názvem, neboť tato řešení stanoví zvýšenou náhradu nejen 
v souvislosti s oznámením o podezření na protiprávní jednání, ale 
i s porušením zákazu diskriminace. Řešení označená jako 
VARIANTA III naopak souvislost se zmíněným oznámením 
postrádají, takže zvýšená náhrada by osobám zde uvedeným 
náležela vždy, bez jakékoli speciální podmínky. 

Neakceptováno 

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 

Notářská komora ČR Připomínky nezaslány.   

Poslanecká 
sněmovna – 
zahraniční výbor 

Připomínky nezaslány.   

Rada pro rozhlasové 
a televizní vysílání 

Připomínky nezaslány.   

Sdružení místních 
samospráv ČR 

Připomínky nezaslány.   

Senát – zahraniční 
výbor 

Připomínky nezaslány.   

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek  

Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

Bez připomínek  

Svaz měst a obcí ČR Připomínky nezaslány.  

Svaz průmyslu 
a dopravy ČR 

OBECNÁ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

SP ČR je přesvědčen, že navrhovaná právní úprava není nutná, 

Neakceptováno 

Zásadní nesouhlas s navrženým materiálem 
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protože současná právní úprava je postačující, v praxi fungující 
a osvědčená a že oznamovatelé korupce a trestných činů jsou 
dostatečně chráněni, jak konstatuje i nález Ústavního soudu III. ÚS 
298/12. Současné znění zákoníku práce a dalších předpisů dává 
zaměstnancům dostatečnou legislativní oporu v tom, jak se bránit 
neoprávněné výpovědi. Spory plynoucí z navržené právní úpravy 
budou ještě více zatěžovat již dnes tak přetížené soudy. SP ČR se 
domnívá, že pokud by se měla rozšířit ochrana oznamovatelů, měla 
by se týkat zejména zaměstnanců ve veřejném sektoru. 
V soukromém sektoru mají firmy v souvislosti např. s právní úpravou 
trestní odpovědnosti právnických osob nastaveny ve svém zájmu 
vlastní kontrolní mechanismy. Podle rychlého šetření mezi 
zaměstnavateli, SP ČR nezískal žádnou informaci o tom, 
že by podniky tuto problematiku řešily, že by se s „udáním“ 
na management potkaly. 

SP ČR nesouhlasí s hodnocením, že dopady návrhu zákona jsou 
na podnikatelské subjekty minimální. SP ČR se obává, že s novou 
právní úpravou budou muset zaměstnavatelé čelit dalšímu 
zbytečnému zvýšení administrativní a finanční zátěže. 

Dané návrhy novel nemohou v praxi nijak pozitivně přispět k ochraně 
oznamovatelů podezření na protiprávní jednání, ale pokud se stanou 
součástí právního řádu, přispějí pouze: 

- k výraznému zhoršení postavení zaměstnavatelů při ukončování 
pracovních poměru,  

- naproti tomu k neoprávněnému zvýhodnění zaměstnanců, se 
kterými je ukončován pracovní poměr, kteří mohou lehce toto při 
ukončování pracovních poměrů zneužít, 

- ke zvýšení četnosti soudních sporů, ale současně k jejich 
protahování (především vidina dvojnásobku náhrady mzdy, pokud 
bude zvolena úprava dle varianty B),  

- a ke složitosti soudních řízení a dokazování v pracovněprávních 
sporech o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru. 

Z těchto důvodů SP ČR odmítá návrh zákona jako celek. 

Tato připomínka je zásadní. 

bude zaznamenán v předkládací zprávě. 
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KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

Z důvodu opatrnosti SP ČR uvádí, pokud by mělo dojít k přijetí 
navrhované legislativní úpravy, tyto konkrétní připomínky: 

1. SP ČR zásadně odmítá jinou verzi než verzi A, tj. bez 
legislativního řešení náhrady příjmů. 

Odůvodnění: 

Byť předkladatel uvádí, že jde o legislativní řešení bez náhrady 
příjmů, je tím míněno jen to, že nebude zasaženo do stávající právní 
úpravy. Logicky zaměstnanci nadále zůstává oprávnění postupovat 
dle ustanovení § 69 a násl. zákoníku práce a domáhat se 
neplatného rozvázání pracovního poměru a s tím související finanční 
kompenzace, dojde-li k rozvázání pracovního poměru. Nově navíc 
získává zaměstnanec oprávnění domáhat se další finanční 
kompenzace ve smyslu ustanovení § 133a odst. 2 občanského 
soudního řádu (škoda, jiná újma).  

SP ČR se domnívá, že není vhodné činit z odvety 
za „whistleblowing“, případně z porušení zákazů diskriminace, 
„privilegované“ podstaty neoprávněného skončení pracovního 
poměru tím, že by zaměstnavatel musel hradit dvojnásobek mzdy. 
Jedna věc je obrácení důkazního břemene, bez nějž 
by zaměstnanec v drtivé většině případů neměl šanci ve sporu 
uspět; zde má zvýhodnění racionální základ.  Je však obtížně 
obhajitelné, proč by měla příslušet vyšší náhrada mzdy neoprávněně 
propuštěnému oznamovateli, než člověku, který byl např. nepravdivě 
obviněn z hrubého porušení pracovní kázně. Takový postup 
by zakládal neodůvodněnou nerovnost mezi zaměstnanci. SP ČR se 
domnívá, že pokud zaměstnanec dostane výpověď z důvodu 
oznámení podezření na protiprávní jednání, náhrada mzdy za dobu, 
kdy se se zaměstnavatelem soudí, je dostačující. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 

 

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

Z důvodu opatrnosti SP ČR uvádí, pokud by mělo dojít k přijetí 
navrhované legislativní úpravy, tyto konkrétní připomínky: 

2. SP ČR navrhuje upřesnit vztah mezi novým § 133a odst. 2 

Neakceptováno 

Doplňované ustanovení § 133a občanského 
soudního řádu se nijak nedotýká úpravy postupu 
požadovaného v případě neplatného rozvázání 
pracovního poměru zákoníkem práce. Současně 
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OSŘ a § 69 a násl. ZP 

Odůvodnění: 

SP ČR se obává, že by mohlo dojít v praxi k nejasnosti výkladu, 
pokud jde o vztah těchto ustanovení. Dojde-li k rozvázání 
pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a zaměstnanec se 
bude domnívat, že jde o neoprávněné rozvázání pracovního 
poměru, musí být jednoznačně stanoveno, že i tak je třeba naplnit 
zákonné podmínky ve smyslu ustanovení § 69 a násl. ZP (tj. dodržet 
postup – písemné oznámení, v dané lhůtě žaloba atd.) proto, aby byl 
oprávněn se domáhat ochrany i ve smyslu ustanovení § 133a odst. 
2 OSŘ. Tedy aby bylo zřejmé, že ustanovení § 69 ZP není dotčeno 
novelou ustanovení § 133a OSŘ.  Aby někdo nenabyl dojmu, 
že ustanovení § 133a OSŘ poskytuje oznamovatelům širší ochranu 
a že touto cestou se budou domáhat ochrany mimo dosud zaběhlá 
pravidla a lhůty. Takový stav není pro zaměstnavatele žádoucí.  

Tato připomínka je zásadní. 

platí, že není prvním ustanovením zavádějícím 
sdílené důkazní břemeno pro případy zahrnující i 
možné neplatné rozvázání pracovního poměru (je 
tomu tak i v případě diskriminace z vymezených 
důvodů podle stávajícího znění § 133a OSŘ). 
Žádné zvláštní úpravy zde není potřeba (a 
neexistuje ani dnes ve vztahu k aktuální podobě 
§ 133a). 

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

Z důvodu opatrnosti SP ČR uvádí, pokud by mělo dojít k přijetí 
navrhované legislativní úpravy, tyto konkrétní připomínky: 

3. SP ČR navrhuje doplnit úpravu sankcí zaměstnavatele vůči 
zaměstnanci při neoprávněném oznámení. 

Odůvodnění: 

Návrh nepočítá ani neřeší situaci, kdy oznamovatel nejedná 
v dobrém úmyslu a v souladu s dobrými mravy, ale pouze se jimi 
zaštituje. Je otázkou, jak bude zaměstnavatel úspěšný s žalobou 
opírající se o ustanovení § 2909 OZ, že výkon práva, který není 
v souladu s dobrými mravy, nepožívá ochrany a škodu, kterou 
škůdce způsobil je povinen nahradit. Neoprávněné oznámení ovlivní 
vnitřní i vnější činnost společnosti a při zdlouhavém řešení ji poškodí 
(důvěra zaměstnanců a zákazníků).  

SP ČR spatřuje značná rizika v otázce možného zneužití ze strany 
oznamovatelů – zaměstnanců. Jedná se o případ, kdy zaměstnanec, 
kterému hrozí, že s ním zaměstnavatel z relevantního důvodu bude 
chtít ukončit pracovní poměr, učiní byť nepravdivé a nekorektní 
oznámení a v případě ukončení pracovního poměru ze strany 

Neakceptováno 

Stávající obecná úprava sankcí za nepravdivé 
oznámení je dostatečná (trestně právní postih za 
křivé obvinění či pomluvu; civilně právní 
odpovědnost za škodu či náhrada nemajetkové 
újmy na osobnostních právech apod.).  

Není zřejmé, co připomínkové místo míní 
„neomezenou ochranou před jakýmkoli krokem 
zaměstnavatele“; ochrana podle navrhované 
úpravy spočívá pouze v explicitním zákazu 
postihů v souvislosti s oznámením a zavedení 
sdíleného důkazního břemene v příslušných 
sporech. Má-li tedy zaměstnavatel relevantní 
důvod pro ukončení pracovního poměru 
s konkrétním zaměstnancem (včetně výběru 
propouštěných zaměstnanců v rámci 
organizačních změn na základě schopností), 
nemá žádný důvod k obavám - postačí tento 
důvod v případě sporu prokázat před soudem. 
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zaměstnavatele se následně bude domáhat ochrany na základě 
navrhované právní úpravy. S trochou nadsázky lze tedy uvést, 
že bude zcela postačovat, aby každý ze zaměstnanců podal jedno 
oznámení, jakkoliv neurčité a nereálné, a už bude po neomezenou 
dobu chráněn před jakýmkoliv krokem zaměstnavatele, který se 
zaměstnanci nebude líbit s tím, že tento krok prohlásí 
za "neoprávněný postih nebo znevýhodnění zaměstnance proto, 
že učinil oznámení o podezření na protiprávní jednání". 

Speciální situace, kdy nejspíš dojde ke zvýšení frekvence oznámení 
o podezření na protiprávní jednání, nastane ve chvíli, kdy 
zaměstnavatelé a obzvláště ti velcí vyhlásí snižování počtu 
zaměstnanců z důvodu zvýšení efektivity podnikání. V rámci 
výpovědi z organizačních důvodů je sice pouze na výběru 
zaměstnavatele, jakého konkrétního zaměstnance s určitým druhem 
práce propustí, ale zaměstnavatelé teď raději budou propouštět 
schopné zaměstnance, než ty méně schopné, kteří ale dali nějaké 
oznámení, které se třeba navíc nakonec ukáže jako naprosto 
neoprávněné. 

Vzhledem k výše uvedenému považuje SP ČR navrhovanou úpravu 
za velmi problematickou, neboť v praxi nepovede k zamýšlenému 
účelu, tedy chránit skutečné oznamovatele podezření na protiprávní 
jednání, ale bude zneužívána proti zaměstnavatelům, 
zaměstnavatelé se budou obávat ukončovat jednostranně pracovní 
poměry, čímž se sníží mobilita pracovních sil, dojde tedy 
k poškozování zaměstnavatelů a dalšímu zhoršování 
podnikatelského prostředí v České republice. 

Vzhledem k tomu, že již nyní může dát zaměstnavatel výpověď 
zaměstnanci nebo s ním zrušit pracovní poměr jen z přesně 
definovaných důvodů, mezi něž oznámení podezření na protiprávní 
jednání nepatří, považuje SP ČR za dostačující nástroje k ochraně 
skutečných oznamovatelů podezření na protiprávní jednání stávající 
právní úpravu. 

Tato připomínka je zásadní. 

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

Z důvodu opatrnosti SP ČR uvádí, pokud by mělo dojít k přijetí 

ROZPOR 

Neakceptováno 
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navrhované legislativní úpravy, tyto konkrétní připomínky: 

4. k části páté změna zákoníku práce čl. VI SP ČR navrhuje 
zpřesnit pojem „oznámení o podezření na protiprávní jednání“ 
takto: 

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

Odůvodnění: 

SP ČR se domnívá, že tento pojem je příliš široký, neboť 
nespecifikuje o jaké protiprávní jednání má jít. SP ČR předpokládá, 
že záměrem zákonodárce je chránit osoby, které upozorní 
na protiprávnost jednání, o němž se dozvěděly v rámci výkonu 
závislé činnosti pro zaměstnavatele. Tak, jak je novelizace navržena, 
by se při doslovném výkladu vztahovala na jakékoliv oznámení bez 
ohledu na to, zda mělo či nemělo původ v pracovněprávním vztahu 
(např. osoba A z okna svého domu zpozoruje, že soused pěstuje 
na svém pozemku marihuanu, a podá na něj trestní oznámení, 
v zaměstnání má kvůli tomu osoba A problémy, protože nadřízený 
osoby A je sousedův příbuzný – zde nejde o whistleblowing, přesto 
by se na tento případ zákon v navrženém znění vztahoval). 

Tato připomínka je zásadní. 

Záměrem je chránit oznamovatele před postihy 
ze strany zaměstnavatele v souvislosti 
s jakýmkoli oznámením. Danou ochranu není 
žádoucí omezovat jen na oznámení protiprávního 
jednání zaměstnavatele (a umožnit pomocí 
argumentu a contrario výklad, že např. postih za 
oznámení protiprávních jednání jiných osob – 
v případě akceptace formulace připomínkového 
místa dokonce i jiných zaměstnanců tohoto 
zaměstnavatele, jinak reálně přichází v úvahu i 
postih např. za oznámení protiprávního jednání 
klientů, příbuzných či přátel daného 
zaměstnavatele -  je legitimní). Není zřejmé, proč 
– s ohledem na uváděný příklad - připomínkové 
považuje za vhodné, aby byl zaměstnanec 
v zaměstnání šikanován za oznámení trestného 
činu souseda svého nadřízeného (a to nezávisle 
na tom, nakolik je existence daného trestného 
činu předmětem společenského konsensu). 

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

Z důvodu opatrnosti SP ČR uvádí, pokud by mělo dojít k přijetí 
navrhované legislativní úpravy, tyto konkrétní připomínky: 

5. k části čtvrté změna zákona o inspekci práce - SP ČR 
zásadně odmítá vložení nových skutkových podstat,  

a. protože vymezení protiprávního jednání je příliš široce pojaté  

Odůvodnění: 

 viz výše v  bodě 4 – inspekce práce může postihovat pouze jednání 
ve vztahu zaměstnanec a zaměstnavatel) a  

b. zavedení nových skutkových podstat není nutné 

Odůvodnění: 

Již dnes je v zákoně skutková podstata nezajištění rovného 

ROZPOR 

Neakceptováno 

Jde o jednání ve vztahu zaměstnanec-
zaměstnavatel, konkrétně o neoprávněný postih 
či znevýhodnění zaměstnance ze strany 
zaměstnavatele (šíře vymezení oznamovaného 
protiprávního jednání zde není relevantní). 
S obecnou skutkovou podstatou nezajištění 
rovného zacházení se již podle stávající úpravy 
překrývá např. postih zaměstnance domáhajícího 
se svých práv, pro oznamovatele byla logicky 
zvolena analogická úprava (stejně jako u 
explicitního zákazu postihů, které jsou rovněž 
podřaditelné pod porušení povinnosti rovného 

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



Stránka 40 (celkem 41) 

zacházení se všemi zaměstnanci, která kryje i případy nerovného 
zacházení s oznamovateli. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

zacházení). 

Technologická 
agentura 

Bez připomínek  

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

Připomínky nezaslány.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek  

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

Bez připomínek   

Úřad pro technickou 
normalizaci‚ 
metrologii a státní 
zkušebnictví 

Připomínky nezaslány.  

Úřad pro zahraniční 
styky a informace ČR 

Úřad pro zahraniční styky a informace neuplatňuje k výše 
uvedenému materiálu žádné zásadní připomínky. 

Z navrhovaných verzí, resp. variant se z pohledu Úřadu pro 
zahraniční styky a informace jeví jako nejvhodnější VERZE B, 
VARIANTA II. 

Neakceptováno  

Verze B byla z materiálu vypuštěna. 

Úřad pro zastupování 
státu ve věcech 
majetkových 

Bez připomínek  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek   

Ústav pro studium 
totalitních režimů 

Připomínky nezaslány.   

Ústavní soud Připomínky nezaslány.   

V Praze 31. října 2016 
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Vypracoval: Mgr. Lenka Píčová Podpis: 
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