
 
 

STANOVISKO VLÁDY 
 

k návrhu poslance Andrej Babiše na vydání zákona o ochraně oznamovatelů trestných 
činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele  

a o změně dalších souvisejících zákonů  
(sněmovní tisk č. 799) 

 
 

Vláda na své schůzi dne 30. května 2016 projednala a posoudila návrh zákona 

o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany 

zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů a zaujala k tomuto návrhu  

neutrální stanovisko s tím, že upozorňuje na některé níže uvedené skutečnosti, které je 

vhodné v rámci dalšího legislativního procesu zohlednit. 

 

1. Vláda si je vědoma skutečnosti, že dosavadní možnosti ochrany oznamovatelů 

vycházející z trestního řádu či zákoníku práce nepokryjí všechny situace, které 

potenciální oznamovatele odrazují od aktivního jednání, a v tomto smyslu lze cíl 

předloženého návrhu považovat za legitimní. Vláda v této souvislosti nicméně 

upozorňuje, že v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2016 předloží vlastní 

návrh legislativního řešení ochrany oznamovatelů, přičemž řešení problematiky ochrany 

oznamovatelů vládním návrhem zákona považuje za vhodnější řešení i s ohledem na 

skutečnost, že úprava ochrany oznamovatelů bude v převážné míře úpravou zcela 

novou a je nezbytné, aby návrh právní regulace této oblasti byl podroben širšímu 

odbornému a právnímu posouzení všech jejích konsekvencí, které lze garantovat spíše 

při projednání ve standardní šíři legislativního procesu včetně meziresortního 

připomínkového řízení. 

 

2. Vláda je toho názoru, že některé klíčové instituty předloženého návrhu zákona, 

především koncepční zásah do soustavy státního zastupitelství a vymezení statusu 

chráněného oznamovatele, nejsou zpracovány správně, a to z těchto důvodů: 

a) Podle návrhu zákona by měl státní zástupce rozhodovat o přiznání statusu 

chráněného oznamovatele i o předběžném přiznání statusu chráněného 

oznamovatele v procesním režimu stanoveném správním řádem. Podle názoru 

vlády s tímto zásadním zásahem do koncepce státního zastupitelství jako orgánu 

nesoudní justiční povahy nelze souhlasit, neboť státní zastupitelství není v jeho 
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dosavadním chápání správním úřadem a je zvláštním druhem státního orgánu 

odlišujícího se od správních úřadů druhem činnosti státu, jímž je primárně 

zastupování veřejné žaloby; státní zastupitelství nemá ani administrativní pravomoc 

a v zásadě žádný úkon státního zastupitelství, který se týká jeho externí působnosti, 

nemá povahu administrativního aktu. 

b) Konstrukce, podle níž by měl státní zástupce rozhodovat o přiznání statusu 

chráněného oznamovatele, včetně rozhodování o předběžném opatření,                 

ve správním řízení, tedy i s příslušnými opravnými prostředky, je příliš komplikovaná 

a mohla by být zneužívána. Do doby konečného rozhodnutí „ve věci samé“, přičemž 

není zcela zřejmé, jaké rozhodnutí je tím myšleno, totiž má platit fikce, že 

bezprostředně vydané rozhodnutí o předběžném přiznání statusu chráněného 

oznamovatele má stejné účinky jako samotné rozhodnutí o přiznání statusu 

chráněného oznamovatele. V této souvislosti však lze vyjádřit pochybnosti, zda by 

nebyla podávána účelově trestní oznámení jako obrana před hrozícím 

odůvodněným propuštěním.  

c) Problém vláda dále spatřuje v právním vymezení podmínek pro rozhodování 

státního zástupce, za nichž může být status chráněného oznamovatele ve správním 

řízení přiznán. Oznamovatel musí podle navržené úpravy podat trestní oznámení 

v dobré víře a nesmí být pachatelem, spolupachatelem či účastníkem oznámeného 

trestného činu. Vázat status chráněného oznamovatele na výše zmíněné podmínky 

však podle názoru vlády není možné, neboť skutečnost, zda oznamovatel je 

pachatelem, spolupachatelem či účastníkem trestného činu, lze zjistit až po 

provedení trestního řízení na základě rozhodnutí ve věci samé, přičemž toto 

rozhodnutí je svěřeno pouze nezávislému a nestrannému soudu.  

d) Zároveň je třeba definovat, jaké jiné podmínky mohou vést k tomu, že státní 

zástupce rozhodne o zrušení statusu chráněného oznamovatele (§ 5 odst. 6 

písm. c)), a zda i toto rozhodnutí má být vydáváno ve správním řízení. 

e) Rozhodnutí o předběžném přiznání statusu chráněného oznamovatele a následné 

rozhodnutí o jeho přiznání má být ze zákona doručováno pouze žadateli. Je ale 

otázkou, jakým způsobem se zaměstnavatel dozví o své povinnosti vyžádat si 

souhlas krajské pobočky Úřadu práce České republiky k určitým právním úkonům, 

které hodlá vůči zaměstnanci provést. Současně není zřejmé, z jakých podkladů 

bude příslušná pobočka Úřadu práce při udělování souhlasu vycházet a jak si je 

bude opatřovat. Předložený návrh ani důvodová zpráva také nijak nevymezují, jakou 

formu bude mít souhlas krajské pobočky Úřadu práce, a není tak jednoznačné, zda 
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by mělo být vydáváno správní rozhodnutí, závazné stanovisko podle § 149 

správního řádu či by mělo jít o jiný úkon dle části čtvrté správního řádu. Důvodová 

zpráva neobsahuje ani odůvodnění, proč je tato pravomoc svěřována právě Úřadu 

práce České republiky, resp. jeho krajským pobočkám, a nikoli jinému správnímu 

orgánu, ani vyčíslení finančních nákladů spojených s výkonem této pravomoci. 

f) Doručení rozhodnutí o předběžném i finálním přiznání statusu chráněného 

oznamovatele pouze oznamovateli z důvodu „zabránění dekonspirace utajeného 

vyšetřování v případě nasazení např. odposlechové techniky“, jak uvádí důvodová 

zpráva, má i další důsledky, neboť před zaměstnavatelem se utajuje skutečnost, 

která je relevantní pro rozsah jeho zákonných práv a povinností. 

 

3. Řešení obsažené v předloženém návrhu zákona se podle názoru vlády jeví jako 

nedostatečné v tom smyslu, že se zabývá pouze oznamováním jednání, které by mohlo 

naplnit skutkové podstaty vyjmenovaných trestných činů, a opomíjí například jednání, 

která naplňují skutkové podstaty správních deliktů, jež přitom svým významem mohou a 

často mají pro právnické osoby daleko větší sankční dopady než trestněprávní postih.      

 

4. Návrh předpokládá předchozí souhlas státního úřadu, konkrétně krajské pobočky Úřadu 

práce, s právním jednáním zaměstnavatele vůči zaměstnanci. Podle názoru vlády by      

se jednalo o bezprecedentní zásah orgánu veřejné moci do soukromoprávních vztahů 

ve prospěch malé skupiny zaměstnanců, který by zřejmě byl v rozporu se základními 

právními zásadami (např. zásady autonomie vůle smluvních stran a že smlouvy mají být 

splněny; právo činit, co není zákonem zakázáno, a nebýt nucen činit, co zákon 

neukládá) i s obecnou povahou úpravy zákoníku práce. Úřad práce dosud nemá 

takovou činnost vůbec v působnosti a podle názoru vlády na něm vzhledem k jeho 

zákonem doposud stanovené působnosti, s níž se nově doplňovaná působnost věcně 

míjí, nelze požadovat, aby kompetentně posuzoval, zda je některé jednání 

pro oznamovatele jakkoliv šikanózní. Vláda má za to, že posuzování platnosti 

a neplatnosti právních jednání a jejich souladu s právem by měly činit toliko soudy. 

 

5. Jedním z nově navrhovaných opatření má být vytvoření informačního systému               

při Nejvyšším státním zastupitelství, jehož prostřednictvím by oznamovatel mohl 

anonymně učinit jakékoliv trestní oznámení či jiný podnět a následně za utajení své 

totožnosti komunikovat s policejním orgánem či státním zástupcem, a to až do okamžiku 

vydání rozhodnutí o předběžném přiznání statusu chráněného oznamovatele. Přitom 

však tento status lze oznamovatelům přiznat pouze v případě oznámení trestného činu, 
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nikoliv tedy jiného podnětu. Také vyjádření doby, po kterou bude totožnost osoby 

utajována, není vhodné, neboť status předběžně chráněného oznamovatele má být 

osobě přiznán konkrétním státním zástupcem na základě žádosti. Z předloženého 

návrhu také není zřejmé, kdo by na Nejvyšším státním zastupitelství rozhodoval o tom, 

který státní zástupce bude předmětnou žádost posuzovat, resp. jakým způsobem či kým 

bude anonymní oznamovatel vyzván k jejímu podání, komu ji má adresovat apod. Vláda 

v této souvislosti upozorňuje, že trestní řád již dnes zná institut utajení totožnosti (§ 55 

odst. 2, resp. § 158 odst. 8 trestního řádu) a že se jeví jako poněkud nekoncepční, aby 

informační systém, u nějž nejsou navíc ani rámcově určeny jeho základní parametry, 

sloužící k anonymnímu podání jakéhokoliv trestního oznámení či jiného podnětu, byl 

zakotven v zákoně, který by se měl týkat ochrany oznamovatelů pouze taxativně 

vyjmenovaných trestných činů. 

 

6. Seznam trestných činů uvedený v navrhovaném ustanovení § 4 je i s ohledem 

na odůvodnění uvedené ve zvláštní části důvodové zprávy podle názoru vlády vytvořen 

nekoncepčně. Návrh neobsahuje žádnou hloubkovou analýzu či objektivní kritérium pro 

výběr těchto trestných činů (např. výběr podle výše možné sankce) a bylo by též nutno 

doplnit objektivní kritéria stanovení výčtu trestných činů. 

Legislativně technicky se jeví jako nevhodné taxativním výčtem vymezit okruh                

27 trestných činů, které v případě podání oznámení zaručují poskytnutí ochrany.               

Za praktičtější lze považovat stanovení např. horní hranice trestní sazby samo o sobě či 

v kombinaci s trestnými činy zjevně souvisejícími s korupcí. Velmi zvláštně působí 

skutečnost, že ve výčtu chybí např. trestné činy vraždy, krádeže a jiné závažné trestné 

činy, ke kterým na pracovišti může docházet v obdobné míře jako ke znásilnění nebo 

pohlavnímu zneužití. Stejně tak působí i zařazení trestného činu neodvedení daně, 

pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby podle § 241 trestního 

zákoníku, tedy trestného činu, k jehož odhalení (včetně totožnosti pachatele) není třeba 

oznámení s využitím interních informací, neboť jsou tyto skutečnosti již z povahy daného 

trestného činu známy orgánům veřejné moci (správci daně, orgánům sociálního 

zabezpečení), popř. veřejným zdravotním pojišťovnám. 

 

7. Ministerstvo financí má podle navrhovaného ustanovení § 7 chráněným oznamovatelům 

na základě žádosti poskytovat náhradu za ztrátu na příjmu a náhradu za nemajetkovou 

újmu. Z návrhu však jednoznačně neplyne, že tyto kompenzace mají být poskytnuty 

pouze tehdy, jestliže ke ztrátě příjmu došlo v důsledku toho, že zaměstnanec oznámil 

spáchání trestného činu zaměstnavatelem. Vláda rovněž vyjadřuje pochybnost, na jaké 
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případy tento návrh cílí, pokud je právní úkon zaměstnavatele podmíněn na základě § 6 

odst. 1 návrhu předchozím souhlasem Úřadu práce a neměla by tak nastat situace, že 

zaměstnavatel ukončí se zaměstnancem pracovní poměr, nedisponuje-li souhlasem 

Úřadu práce. Vláda dále v předloženém návrhu postrádá také určení toho, po jak 

dlouhou dobu by měla být náhrada za ztrátu příjmu vyplácena a jestli použitá formulace 

„nejvýše však ve výši padesátinásobku minimální mzdy“ vyjadřuje maximální možnou 

částku, kterou lze konkrétní osobě přiznat, nebo se jedná o maximální plnění v určitém 

časovém úseku, např. v kalendářním čtvrtletí. V případě přiznávání náhrady 

nemajetkové újmy je navrhovaná úprava značně zmatečná, neboť z ní neplyne, zda 

ztráta na příjmu je poskytována ve všech případech skončení pracovního 

nebo služebního poměru, tedy ať už bylo iniciováno zaměstnavatelem, nebo 

i zaměstnancem. 

 

8. Pokud se jedná o samotnou změnu zákona o státní službě, navrhovaná právní úprava 

podle názoru vlády koncepční řešení nepřináší. Ochrana oznamovatele směřuje pouze 

proti možnosti skončení služebního poměru z určitých důvodů. Lze rozumět vázání 

možnosti skončit služební poměr na předchozí souhlas v případě dvou po sobě jdoucích 

negativních služebních hodnocení, zdá se však zbytečné vyžadovat souhlas v případě 

objektivního nesplnění předpokladu potřebného pro výkon služby, například předpokladu 

bezúhonnosti, kdy není žádoucí, aby státní zaměstnanec na svém služebním místě 

setrvával. Obdobně je tomu v případě skončení služebního poměru z důvodu uplynutí 

lhůty 6 měsíců zařazení státního zaměstnance mimo výkon státní služby, pokud mimo 

výkon státní služby mohl být státní zaměstnanec zařazen například ještě před učiněním 

oznámení.  

V oblasti kárného řízení má nová právní úprava podle důvodové zprávy zabránit zneužití 

kárného opatření stanovením, že kárné opatření nelze uložit v době, kdy je zaměstnanec 

uznán chráněným oznamovatelem podle zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů 

před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele, nedá-li k tomu předchozí 

souhlas příslušná krajská pobočka Úřadu práce. S navrhovanou úpravou týkající se 

kárného opatření se vláda nemůže ztotožnit. Úmyslem navrhovatele zřejmě bylo, aby byl 

tento souhlas poskytován těsně před vydáním rozhodnutí poté, co již celé kárné řízení 

proběhne, ale obecně není podle vlády vhodné, aby v případě kárného řízení 

prováděného tříčlennou komisí nezávislou na služebním orgánu vstupoval do tohoto 

sankčního řízení jako vnější prvek souhlas krajské pobočky Úřadu práce s uložením 

sankce. Zároveň není zřejmé, jakým způsobem by tento souhlas měl být dáván. Vláda 

upozorňuje, že pro kvalifikované vyjádření souhlasu by zřejmě měla být příslušná 
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krajská pobočka Úřadu práce účastna takového kárného řízení, avšak návrh bližší 

podrobnosti neřeší.  

 

9. Za problematickou je podle názoru vlády nutno považovat i navrženou úpravu zákona     

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a to z toho důvodu, 

že předkladatel nezohlednil zvláštní postavení policisty v bezpečnostním sboru 

a aplikace navrhované právní úpravy by byla velmi obtížná. Jako příklad lze zmínit 

situaci, kdy pro konkrétní služební místo bude stanoven požadavek, že osoba musí být 

držitelem platného osvědčení pro styk s utajenými informacemi a toto osvědčení 

pozbude platnosti. Ve stávající podobě by navrhovaná právní úprava znemožňovala 

odvolat tuto osobu, ač jde o objektivní skutečnost bránící dalšímu výkonu činnosti.  
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