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IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
A. OBECNÁ ČÁST  

 
1. Zhodnocení platného právního stavu včetně zhodnocení současného stavu 

ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
V právním řádu České republiky není zakotvena specifická úprava ochrany 

oznamovatelů, s výjimkou ochrany oznamovatelů z řad státních zaměstnanců. Problematiky 
se mohou dotýkat tyto zákony (ve znění pozdějích předpisů): 

- č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), 
- č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
- č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, 
- č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka, 
- č. 150/2002 Sb., soudní řád správní,  
- č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 
- č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
- č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, 
- č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,  
- č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před    

diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), 
- č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 
- č. 234/2014 Sb., o státní službě, a 
- č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
Žádná zákonná odvetná opatření za učiněné oznámení protiprávního jednání obecně  

(s výjimkou případů porušení specifických povinností) právní řád neumožňuje. Právní 
předpisy obsahují v relevantní oblasti kogentní právní úpravu, jež výrazně omezuje libovůli 
zaměstnavatele a chrání zaměstnance. V případě státních zaměstnanců podle zákona  
o státní službě pak § 1 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících  
s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, obsahuje 
explicitní zakotvení zásady, že nesmějí být v souvislosti s oznámením podezření na 
spáchání protiprávního jednání postiženi, znevýhodněni nebo vystaveni nátlaku.  

Právní předpisy výslovně nestanoví speciální ochranu oznamovatelů protiprávního 
jednání a jejich postavení v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru v případě, 
že se jejich oznámení týká trestněprávního nebo přestupkového jednání zaměstnavatele, 
případně jiného zaměstnance, státního zaměstnance, příslušníka bezpečnostního sboru, 
vojáka z povolání nebo člena orgánu, který má vztah k tomuto zaměstnavateli. V těchto 
případech platí pouze obecná povinnost rovného zacházení a dodržení taxativně 
stanovených zákonných podmínek v případě změn nebo ukončení pracovněprávního vztahu, 
resp. služebního poměru, které chce zaměstnavatel vůči oznamovateli podniknout. 

Občanský soudní řád upravuje v §§ 74 – 78g instituty předběžných opatření a zajištění 
důkazu. V případě potřeby zatímně upravit poměry účastníků může před zahájením řízení 
předseda senátu nařídit předběžné opatření. Příslušným k nařízení předběžného opatření je 
soud, který je příslušný k řízení o věci. V pracovních věcech není navrhovatel povinen 
skládat žádnou jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným 
opatřením. Ochrana žalobců (oznamovatelů protiprávního jednání) pomocí institutů 
předběžného opatření před odvetnými opatřeními ze strany žalovaného (zaměstnavatele) 
není explicitně upravena.  

Civilní řízení sporné je založeno na zásadě projednací, tedy že účastník domáhající se 
soudní ochrany je povinen uvést rozhodné skutečnosti a označit důkazy k jejich prokázání, 
jinak mu hrozí, že spor prohraje. Důležitými procesními instituty jsou povinnost tvrzení  
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a povinnost důkazní, ze kterých vyplývá břemeno tvrzení a břemeno důkazní. Občanský 
soudní řád obsahuje výjimku z této zásady v § 133a v podobě institutu obrácení důkazního 
břemene; jeho účelem je usnadnění postavení žalobce, který se domáhá ochrany kvůli tomu, 
že byl diskriminován. Podle tohoto ustanovení pokud žalobce uvede před soudem 
skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé 
diskriminaci, je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení. 
Dané ustanovení obsahuje taxativní výčet takových případů diskriminace (pohlaví, rasový 
nebo etnický původ, náboženství, víra, světový názor, zdravotní postižení, věk anebo 
sexuální orientace). Mezi tyto důvody nepatří ty, které mohou souviset s tím, že žalobce 
oznámil protiprávního jednání týkající se zaměstnavatele, a ten z tohoto důvodu proti němu 
uplatňuje některé z odvetných opatření. Žalobce (oznamovatel), který čelí odvetným 
opatřením ze strany zaměstnavatele, tak má v soudním sporu de facto slabší pozici, neboť 
svoji diskriminaci musí prokázat. 

Vojáci z povolání, příslušníci bezpečnostních sborů a státní zaměstnanci nepodléhají 
soukromoprávní úpravě (zákoník práce, antidiskriminační zákon a občanský soudní řád), ale 
veřejnoprávní úpravě (zákon o vojácích z povolání, zákon o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů, zákon o státní službě, správní řád a soudní řád správní). Zákony 
upravující služební poměry nepřiznávají ani v případech, kdy šlo o oznamovatele 
protiprávního jednání, odkladný účinek odvoláním v řízeních týkajících se služby. To platí  
i pro žaloby domáhající se přezkoumání pravomocného rozhodnutí soudem ve správním 
soudnictví. 

Zákon o inspekci práce upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako 
kontrolních orgánů na úseku zaměstnanosti, dodržování a ochrany pracovněprávních vztahů 
a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti 
inspektorů a kontrolovaných osob při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností. 
Zákon o inspekci práce obsahuje řadu skutkových podstat přestupků (správních deliktů), 
mezi nimi však nestanovuje sankce pro zaměstnavatele, kteří brání zaměstnancům podávat 
oznámení, nebo je následně za takové jednání postihují.  

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

 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 
V reakci na mezinárodní doporučení a zejména s ohledem na legislativní aktivitu 

Evropské unie v oblasti whistleblowingu se předkládá návrh zákona o ochraně 
oznamovatelů, se kterým je úzce provázán návrh zákona, kterým se mění některé zákony  
v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů. Cílem navrhované právní úpravy je 
zajistit účinné fungování a vynucování regulace dané návrhem zákona o ochraně 
oznamovatelů, tedy garantovat zaměstnancům, státním zaměstnancům, vojákům  
a příslušníkům bezpečnostních sborů, kteří jsou oznamovateli, určitou ochranu před 
odvetnými opatřeními a vyrovnat jejich procesní postavení v případných soudních sporech.  

Doprovodným zákonem k zákonu o ochraně oznamovatelů je zapotřebí provést změnu 
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon), 
zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů, zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, a zákona  
č. 234/2014 Sb., o státní službě. 

Změna občanského soudního řádu zakotví zvláštní druh předběžných opatření  
ve věcech oznamovatelů tak, aby byli zaměstnanci chráněni před postihem ze strany 
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zaměstnavatele až do doby, kdy soud buď rozhodne v jejich sporu se zaměstnavateli, nebo 
kdy vyjdou najevo dosud neznámé skutečnosti, kvůli kterým se na zaměstnance již nebude 
hledět jako na oznamovatele. Občanský soudní řád bude také doplněn o přenesené důkazní 
břemeno, dosud využitelné pouze u sporů na základě přímé či nepřímé diskriminace, které 
se nově navrhuje vztáhnout i na spory, které vzniknou v souvislosti s postihem  
či znevýhodněním oznamovatele. Přenesené důkazní břemeno zakotvené do občanského 
soudního řádu se uplatní výlučně ve sporech, k jejichž projednání je příslušný civilní soud,  
tj. je reálně využitelné pro oznamovatele v režimu zákoníku práce, např. ve sporech  
o platnost rozvázání pracovního poměru. 

Zákonem o ochraně oznamovatelů dojde ke zřízení Agentury pro ochranu oznamovatelů 
coby součásti Ministerstva spravedlnosti, což musí být promítnuto do kompetenčního 
zákona. 

Zvýšení ochrany těch oznamovatelů, kteří jsou v některém ze služebních poměrů, 
proběhne doplněním zákona o vojácích z povolání, zákona o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů a zákona o státní službě tak, aby došlo k rozšíření odkladného účinku 
v řízeních, která mají za následek propuštění, odvolání nebo jiný postih osoby, která je 
současně oznamovatelem. Odkladný účinek bude přiznán i žalobě proti takovému rozhodnutí 
zaměstnavatele.  

Obligatorní zřízení vnitřních oznamovacích systémů je stanoveno návrhem zákona  
o ochraně oznamovatelů, a díky změně zákona o inspekci práce dojde k doplnění sankcí, 
aby bylo zajištění vnitřních oznamovacích systémů povinnými subjekty vymahatelné. 
Pokutováni budou také zaměstnavatelé, kteří brání zaměstnancům v podávání oznámení 
podle zákona upravujícího ochranu oznamovatelů, postihnou nebo znevýhodní zaměstnance 
proto, že učinil oznámení podle zákona upravujícího ochranu oznamovatelů, nezřídí vnitřní 
oznamovací systém podle zákona upravujícího ochranu oznamovatelů, anebo neseznámí 
zaměstnance s jeho fungováním nebo jinak neplní povinnosti stanovené zákonem 
upravujícím ochranu oznamovatelů. Navrhovaná opatření mají sloužit nejen k ochraně 
potenciálních oznamovatelů trestných činů a přestupků, ale hlavně k prevenci takto páchané 
protiprávní činnosti obecně. 

Navrhovaný zákon je ve vztahu k rovnosti žen a mužů neutrální, neboť nikterak v tomto 
směru neomezuje či nestanovuje podmínky kladené na oznamovatele.  

 
3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů je předložen na základě Plánu legislativních 
prací vlády na zbývající část roku 2018 a jeho potřeba vyplývá i z programového prohlášení 
současné vlády. Avšak beze změny občanského soudního řádu, kompetenčního zákona, 
zákonů upravujících služební poměry a zákona o inspekci práce by samotný zákon  
o ochraně oznamovatelů neplnil svůj účel, protože jím zavedená opatření by nešlo 
uplatňovat a vynucovat. Proto je nezbytné změnou dalších zákonů vytvořit provázaný  
a funkční systém, který zajistí komplexní ochranu oznamovatelů.  

Možnost vycházet z platné právní úpravy se ukázala jako nedostatečná, neboť některé 
oblasti nové právní úpravy nebyly a nejsou doposud efektivně řešeny. Osoby, které pracují či 
vykonávají službu pro určitého zaměstnavatele, jsou často prvními osobami, které se dozví o 
protiprávním jednání nebo poškození veřejného zájmu uvnitř subjektu, který je zaměstnává. 
Jejich aktivita a oznámení jsou tak klíčové při odhalování trestných činů či přestupků  
a předcházení jim. Ze strachu z vyzrazení oznámení, odvetných opatření či nedostatku 
informací o vhodném postupu však potenciální oznamovatelé raději oznámení mnohdy 
neučiní. 
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Oznamování skutečností, o nichž se oznamovatel dozví v souvislosti se svým 
pracovněprávním vztahem či služebním poměrem, je jevem natolik specifickým, že je 
žádoucí, aby byl v právním řádu explicitně uveden.  

Ochrana uvedená v některých zvláštních předpisech se týká jen jejich práv, která mohou 
být uplatněna během řízení (např. utajení či práva na informace v řízení zahájeném na 
základě jejich podnětu), ale do pracovního práva se zpětně nepromítají. Absencí tohoto 
pojmu v českém právním řádu dochází k tomu, že zaměstnanci, případně příslušníci 
bezpečnostních sborů nebo vojáci z povolání, kteří se dozvědí v souvislosti se svým 
pracovněprávním vztahem či služebním poměrem o výše popsaných skutečnostech, nemají 
k dispozici právní institut, který by je chránil před možnou šikanou za to, že oznámili 
skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin nebo přestupek, a to za podmínky, 
že se o těchto skutečnostech oznamovatel dozvěděl v souvislosti se svým pracovněprávním 
vztahem nebo služebním poměrem.  

Včasné odhalení trestné či jiné protiprávní činnosti na základě učiněného oznámení je 
jedním z nezbytných prvků potírání protiprávní činnosti, které sebou může přinášet úspory 
veřejných prostředků, odvrácení obecného ohrožení a má další pozitivní dopady.  

 
4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem 

Právní úprava je navrhována tak, aby byla v souladu se zásadami zákonnosti, legitimity 
cílů a přiměřenosti zásahu do základních práv a svobod. Článek 4 odst. 1 Listiny základních 
práv a svobod stanoví, že povinnosti mohou být ukládány pouze na základě zákona a v jeho 
mezích. Cílem předkladatele je formulovat jednotlivá práva a povinnosti adresátů norem 
zásadně nediskriminačním a rovným přístupem vedoucím k ochraně oznamovatelů tak, aby 
nedošlo ke zkrácení práv jiných skupin, zejména zaměstnavatelů. Jedná se zvláště o ústavní 
princip „státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to 
způsobem, který zákon stanoví“, viz čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 2 Listiny základních 
práv a svobod.  

Zaměstnavatel bude podle návrhu zákona o ochraně oznamovatelů povinen zřídit vnitřní 
oznamovací mechanismus, který má sloužit k umožnění oznamování zaměstnanců, kteří se 
dozvědí o pochybeních na pracovišti, a zaměstnavateli je zakázáno bránit v podávání 
oznámení a postihovat oznamovatele. Sankce pro zaměstnavatele za taková protiprávní 
jednání lze uložit pouze na základě zákona. Návrh zákona vychází především z čl. 17 Listiny 
základních práv a svobod a čl. 10 Evropské úmluvy o lidských právech, jež zaručují svobodu 
projevu a právo na informace, a rovněž čl. 11 Listiny základních práv Evropské unie, který 
též svobodu projevu zakotvuje. Ochranu whistleblowerů lze totiž považovat za jeden z dílčích 
aspektů svobody projevu, jak judikuje i Evropský soud pro lidská práva. Návrh zákona 
rovněž sleduje zajištění uspokojivých pracovních podmínek pro zaměstnance, které 
garantuje čl. 28 Listiny základních práv a svobod. 

Návrh nekoliduje s čl. 36 Listiny základních práv a svobod („každý se může domáhat 
stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených 
případech u jiného orgánu“), ale naopak přímo vychází z možností primárně soudní ochrany, 
kterou má oznamovatel v případě postihu k dispozici podobně jako v případech diskriminace.  

Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.  

 
5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské 

unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními 
zásadami práva Evropské unie 
Evropská unie svým členským státům prozatím neukládá povinnost zavést v národních 

právních řádech ochranu oznamovatelů v obecné rovině žádným právním předpisem. 
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V legislativním procesu na úrovni EU se projednává návrh směrnice Evropského parlamentu 
a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie, který je silným inspiračním 
zdrojem pro předkládaný návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Doprovodný návrh zákona, 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, 
neodráží text návrhu směrnice, ale je nezbytný k naplnění zákona o ochraně oznamovatelů.  

 Návrh není v rozporu s právem Evropské unie. 
 

6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 
Zavedení ochrany oznamovatelů je v souladu s mezinárodními závazky, 

kterými je Česká republika vázána. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy  
s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, je blíže provedeno v důvodové 
zprávě k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů.  

 

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

A) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty  
Dopad na státní rozpočet či na rozpočty územních samosprávných celků (resp.  

na ostatní veřejné rozpočty) se jeví jako malý. Bude ho představovat vytvoření vnitřního 
oznamovacího systému podle zákona o ochraně oznamovatelů u každého povinného orgánu 
veřejné moci. Neplnění povinností stanovených zákonem o ochraně oznamovatelů bude 
postiženo na základě doplnění skutkových podstat do zákona o inspekci práce tak, že  
za způsobený přestupek bude možné uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Pokuta je 
příjmem státního rozpočtu. 

V případě, že by se na základě přijetí tohoto právního předpisu významně zvýšil celkový 
počet oznámení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin nebo 
přestupek, lze očekávat vyšší náklady na zajištění činnosti soudů a správních orgánů. Tyto 
náklady jsou však ryze administrativního charakteru.  

V minimální míře bude v případě civilního řízení na zaměstnavatele dopadat povinnost 
nést důkazní břemeno. Zaměstnavateli také navrženým předběžným opatřením soudu 
mohou vzniknout náklady na zaměstnance či osoby ve služebním poměru, vůči kterým by 
jinak realizoval odvetná opatření. 

Další dopad budou představovat případy, kdy na základě pravomocného rozsudku 
nezávislého soudu bude oznamovateli přiznána náhrada škody, zrušení pracovněprávního 
nebo služebního vztahu bude neplatné apod., což však bude znamenat, že zaměstnavatel 
postupoval v rozporu se zákonem a jinými právními předpisy, a je tedy spravedlivé, aby byly 
tyto náklady po něm vymáhány, byť by se jednalo o subjekt hospodařící se státním majetkem 
či majetkem územních samosprávných celků. Výše uvedené náklady budou hrazeny  
z příslušných kapitol státního rozpočtu. 

Případné administrativní náklady budou v případě hospodářských trestných činů nebo 
korupčních trestných činů převýšeny úsporou financí. Jedná se tedy o finance, o něž by 
dotčené veřejnoprávní nebo soukromé subjekty - v případě, že by páchaná protiprávní 
činnost nebyla odhalena - přišly. Administrativní a další náklady spojené s průběhem řízení 
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jsou kompenzovány snížením výnosů pocházejících z korupce a jiné trestné či jiné 
protiprávní činnosti, která může být na základě oznámení odhalena.  
 
B) Dopad na podnikatelské prostředí 

Náklady, které byly výše uvedeny u dopadů na zaměstnavatele z veřejné sféry, platí 
přiměřeně i pro zaměstnavatele z podnikatelské sféry. 

Zajištěním ochrany oznamovatelů se předpokládá vyšší míra objasněnosti (nejen) 
korupčních případů, případně snížení míry korupce, a zlepšení vnitřní i vnější kontroly 
zejména velkých zaměstnavatelů - korporací. Tím by mělo potenciálně dojít i ke zvýšení 
důvěryhodnosti České republiky na mezinárodním poli, což by se mělo odrazit ve větším 
zájmu zahraničních investorů o Českou republiku.  
 
C) Sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny 
Návrh zákona má pozitivní sociální dopady na oznamovatele, v případě větší míry 

ochrany jsou úměrně chráněny i potřeby a zázemí jeho rodiny, která dosud často vedle 
samotného oznamovatele nejvíce pociťuje důsledky (zejména ekonomické) negativního 
zacházení s oznamovatelem. Návrh nemá dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny.  
 
D) Dopady na životní prostředí  

Zákon může mít příznivý dopad na životní prostředí. Kvalitní interní a externí 
oznamovací mechanismy umožní vyšší procento odhalených protiprávních jednání proti 
životnímu prostředí.  
 
E) Dopady na spotřebitele 

Snížením výskytu protiprávní činnosti na základě oznámení o protiprávním jednání uvnitř 
výrobního řetězce spotřebitelského zboží může docházet k nižšímu výskytu protiprávního 
jednání s dopadem na cenu výrobků, služeb a jejich kvalitu.       

                                                                                                                                                                                                                                                                 
8. Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 
Návrh zákona nevyvolává žádné dopady na ochranu soukromí a osobních údajů.  
Návrh zákona vyvolává minimální dopady na ochranu soukromí a osobních údajů. 

Nakládání s osobními údaji bude probíhat v souladu se zásadami ochrany soukromí jak 
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tak 
podle vládního návrhu zákona o zpracování osobních údajů (sněmovní tisk č. 139).  

Pokud bude oznamovatel v postavení svědka, dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním 
řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, může mu být poskytnuta speciální 
úprava, tj. institut utajeného svědka (což je jistě nutné zhodnotit podle individuálního 
případu). Trestní řád i sám o sobě řeší poskytování informací, což je upraveno v § 8 až 8d.  

Z hlediska fyzické ochrany je možné odkázat na již současnou platnou právní úpravu. 
Ochrana může být oznamovateli poskytnuta na základě zákona č. 273/2008 Sb., o Policii 
České republiky, jenž stanoví taxativním výčtem opatření poskytovaná dle tohoto zákona  
za účelem poskytnutí krátkodobé ochrany. 
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Ochranu subjektu, vůči němuž oznámení směřuje, poskytuje trestní zákoník, který již 
dnes definuje trestný čin pomluvy (§ 184) a trestný čin křivého obvinění (§ 345). V případě, 
že by byla nepravdivým oznámením způsobena vážná újma na právech toho, proti němuž 
oznámení směřuje, lze uvažovat i o skutkové podstatě trestného činu poškození cizích práv 
dle § 181 trestního zákoníku. 

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

 
9.   Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 

Cílem předkládaného Zhodnocení korupčních rizik je identifikovat možná korupční rizika 
v navrhované právní úpravě, posoudit jejich významnost a možnost jejich eliminace  
či alespoň minimalizace.  

S navrhovanou právní úpravou nejsou spojena žádná přímá korupční rizika. Naopak, 
jejím smyslem je možnosti výskytu protiprávního jednání, včetně korupce, co nejvíce snížit. 
Oznamování slouží jako vhodný nástroj při odhalování korupčních trestných činů, neboť tato 
oznámení jsou často nejen prvotním, ale mnohdy i jediným zdrojem informací o spáchání 
trestného činu. Změny se pozitivně dotknou primárně všech zaměstnanců, státních 
zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, jakož i veřejnoprávních 
a soukromých subjektů, které by mohly být ekonomicky a v některých případech i existenčně 
ohroženy jednáním představujícím obsah předmětu oznámení. 

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

 
A) Povaha právní úpravy 
 
Přiměřenost 

Návrhem zákona nedochází k excesivnímu rozšíření kompetencí orgánu veřejné správy. 
Nejvýznamnějšími státními orgány ochrany oznamovatelů jsou nadále nezávislé soudy.  
Do jejich pravomocí navrhovaná úprava zasahuje tím, že předsedat senátu bude na návrh 
žalobce - oznamovatele povinen vydat předběžné opatření, kterým bude v souladu  
se zákonem upraveno žalobcovo postavení vůči zaměstnavateli, dokud soud nerozhodne  
ve věci samé. Dále změna procesní právní úpravy posiluje postavení takového žalobce 
obrácením důkazního břemene, což je přiměřené opatření vyrovnávající postavení stran 
soudního sporu.  
 
Jednoznačnost 

Navrhovaná právní úprava obsahuje dostatečně přesné vymezení práv a povinností 
všech dotčených orgánů a osob. Stanoví jasný postup soudu pro rozhodnutí o předběžném 
opatření na návrh toho, kdo je oznamovatelem podle zákona upravujícího ochranu 
oznamovatelů. V případě změn zákonů upravujících služební poměry jednoznačně přiznává 
odkladný účinek ve vymezených případech. Sankce za nedodržení úpravy dané zákonem  
o ochraně oznamovatelů jsou rovněž vymezeny zcela jednoznačně. 
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Standardnost 

Doplnění občanského soudního řádu o předběžná opatření ve věcech oznamovatelů je 
novým prvkem, odlišným od řízení v jiných případech. Pokud má takový návrh všechny 
náležitosti, které platné znění zákona požaduje, bude mít podle nové právní úpravy předseda 
senátu povinnost rozhodnout o předběžném opatření určitým způsobem. Předseda senátu 
tak nemá možnost návrhu nevyhovět, což představuje zásah do jeho soudcovského uvážení. 
Tento postup při vydávání předběžného opatření však nikterak nepředznamenává, jak soud 
rozhodne věci samé.  

Obrácené důkazního břemeno v dosud taxativně stanovených případech diskriminace je 
standardně využívaným institutem. 

 
Motivace ke korupci v regulované oblasti 

Regulovanými oblastmi jsou soudnictví v pracovněprávní oblasti, inspekce práce  
a vedení řízení ve věcech státní služby, služby vojáků z povolání a služby příslušníků 
ozbrojených sil. Na osoby, které v nich vykonávají činnosti, jsou ´kladeny zvýšené nároky 
týkající se kázně a etiky. 

 
B) Rozhodování 

Rozhodování o právech a povinnostech jiných osob, resp. s jakýmikoli dopady výlučně 
na jiné osoby, vykazuje značný korupční potenciál již z podstaty věci.  

 
Rozhodovací pravomoc  

Zákon nemění současný právní stav, které osoby jsou příslušné k rozhodování v daných 
věcech. Soudce je odpovědný za rozhodnutí ve věci, jež mu je přidělena na základě rozvrhu 
práce. Všechny postupy v rámci řízení vyplývají z občanského soudního řádu a příslušných 
právních předpisů. V případě nově upraveného vydání předběžného opatření ve věci 
oznamovatele je rozhodovací moc soudce omezena, protože jeho postup je dán přímo 
zákonem. V případě, že oznamovatel podléhá režimu zákona o vojácích z povolání, zákona 
o příslušnících bezpečnostních sborů nebo zákona o státní službě, jsou postupy služebních 
orgánů s kázeňskou a personální pravomocí směřující k vydání rozhodnutí upraveny těmito 
právními předpisy. 

 
Kontrolovatelnost rozhodování 

Z hlediska kontrolovatelnosti rozhodování návrh zákona využívá existující instituty  
a nové nezavádí. 

 
Odpovědnost 

Z návrhu zákona je zřejmé, který orgán je kompetentní v dané věci rozhodnout, neboť 
jsou návrhem tohoto zákona novelizovány konkrétní právní předpisy a ochrana 
oznamovatelů je zařazena do konkrétních procesněprávních ustanovení, tzn. do občanského 
soudního řádu a do příslušných procesněprávních částí zákona o vojácích z povolání, 
zákona o příslušnících bezpečnostních sborů a zákona o státní službě. Návrh zákona má vliv 
na odpovědnost za rozhodování konkrétních osob především v tom smyslu, že předseda 
senátu již nebude mít volné uvážení, zda předběžné opatření nařídit, ale při splnění 
náležitostí návrhu na vydání předběžného opatření tak vždy učiní. 
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Opravné prostředky 

Předmětný návrh zákona neupravuje žádné zvláštní postupy orgánů veřejné správy, 
neboť využívá stávajících procesních předpisů upravujících disciplinární a soudní řízení, 
které opravné prostředky proti nesprávným rozhodnutím již obsahují. Návrh zákona má vliv 
na opravné prostředky jen tím způsobem, že u procesních postupů podle zákona o státní 
službě, zákona o vojácích z povolání a zákona o příslušnících ozbrojených složek přiznává 
odkladný účinek odvolání v případech, kdy je účastníkem oznamovatel. To se týká  
i případného následného soudního přezkumu rozhodnutí.  

 
C) Transparentnost 

Návrh zákona nijak neomezuje transparentnost a nemá vliv na svobodný přístup 
k informacím. 

 
D) Významnost a eliminace korupčních rizik 

Při přípravě návrhu zákona bylo postupováno tak, aby korupční rizika byla eliminována 
či alespoň minimalizována. Obecně sice nelze rizika zneužití nastavených mechanismů ze 
strany oznamovatelů v rozporu se smyslem zákona zcela vyloučit, nicméně již platná právní 
úprava skýtá zaměstnavatelům a dalším osobám možnosti, jak se bránit. Jediné 
identifikované riziko v samotném změnovém zákoně lze spatřovat v rozšíření pravomoci 
Státního úřadu inspekce práce o vynucování povinností stanovených zákonem o ochraně 
oznamovatelů.  

 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná úprava nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. Jedná se o dílčí 
rozšíření práv zaměstnanců, osob ve státní službě, vojáků z povolání a příslušníků 
bezpečnostních sborů. Návrh svým zaměřením cílí na zlepšení pracovních a služebních 
podmínek jednotlivců a zjednodušení oznamování protiprávních jednání pomocí vnitřních 
a vnějších oznamovacích systémů. Složky zajišťující bezpečnost a obranu státu budou 
pouze povinny zřídit interní oznamovací mechanismy, jiným způsobem nebude do jejich 
činnosti zasaženo. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST  
 
K části první (změna občanského soudního řádu) 
 
K čl. I  
K bodu 1 (§ 78h občanského soudního řádu) 

Zavádí se nové opatření sui generis, využitelné pouze v případech oznamovatelů (viz 
definice oznamovatele a oznámení v § 2 zákona o ochraně oznamovatelů). Ustanovení 
vychází z obecné úpravy předběžných opatření, je ovšem přizpůsobeno problematice 
upravené zákonem o ochraně oznamovatelů a v něm zakotvených práv a povinností. 
Dotčenou osobou, na jejíž jednání má opatření ve věcech oznamovatelů směřovat, přitom 
může být jak samotný zaměstnavatel, tak i další osoby působící u zaměstnavatele, na které 
oznámení směřovalo či se jich týkalo, a které navrhovatele mohly ze své pozice postihnout  
či znevýhodnit (viz definice dotčené osoby v § 2 odst. 4 zákona o ochraně oznamovatelů). 
Opatření má za cíl zabránit či zastavit uplatnění odvetných kroků ze strany dotčených osob 
vzhledem k délce trvání soudního řízení ve věci samé. Zavádí se proto toto opatření, které 
by mělo sloužit jako rychlá (s ohledem na povinnost soudu rozhodovat v těchto případech 
bezodkladně, nejdéle však do sedmi dnů) a dočasná úprava poměrů navrhovatele.  

Pokud soud shledá návrh na nařízení opatření ve věcech oznamovatelů opodstatněným, 
vysloví, že jednání dotčené osoby je vůči oznamovateli neúčinné a nařídí dotčené osobě 
zdržet se prozatímně dalších možných postihů (skončení pracovního poměru, změny 
pracovního poměru apod.). Tak jako u předběžných opatření v pracovních věcech  
se zároveň zavádí možnost soudu nařídit dotčené osobě (pokud jde o zaměstnavatele), aby 
poskytovala oznamovateli alespoň část pracovní odměny, aby tak majetkové poměry 
oznamovatele byly stabilizovány, dokud nebude rozhodnuto o věci samé. Existenční potíže 
z důvodu výpadku příjmů jsou totiž často odrazujícím faktorem pro oznamovatele oznámení 
vůbec podat. 

Zavádí se možnost provádět právní jednání ze strany dotčených osob vůči 
oznamovateli, pokud s tím oznamovatel vysloví souhlas. V rozhodovací sféře oznamovatele 
tak bude, zda přijme jednání dotčené osoby, která nebudou podle mínění oznamovatele 
představovat postih (např. změna místa výkonu práce, aby byl oznamovatel z dosahu 
oznámením dotčených osob). Opatření může být navrženo během řízení nebo již před 
započetím řízení o věci samé, soud proto může navrhovateli určit lhůtu, ve které musí návrh 
na zahájení řízení ve věci samé podat. 
 
K bodu 2 (§ 133a odst. 2 občanského soudního řádu) 

Přenesené důkazní břemeno, dosud využitelné pouze u sporů na základě přímé 
či nepřímé diskriminace, se nově vztáhne i na spory, které vzniknou v souvislosti s postihem 
či znevýhodněním oznamovatele. Oznamovatel se v případě postihu ze strany 
zaměstnavatele bude moci obrátit na soud. U soudu bude oznamovatel povinen prokázat 
pouze skutečnost, že byl vystaven odlišnému zacházení než jiná osoba ve srovnatelné 
situaci, a tvrdit, že se tak stalo z důvodu učiněného oznámení. Je poté na zaměstnavateli, 
aby prokázal, že měl k odlišnému zacházení jiný – legitimní, tj. věcně relevantní – důvod. 
Vedle osob, které byly vystaveny přímé či nepřímé diskriminaci, tak budou lepší procesní 
postavení požívat i osoby, jež v souvislosti se svou pozicí oznamovatele byly vystaveny 
postihům a znevýhodněním v pracovněprávní oblasti. Za postih či znevýhodnění lze pak 
považovat jednání, která zaměstnavatel vůči zaměstnanci uskuteční jako odvetná opatření 
v návaznosti na podané oznámení. 
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Přenesené důkazní břemeno zakotvené do občanského soudního řádu se samozřejmě 
uplatní výlučně ve sporech, k jejichž projednání je příslušný civilní soud, tj. je reálně 
využitelné pro oznamovatele v režimu zákoníku práce, např. ve sporech o platnost rozvázání 
pracovního poměru.  

Okruh chráněných oznámení je v zákoně o ochraně oznamovatelů specifikován široce 
a míří tak na nejčastěji uvažované případy oznamování (whistleblowingu) – trestné činy, 
přestupky a jednání mající znaky přestupku. Za podání oznámení se považuje jak podání 
příslušným orgánům (policie, státní zastupitelství atd.), tak podání učiněné pomocí interních 
oznamovacích mechanismů či prostřednictvím Agentury na ochranu oznamovatelů. Tímto je 
vyjádřena snaha o vyvažování veřejného zájmu na oznamování nekalých jednání 
a povinností zaměstnanců být loajální ke svému zaměstnavateli (viz výše zmíněna judikatura 
ESLP Guja proti Moldávii a Heinisch proti Německu a nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 
298/12). Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, jednotlivé případy oznamování 
(whistleblowingu) jsou často skutkově velmi složité a je potřeba, aby právní úprava byla 
dostatečně flexibilní a soud mohl v případném sporu přihlížet ke všem relevantním 
okolnostem. Není proto stanoveno, který způsob podání oznámení má přednost, a to z toho 
důvodu, aby například v případě nevyužití interních oznamovacích mechanismů 
zaměstnavatele nebyl automaticky oznamovatel diskvalifikován z ochrany, pokud to v daném 
případě nešlo považovat za účelné. Oznamovatel podle zákona o ochraně oznamovatelů 
musí své oznámení učinit s důvěrou v pravdivost oznamovaných skutečností, na jejichž 
základě bylo oznámení podáno. Tento požadavek má za cíl zejména eliminovat podávání 
oznámení vědomě nepravdivých a šikanózních.  
 
K čl. II (přechodné ustanovení) 

Přechodné ustanovení upravuje dokončení soudních řízení, která byla zahájena  
před nabytím účinnosti zákona tak, aby byly zachovány principy právní jistoty a zákazu 
retroaktivity.  
 
 
K části druhé (změna kompetenčního zákona) 
 
K čl. III 
§ 11 odst. 8 kompetenčního zákona 

Jelikož zákon o ochraně oznamovatelů nově zakotvuje Agenturu na ochranu 
oznamovatelů, je tento nový organizační útvar potřeba promítnout i do kompetenčního 
zákona jako novou oblast působnosti svěřenou Ministerstvu spravedlnosti. To bylo vybráno 
jako nejvhodnější resort vzhledem k již nyní spravovaným oblastem, jako jsou trestní 
předpisy, dohled nad chodem justice a garance naplňování mezinárodních protikorupčních 
dokumentů. 
 
 
K části třetí (změna zákona o vojácích z povolání) 
 
K čl. IV 
K bodu 1 (§ 150 zákona o vojácích z povolání) 
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Nově se přiznává odkladný účinek i odvolání proti rozhodnutí a personálnímu rozkazu 
podanému oznamovatelem podle zákona o ochraně oznamovatelů, aby tak byl zajištěn 
výkon služby oznamovatele do doby než bude o odvolání rozhodnuto. Jedná se o promítnutí 
potřeby prozatímně upravit poměry oznamovatele v jeho služebním poměru, obdobně jako je 
tomu v případě opatření ve věcech oznamovatelů pro účely zajištění pracovního poměru 
oznamovatelů v občanském soudním řádu.  
 
K bodu 2 (§ 151 zákona o vojácích z povolání) 

Odkladný účinek se přiznává i podání žaloby nebo kasační stížnosti oznamovatelem 
podle zákona o ochraně oznamovatelů. Stejně jako v případě odkladného účinku odvolání 
proti rozhodnutí se zde promítá potřeba prozatímně zajistit poměry oznamovatele v prostředí 
výkonu služby vojáka během soudního řízení.  
 
K čl. V (přechodné ustanovení) 

Přechodné ustanovení upravuje dokončení řízení, která byla zahájena před nabytím 
účinnosti zákona tak, aby byly zachovány právní jistota a zákaz retroaktivity.  
 
 
K části čtvrté (změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů) 
 
K čl. VI 
K bodu 1 (§ 190 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) 

Nově se přiznává odkladný účinek i odvolání proti rozhodnutí podanému 
oznamovatelem podle zákona o ochraně oznamovatelů, aby tak byl výkon služby 
oznamovatele zajištěn do doby, než bude o odvolání rozhodnuto. Jedná se o promítnutí 
potřeby prozatímně upravit poměry oznamovatele v jeho služebním poměru, obdobně jako je 
tomu v případě opatření ve věcech oznamovatelů pro účely zajištění pracovního poměru 
oznamovatelů v občanském soudním řádu.  
 
K bodu 2 (§ 196 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) 

Odkladný účinek se přiznává i podání žaloby nebo kasační stížnosti oznamovatelem 
podle zákona o ochraně oznamovatelů. Stejně jako v případě odkladného účinku odvolání 
proti rozhodnutí se zde promítá potřeba prozatímně zajistit poměry oznamovatele v prostředí 
výkonu služby příslušníka během soudního řízení. 
 
K čl. VII (přechodné ustanovení) 

Přechodné ustanovení upravuje dokončení řízení, která byla zahájena před nabytím 
účinnosti zákona tak, aby byly zachovány právní jistota a zákaz retroaktivity.  
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K části páté (změna zákona o inspekci práce) 
 
K čl. VIII 
K bodu 1 (§ 11 odst. 1 zákona o inspekci práce) 

V odstavci 1 se vkládají nová písmena d), e) a f), která zakotvují nové skutkové podstaty 
správního deliktu právnické osoby na úseku rovného zacházení. Nově bude možné 
postihnout fyzickou osobu, která nezřídí vnitřní oznamovací mechanismus, ačkoliv tuto 
povinnost má na základě § 5 zákona o ochraně oznamovatelů, neoprávněně postihne nebo 
znevýhodní zaměstnance, jenž učinil oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů 
(skutková podstata se váže k zákazu postihů a znevýhodnění vyjádřeném demonstrativně  
v § 12 zákona o ochraně oznamovatelů)  či jinak znemožní zaměstnancům vykonávat práva 
stanovená v zákoně o ochraně oznamovatelů.  

Ustanovení by mělo sloužit zejména jako stimul pro zaměstnavatele zřídit vhodné kanály 
pro podávání oznámení vnitřním oznamovacím systémem a preventivní nástroj předcházení 
odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele směřujícím proti zaměstnanci, který učinil 
oznámení. Horní hranice případných pokut v § 11 odst. 2 u deliktů tohoto druhu zůstala 
nezměněna (1 000 000 Kč). 
 
K bodům 2, 3, 5, 6 

Legislativní úpravy v návaznosti na změnu ostatních ustanovení (body 1 a 4). 
 
K bodu 4 (§ 24 odst. 1 zákona o inspekci práce) 

V odstavci 1 se vkládají nová písmena d), e) a f), která zakotvují nové skutkové podstaty 
správního deliktu právnické osoby na úseku rovného zacházení. Nově bude možné 
postihnout právnickou osobu, která nezřídí vnitřní oznamovací mechanismus, ačkoliv tuto 
povinnost má na základě § 5 zákona o ochraně oznamovatelů, neoprávněně postihne nebo 
znevýhodní zaměstnance, jenž učinil oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů 
(skutková podstata se váže k zákazu postihů a znevýhodnění vyjádřeném demonstrativně  
v § 12 zákona o ochraně oznamovatelů) či jinak znemožní zaměstnancům vykonávat práva 
stanovená v zákoně o ochraně oznamovatelů.  

Ustanovení by mělo sloužit zejména jako stimul pro zaměstnavatele zřídit vhodné kanály 
pro podávání oznámení vnitřním oznamovacím systémem a preventivní nástroj předcházení 
odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele směřujícím proti zaměstnanci, který učinil 
oznámení. Horní hranice případných pokut v § 24 odst. 2 u deliktů tohoto druhu zůstala 
nezměněna (1 000 000 Kč).  

 
 
K části šesté (změna zákona o státní službě) 
 
K čl. IX 
K bodu 1 (§ 168 odst. 2 zákona o státní službě) 

Nově se přiznává odkladný účinek i odvolání proti rozhodnutí podanému 
oznamovatelem podle zákona o ochraně oznamovatelů, aby tak byl výkon služby 
oznamovatele zajištěn do doby, než bude o odvolání rozhodnuto. Jedná se o promítnutí 
potřeby prozatímně upravit poměry oznamovatele v jeho služebním poměru, obdobně jako je 
tomu v případě předběžného opatření ve věcech oznamovatelů v občanském soudním řádu.  
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K bodu 2 (§ 168a zákona o státní službě) 

Odkladný účinek se přiznává i podání žaloby nebo kasační stížnosti oznamovatelem 
podle zákona o ochraně oznamovatelů. Stejně jako v případě odkladného účinku odvolání se 
zde promítá potřeba prozatímně zajistit poměry oznamovatele v prostředí státní služby 
během soudního řízení.  
 
K bodu 3 [§ 205 písm. d) zákona o státní službě] 

Ruší se zmocňovací ustanovení, na jehož základě bylo vydáno nařízení vlády  
č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání 
protiprávního jednání ve služebním úřadu, jelikož se přijetím nové samostatné právní úpravy 
na ochranu oznamovatelů (zákona o ochraně oznamovatelů)  stává nadbytečným. Stávající 
oznamovací mechanismy zřízené na základě nařízení vlády budou zachovány a podřízeny 
zákonu o ochraně oznamovatelů. 
 
K čl. X (zrušovací ustanovení) 

Zrušuje se nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním 
podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, jelikož se přijetím nové 
samostatné právní úpravy na ochranu oznamovatelů (zákona o ochraně oznamovatelů)  
stává nadbytečným. 
 
K čl. XI (přechodné ustanovení) 

Přechodné ustanovení upravuje dokončení řízení, která byla zahájena před nabytím 
účinnosti zákona tak, aby byly zachovány právní jistota a zákaz retroaktivity. 
 
 

K části sedmé (účinnost) 
 
K čl. XII  

Navrhuje se nabytí účinnosti změn zákonů ve stejný den, ve kterém nabyde účinnosti 
zákon o lobbování. Legisvakační lhůta je dostatečně dlouhá, aby měli adresáti právní normy 
dostatek času na seznámení se s ní a přizpůsobení se. 
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