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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 
 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu zákona: zákon o ochraně oznamovatelů a zákon, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele: 
Ministr spravedlnosti 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte: 

1. 1. 2021 

Implementace práva EU: NE 

2. Cíl návrhu zákona 

Cílem návrhu je zajistit zaměstnancům, státním zaměstnancům ve služebním poměru, 
vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů důvěryhodné kanály 
pro podávání oznámení o protiprávních jednáních, o kterých se dozvěděli v souvislosti se 
svým zaměstnáním či službou, a ochranu v situacích, kdy učiní oznámení o podezření 
na protiprávní jednání a jsou v souvislosti s tímto oznámením v zaměstnání či ve službě 
postiženi či znevýhodněni. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO 

Dopad na státní rozpočet či na rozpočty územních samosprávných celků (resp. na ostatní 
veřejné rozpočty) souvisí s povinností většiny zaměstnavatelů zavést vnitřní oznamovací 
systém. Nicméně ve většině správních úřadů budou tyto náklady zanedbatelné, neboť 
služební orgány ve smyslu zákona o státní službě vnitřní oznamovací mechanismus mají 
již vytvořený, a to na základě nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících 
s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. 
Náklady tak budou muset vynaložit státní orgány a organizace, na které nařízení vlády 
č. 145/2015 Sb. nedopadá. Dopadá zejména na územní samosprávné celky s více 
jak 10 000 obyvateli, alternativně všechny obce s rozšířenou působností (Praha, 13 krajů 
a přibližně 205 obcí).  

Dopad na státní rozpočet bude mít také zřízení Agentury na ochranu oznamovatelů, jejíž 
činnost bude zabezpečovat Ministerstvo spravedlnosti. Agentura bude zřízena formou 
nového odboru čítajícího přibližně 25 zaměstnanců včetně 5 vysokoškoláků. Celkové roční 
náklady v oblasti platů a souvisejících výdajů by se měly pohybovat ve výši 11 340 000 Kč. 
K těmto nákladům je nutné přičíst náklady spojené s dislokací zmíněného odboru 
(Agentury), neboť Ministerstvo spravedlnosti nemá v současné době volné místo 
v budovách, které spravuje. 

Blíže nevyčíslitelné náklady bude muset vynaložit každý subjekt v rámci soudního řízení 
(právní zastoupení a náhrada nákladů žalobce, náhrada škody apod.) – tyto 
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administrativní náklady spojené s průběhem řízení jsou však kompenzovány snížením 
výnosů pocházejících z korupce či jiné protiprávní činnosti, která byla na základě 
oznámení odhalena, a narovnáním podmínek přístupu k moci veřejné.  

Znamená to totiž, že zaměstnavatel postupoval v rozporu se zákonem a jinými právními 
předpisy, a je tedy spravedlivé, aby byly tyto náklady po něm vymáhány, byť by se jednalo 
o subjekt hospodařící se státním majetkem či majetkem územních samosprávných celků. 
Výše uvedené náklady budou případně hrazeny z příslušných kapitol státního rozpočtu. 

3.2 Dopad na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: ANO 

Zákon má potenciál přispět k většímu počtu oznámení protiprávního jednání a tím 
i k důraznějšímu boji s korupcí a k odhalování trestné činnosti. Snížení korupčního 
prostředí v ČR povede k větší atraktivitě ČR pro investory a tím i lepší mezinárodní 
konkurenceschopnosti ČR.  

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: ANO 

Dopady lze v této oblasti zejména spatřovat v povinnosti zaměstnavatelů zavést interní 
systémy pro oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání vykazujícího znaky 
trestného činu či přestupku. V minimální míře bude v případě civilního řízení 
na zaměstnavatele dále dopadat povinnost přeneseného důkazního břemene. Nelze 
opomenout ani objektivně pozitivní dopad na podnikatelské prostředí a podnikatelskou 
činnost. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): ANO 

Dopad na územní samosprávné celky souvisí s postavením územních samosprávných 
celků jako zaměstnavatelů, a tedy i povinnosti zřídit interní systémy pro oznámení 
podezření ze spáchání protiprávního jednání vykazujícího znaky trestného činu 
či přestupku.  

3.5 Sociální dopady: ANO 

Pozitivní dopady na zaměstnance/oznamovatele a jejich rodiny v případě zavedení zákazu 
jejich postihu či znevýhodnění v důsledku učiněného oznámení, stejně tak pozitivní 
sociální dopady díky zlepšení jejich procesního postavení v soudním řízení.   

3.6 Dopady na spotřebitele: ANO 

Snížení výskytu vad výrobků nebo závadných postupů při výrobě na základě oznámení 
o podezření na protiprávní jednání zároveň může docházet k nižšímu počtu protiprávních 
jednání s dopadem na cenu výrobků a služeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.7 Dopady na životní prostředí: ANO 

Zákon by měl mít příznivý dopad i na životní prostředí. Větší ochrana oznamovatelů 
protiprávního jednání má potenciál vést k většímu počtu ohlášení protiprávního jednání, 
mj. i v oblasti porušování právních předpisů životního prostředí. 
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3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: NE 

Navrhované řešení nijak nerozlišuje mezi osobami oznamujícími protiprávní jednání 
na základě pohlaví, rasy, vyznání ani jiných diskriminačních důvodů.  

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: NE 

Dopady na výkon státní statistické služby se nepředpokládají. 

3.10 Korupční rizika: ANO 

Zavedení zvýšené ochrany oznamovatelů bude mít pozitivní dopad na snížení korupčních 
rizik. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: ANO 

Návrh se dotýká otázek bezpečnosti a obrany státu. Pokud by se jednalo o oznámení 
protiprávního jednání u složek zajišťujících bezpečnost a obranu státu, neboť ani v této 
oblasti nelze předem vyloučit protiprávní jednání (např. zneužití zpravodajských služeb), 
které by zainteresovaná osoba oznámila s cílem tomuto jednání zabránit.  
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1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE  

Současná vláda se v Programovém prohlášení vlády České republiky (dále jen „ČR”) 
zavázala, že „předloží zejména účinné právní nástroje k ochraně oznamovatelů korupce 
(whistleblowing)“ (kapitola „Právo a spravedlnost“). Tento závazek je dále rozvinut ve Vládní 
koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022. Legislativní řešení ochrany oznamovatelů je 
v protikorupčních dokumentech vlády zakotveno jako základní opatření v prioritní oblasti 
Rozvoj občanské společnosti.  

Kromě toho je návrh zákona předkládán též v souvislosti s návrhem směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (Proposal for 
a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons 
reporting on breaches of Union law) COM(2018) 218 final s předpokládanou lhůtou pro 
transpozici do 15. května 2021.  

 

1.1 Název 

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů a návrh zákona o změně některých zákonů 
v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů. 

 

1.2 Definice problému  

V ČR stále přetrvává spíše negativní postoj k osobám, které učinily oznámení o spáchání 
protiprávního jednání. Tyto osoby čelí nejen rozporuplným reakcím svého okolí, ale často 
i postihům pracovněprávního nebo služebního charakteru ze strany zaměstnavatelů / 
služebních orgánů. Taková praxe však udržuje ve společnosti spíše obavy před negativními 
následky oznámení protiprávního jednání, jež je však z hlediska veřejného zájmu více než 
žádoucí. Zranitelnou pozici oznamovatelů je proto potřeba zlepšit a nepřímo tak i deklarovat 
společenskou poptávku po jedincích, kteří se odhodlají upozornit na protiprávní jednání 
se snahou přispět k potírání protiprávních a korupčních praktik v zájmu kultivace veřejného 
prostoru.  

Včasné odhalení protiprávního jednání na základě učiněného oznámení je jedním 
z nezbytných prvků potírání nekalé činnosti, které sebou může přinášet nemalé úspory 
veřejných prostředků, odvrácení obecného ohrožení a má i další pozitivní dopady. Na druhou 
stranu však příliš extenzivní zvýšení ochrany oznamovatelů povede k jejich zvýhodnění 
oproti ostatním skupinám občanů, u kterých může zejména v pracovněprávních vztazích 
nebo služebních poměrech docházet k diskriminaci (jedná se např.  o národnostní, 
náboženské, sexuální menšiny či různé jiné ohrožené skupiny osob). 

Cílem návrhu zákona je zavést takové řešení ochrany oznamovatelů, které zajistí zvýšenou 
ochranu v pracovněprávních vztazích a služebních poměrech osobám, které učiní oznámení 
o spáchání zákonem definované protiprávní činnosti. Za tímto účelem je však nutné hledat 
vhodné a funkční věcné řešení, které zaručí zvýšenou ochranou oznamovatelů, 
ale současně bude představovat přiměřené legislativní řešení. 
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1.3 Popis stávajícího právního stavu v dané oblasti 

V právním řádu ČR není zakotvena specifická úprava ochrany oznamovatelů, s výjimkou 
ochrany oznamovatelů z řad státních zaměstnanců podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., 
o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání 
ve služebním úřadu (dále též jako „NV č. 145/2015“). Oznamovatelé jsou před protiprávními 
odvetnými opatřeními ze strany osob, vůči nimž směřovalo oznámení, popř. dalších osob, 
jimž vznikla v důsledku daného oznámení újma, chráněni obecnými instituty právních 
předpisů, např. instituty zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jako „TZ“; naplňuje-li příslušné odvetné jednání znaky trestného činu), zákona 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a dalších předpisů správního práva (naplňuje-li 
znaky přestupku) či zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „OZ“; náhrada 
škody, náhrada nemajetkové újmy, ochrana osobnosti aj.). Žádná zákonná odvetná opatření 
za oznámení protiprávního jednání učiněné v dobré víře pak obecně (s výjimkou případů 
porušení specifických povinností) právní řád neumožňuje.  

Před odvetnými opatřeními v rámci pracovního či služebního poměru je pak oznamovatel 
chráněn zejména obsahem předpisů upravujících příslušný právní vztah: zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „ZP“), zákon č. 234/2014, 
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „ZSS“), zákon č. 361/2003 Sb., 
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též jako „ZPBS“) a zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též jako „ZVP“). Všechny tyto předpisy obsahují v relevantní oblasti kogentní 
právní úpravu, jež výrazně omezuje libovůli zaměstnavatele a chrání zaměstnance; 
v případě státních zaměstnanců pak § 1 NV č. 145/2015 obsahuje explicitní zakotvení 
zásady, že nesmějí být v souvislosti s oznámením podezření na spáchání protiprávního 
jednání postiženi, znevýhodněni nebo vystaveni nátlaku. 

V ČR působí množství nestátních neziskových organizací, jež se zaměřují na rozvoj 
občanské společnosti, podporu větší míry transparentnosti veřejných institucí a boji proti 
korupci. Mezi nejvýznamnější organizace v ČR patří Transparency International – Česká 
republika, o. p. s., Oživení, o. s. a Nadační fond proti korupci.1  

Neziskové organizace mohou získat ze strany státu podporu na poskytování právního 
poradenství formou dotačního programu Ministerstva vnitra. Pro rok 2018 je alokace dotace 
ve výši 4 mil Kč/rok. Důležité je zmínit, že neziskové organizace mají dlouhodobě zřízené 
důvěryhodné oznamovací kanály a právní poradenství, přičemž poskytují právní pomoc 
desítkám oznamovatelů ročně.2 

1.3.1 Dosavadní pokusy o právní regulaci ochrany oznamovatelů v ČR  

První snahy řešit ochranu oznamovatelů se objevují ve Strategii vlády v boji proti korupci 
na období let 2006 až 2011, a to v souvislosti s doporučením Skupiny států proti korupci 
při Radě Evropy (GRECO) z 2. evaluačního kola: „Skupina GRECO doporučuje zavést jasná 
pravidla vyžadující, aby státní zaměstnanci a úředníci obecních/krajských úřadů oznamovali 
podezření na korupci a rovněž zajistit dostatečnou ochranu proti represáliím vůči těmto 
státním zaměstnancům a úředníkům obecních/krajských úřadů, kteří v dobré víře oznámí 

                                                 
1 Blíže k těmto neziskovým organizacím v Příloze č. 2. 
2 Národní dotační titul – Korupce. Prevence korupčního jednání. Ministerstvo vnitra. [cit. 9. 10. 2018]. Dostupné 
na http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-korupce.aspx. 
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podezření na korupci ve státní správě.“ Toto doporučení bylo vyhodnoceno v roce 2008 jako 
realizované jen zčásti.  

Navazující Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 obsahovala úkol 
č. 1.18 „Analýza whistleblowingu a ochrany oznamovatelů korupčního jednání“, který byl 
zařazen mezi 11 priorit. Analýzu vláda schválila usnesením ze dne 13. června 2012 č. 409, 
přičemž následně byl zpracováván návrh věcného záměru legislativního řešení 
whistleblowingu a ochrany oznamovatelů dle zvolené varianty – ochrana zaměstnanců, kteří 
oznámí trestněprávní jednání. Tento věcný záměr byl schválen usnesením vlády ze dne 
21. listopadu 2012 č. 851. 

Následovalo zpracování návrhu změn zákonů souvisejících s řešením whistleblowingu 
a ochrany oznamovatelů, které již bylo předmětem Strategie vlády v boji s korupcí na období 
let 2013 a 2014 jako úkol č. 1.5 a zároveň jedna z deseti priorit. Jednalo se o návrh zákona, 
kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích 
ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění 
zákona č. 89/2012 Sb., a další související zákony. Tento návrh stihla projednat Legislativní 
rada vlády, avšak k zařazení na program vlády nedošlo, a to z důvodu pádu vlády Petra 
Nečase v červnu 2013.  

Potřeba řešit ochranu oznamovatelů se objevila v Základních směrech boje s korupcí 
na vládní úrovni, přijatých usnesením vlády ze dne 4. června 2014 č. 418, které reagovaly 
mj. na požadavky iniciativy neziskových organizací Rekonstrukce státu. Ochrana 
oznamovatelů (whistleblowerů) se tak dostala i do Vládní koncepce boje s korupcí na léta 
2015 až 2017 - přijaté usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 a byla předmětem 
akčních plánů boje s korupcí v jednotlivých letech platnosti vládní koncepce. Návrh zákona, 
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OSŘ“), do nějž byla ochrana oznamovatelů včleněna, vláda schválila usnesením 
ze dne 14. února 2017 č. 102. V Poslanecké sněmovně byl projednáván jako sněmovní tisk 
č. 1034 (7. volební období), avšak k jeho přijetí do konce funkčního období nedošlo.  

Souběžně s vládním návrhem zákona byl projednáván i poslanecký návrh zákona Andreje 
Babiše o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany 
zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 799), který rovněž 
nebyl do konce 7. funkčního období Poslanecké sněmovny přijat. 

 

1.3.2 Způsoby právní regulace whistleblowingu v zahraničí 

Mezi státy, jež jsou členy Evropské unie (dále jen „EU“) a přijaly předpisy na ochranu 
oznamovatelů během posledních let, přičemž jejich historická zkušenost je v rámci střední 
a východní Evropy alespoň částečně podobná té české, náleží Slovensko, Rumunsko 
a Slovinsko. Tyto tři úpravy jsou zároveň příkladem různých možností pojetí ochrany 
oznamovatelů. Rumunsko zvolilo podobu stručného a velmi obecného zákona, bez zavádění 
nových institucí či zvláštního statusu oznamovatele. Slovinsko naopak přijalo komplexní 
zákon, zahrnující kromě ochrany oznamovatelů i oblast střetu zájmů a další opatření 
související s bojem proti korupci. Vytvořilo též novou nezávislou komisi, jež se kromě jiného 
zabývá ochranou oznamovatelů a přijímá a prošetřuje jejich oznámení. Státem s nejnověji 
přijatým zákonem na ochranu oznamovatelů je Slovensko, které nepřistoupilo ke zřízení 
nové instituce, ale zavedlo status chráněného oznamovatele. Všechny tři státy odlišně řeší 
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rovněž otázku osobní působnosti a oznamovacích mechanismů. Slouží tak jako dobrý 
příklad variability možné právní úpravy ochrany oznamovatelů. Níže je také stručně popsána 
právní úprava ochrany oznamovatelů v Srbsku a Velké Británii. 

Mimoevropské státy 
Z mimoevropských států majících zákony věnované whistleblowingu, můžeme jmenovat 
například USA, kde se ochrana oznamovatelů nekoncentruje do jednoho univerzálního 
předpisu, ale různá je úprava federální a státní, a úprava je diferencována i podle odvětví, 
jež má každé vlastní pojetí ochrany oznamovatlů (např. oznamování uvnitř finančního 
sektoru, oznamování v oblasti životního prostředí apod.). První právní předpisy regulující 
whistleblowing v USA lze přitom datovat už do 19. století. Dále lze poukázat na úpravy 
Jihoafrické republiky (2000), Japonska (2004) či Jižní Koreji (2001), kde existují 
specializované zákony k ochraně oznamovatelů.  

Evropské státy mimo EU 
Evropské státy, jež nejsou členy EU, rovněž upravují whistleblowing různými způsoby. 
Zvláštní zákon věnující se této problematice přijalo v posledních letech Norsko (2017) 
či Srbsko (2015). Srbská úprava je v poslední době často kladena za vzor jako zákon 
zahrnující většinu doporučení mezinárodních organizací a komplexně postihující interní 
i externí oznamování a obsahující dostatečně obecné definice whistleblowingu 
a oznamovatele. 

Státy EU 

Uvnitř EU pak existuje řada různých úprav whistleblowingu a EU je zároveň jedním 
z proponentů vyšší ochrany oznamovatelů v souvislosti s bojem proti korupci. Ze států EU 
má zvláštní zákon souhrnně upravující ochranu oznamovatelů: Lucembursko, Rumunsko, 
Slovinsko, Velká Británie, Irsko, Maďarsko, Slovensko a Nizozemsko. Částečnou úpravu 
ochrany oznamovatelů má dle dostupných údajů v rámci EU čtrnáct členských států a šest 
členských států má právní rámec chránící oznamovatele buď velmi omezený či vůbec žádný. 
V posledních letech přijaly další dílčí opatření, jež lze považovat za kroky k posílení ochrany 
oznamovatelů následující státy EU: Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Maďarsko, Itálie 
a Malta.3  

Ze sousedních států ČR přijalo zákon výslovně upravující ochranu oznamovatelů Slovensko. 
Německo, Rakousko ani Polsko specifickou právní úpravu ochrany oznamovatelů nemají 
a jejich právní řády nabízejí obdobné možnosti ochrany jako český, tedy existuje zde obecná 
úprava ochrany před diskriminací, relevantní předpisy pracovního práva a ustanovení 
na ochranu osobnosti, jichž se mohou oznamovatelé domáhat zejména pomocí soudů. 

Ochrana oznamovatelů ve vybraných státech 

Irsko 
Irsko přijalo zákon o ochraně oznamovatelů, jenž je účinný od doku 2014. Při tvorbě irské 
úpravy posloužily jako vzor zákony platící ve Velké Británii a Novém Zélandu. Zákon obecně 
cílí na poskytnutí možnosti odškodnění pro zaměstnance, jež jsou kvůli své pozici 
                                                 
3 Transparency International. Whistleblowing in Europe: Legal protections for the whistleblowers in EU. 2013. [cit. 
9. 10. 2018]. Dostupné  na: http://www.transparency.cz/wp 
content/uploads/2013_WhistleblowingInEurope_EN.pdf. 
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oznamovatele postiženi či propuštěni. Subjekty veřejného sektoru musí mít nastaveny interní 
oznamovací mechanismy povinně, zaměstnavatelé v soukromém sektoru pouze 
dobrovolně.4 

Vymezení zaměstnance je poměrně široké a zahrnuje i stážisty, bývalé zaměstnance, 
smluvní pracovníky, agenturní zaměstnance a další. Primárně by oznámení měla být činěna 
interně u zaměstnavatele, zaměstnanci veřejného sektoru mají navíc možnost upozornit 
přímo ministra. Externě lze oznámení podávat vymezenému okruhu státních institucí, a to 
vždy podle oblasti, do které oznámení směřuje. Pro externí oznámení platí vyšší standard 
(vyšší míra pravdivosti a podloženosti oznámení). Oznámení lze v poslední instanci podat 
například i novináři, zde ovšem platí nejvyšší standard kvality oznámení.5 

V případě, že je zaměstnanec ze strany zaměstnavatele postižen v souvislosti se svým 
oznámením, může se obrátit na soud, který v případě, že se jedná o ochráněné oznámení 
a postih byl učiněn v souvislosti s ním, vysloví postih za nespravedlivý a zaměstnanci může 
přiznat odškodnění. V řízení se přitom vychází z toho, že jde o chráněné oznámení, dokud 
není prokázán zaměstnavatelem opak. Pokud je zaměstnanec v zaměstnání penalizován 
či mu zaměstnavatel vyhrožuje, může se obrátit se stížností na zvláštní komisi pro pracovní 
vztahy, která zároveň vydává některé metodické materiály týkající se whistleblowingu.6    

Kanada 
Od roku 2007 je v Kanadě na federální úrovni účinný zákon na ochranu oznamovatelů 
ve veřejné správě (federální administrativě). Cílem tohoto zákona je poskytnout 
zaměstnancům (i smluvním pracovníkům a dodavatelům) veřejného sektoru na federální 
úrovni spolehlivé a bezpečné způsoby, jak upozornit na vážná pochybení a protiprávní 
jednání na pracovišti. Jedná se přitom o pochybení spáchaná uvnitř organizace 
či v souvislosti s činností federální administrativy. Tento zákon se tak nevztahuje 
na soukromý sektor, ani na zaměstnance Parlamentu, jež mají své vlastní interní 
mechanismy a opatření uzpůsobená pro dané účely. Každý federální úřad a organizace musí 
mít jmenovaného alespoň jednoho pracovníka, jenž se speciálně zabývá podněty 
a oznámeními federálních zaměstnanců.7  

V rámci systému je zřízen jako nezávislý úřad post zmocněnce pro integritu ve veřejném 
sektoru, který má za úkol vyřizovat oznámení jak zevnitř veřejného sektoru, tak od veřejnosti. 
Ten může s oznámením naložit v závislosti na jeho povaze podle zákona na ochranu 
oznamovatelů, nebo o daném případu zpravit Parlament. Pokud zmocněnec posoudí případ 
oznamovatele jako odůvodněný, podá podnět k zvláštnímu tribunálu, sloužícímu k ochraně 
oznamovatelů.  Tento zvláštní tribunál je kvazi soudním nezávislým orgánem, jenž je 
obsazen soudci z různých úrovní soudní soustavy. Úlohou tribunálu je posoudit, zda byl 
oznamovatel neoprávněně postižen, a přiznat mu odškodnění, následně může též ukládat 
                                                 
4 Public Servants Disclosure Act, ve znění účinném od 19. června 2017. 
Committing to Effective Whistleblower Protection. OECD [cit. 9. 10. 2018]. 2016. Dostupné na: 
http://www.oecd.org/corporate/committing-to-effective-whistleblower-protection-9789264252639-en.htm. 
5 Protected Disclosure Act 2014. Irish Statute Book [cit. 9. 10. 2018] 2018. Dostupné na: 
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/14/enacted/en/html. 
6 Protected Disclosure Act 2014. Irish Statute Book [cit. 9. 10. 2018] 2018. Dostupné na: 
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/14/enacted/en/html. 
7 Committing to Effective Whistleblower Protection. OECD [cit. 9. 10. 2018]. 2016. Dostupné na: 
http://www.oecd.org/corporate/committing-to-effective-whistleblower-protection-9789264252639-en.htm. 
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sankce subjektům, jež oznamovatele neoprávněně postihly. Za postihy oznamovatele 
v souvislosti s jeho oznámením mohou být ukládány vysoké pokuty a jsou trestně 
postižitelné. Oznamovatelů též může být poskytnuta úhrada právních služeb, pokud si je 
nemohou dovolit.8 

Reálná praxe zákona 

Počet oznámení však zůstává poměrně nízký. Mnoho oznámení se týká pouze špatných 
vztahů na pracovišti, obtěžování mezi zaměstnanci či špatné chování managementu. Nadále 
přetrvává neochota oznamovat závažná pochybení kvůli strachu zaměstnanců z odvety.9 

Transparency International Canada kritizuje stávající úpravu ochrany oznamovatelů jako 
zastaralou a postrádá poskytnutí ochrany oznamovatelům ještě před tím (ex ante ochrana), 
než na ně dopadne postih ze strany zaměstnavatele či kolegů. Kritizuje též použitelnost 
úpravy pouze na federální úrovni a pouze ve federální administrativě, namísto toho aby byla 
aplikovatelná na všechny zaměstnance. Případů, jež byly postoupeny zvláštnímu tribunálu, 
jsou pouze jednotky, jelikož určitou brzdou v systému je výše uvedený zmocněnec, 
který podání postupovaná tribunálu do jisté míry „filtruje“.10 

Německo 
Není přijata specifická legislativa zaměřená na ochranu oznamovatelů. Ta probíhá stejně 
jako v ČR pomocí pracovněprávních a služebních předpisů a skrze soudní ochranu. V roce 
2016 byl zákonem zřízen vrchní federální finanční dohledový orgán (Federal Financial 
Supervisory Authority), u které mohou oznamovatelé nahlašovat pochybení týkající 
se bankovního sektoru a je jim zajištěna anonymita a je zakázáno proti těmto 
oznamovatelům vést trestní či pracovněprávní postihy. Řada korporací má zřízeny horké 
linky a nastaveny interní oznamovací mechanismy. Na federální úrovni však není 
whistleblowing obecně upraven, a to ani po apelu vzneseném ESLP po vydání rozsudku 
ve věci Heinisch.  
 

Nizozemsko 
Nový zákon o ochraně oznamovatelů je v Nizozemsku účinný od roku 2016. Každý 
zaměstnavatel, mající více než padesát zaměstnanců, musí mít vytvořen interní 
mechanismus, který slouží k podávání oznámení. Měl by mít alespoň jednoho zaměstnance 
či případně více zaměstnanců určených jako osoby pověřené k přijímání oznámení, 
podaných interním mechanismem. Mezi okruh zaměstnanců, kteří mohou být oznamovateli, 
se dle tohoto zákona počítají mimo jiné i agenturní zaměstnanci.11  

                                                 
8 Committing to Effective Whistleblower Protection. OECD [cit. 9. 10. 2018]. 2016. Dostupné na: 
http://www.oecd.org/corporate/committing-to-effective-whistleblower-protection-9789264252639-en.htm. 
9 Committing to Effective Whistleblower Protection. OECD [cit. 9. 10. 2018]. 2016. Dostupné na: 
http://www.oecd.org/corporate/committing-to-effective-whistleblower-protection-9789264252639-en.htm. 
10 Podněty ke kanadskému Akčnímu plánu OGP pro roky 2016 – 2018. Government of Canada. Open 
Government [cit. 9. 10. 2018]. 2016. Dostupné na: http://open.canada.ca/en/idea/enhancing-whistleblower-
protection. 
11 Dutch House for Whistleblowers Act. Clifford Chance [cit. 9. 10. 2018]. 2016. Dostupné na: 
https://www.cliffordchance.com/briefings/2016/06/dutch_house_for_whistleblowersact.html. 
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Nizozemskou vládou je rovněž zřízeno centrum pro oznamovatele, které poskytuje rady, 
metodickou pomoc a zároveň se zabývá vyšetřováním podaných oznámení. Interní 
oznamovací mechanismy zaměstnavatelů musí být k dispozici i bývalým zaměstnancům 
zaměstnavatele a ostatním pracovníkům, jež s daným zaměstnavatelem spolupracují 
či s ním jsou v kontaktu v souvislosti s výkonem svého zaměstnání.12  

Pokud je oznámení interním mechanismem řešeno nedostatečně či se vůbec nejeví účelné 
interní mechanismus použít, může oznamovatel podat oznámení externímu subjektu, jímž je 
instituce, jež je v daném případě nejvhodnější z hlediska obsahu oznámení. Pokud 
si oznamovatel není jistý, který externí subjekt zvolit, může se poradit s centrem 
pro oznamovatele. Pokud není žádný externí subjekt vhodný k prošetření oznámení, může 
oznamovatel podat oznámení přímo centru pro oznamovatele, jenž má zvláštní oprávnění 
vyšetřovat oznámená pochybení, vyžadovat od zaměstnavatele podklady atd.13  

Zaměstnavatel nemůže oznamovatele jakkoli postihovat kvůli podanému oznámení, bylo-li 
podáno v dobré víře, řádným způsobem a s náležitou péčí. Sankce za nezřízení interního 
mechanismu zaměstnavatelem nejsou stanoveny, sankce za neoprávněný postih 
oznamovatele rovněž zákon nestanovuje.14 

Norsko 
Od roku 2017 jsou v Norsku platná nová pravidla pro ochranu oznamovatelů. Každý 
zaměstnavatel, zaměstnávající více než pět zaměstnanců, musí mít vytvořen program 
na ochranu oznamovatelů, v němž je stanoven interní mechanismus podávání oznámení. 
Zaměstnanci by tímto dokumentem měli být motivováni k nahlašování pochybení, ke kterým 
dochází na pracovišti či v souvislosti s jejich zaměstnáním. Písemný firemní program 
na ochranu oznamovatelů musí splňovat minimální požadavky dle zákona o pracovním 
prostředí. Jsou zakázány odvetné kroky proti zaměstnanci, který učiní oznámení.15 

Nový Zéland 
Zákon o ochraně oznamovatelů je na Novém Zélandu účinný od roku 2001. 
Za oznamovatele se považují zaměstnanci, kteří upozorní na závažná pochybení. Definice 
zaměstnance je přitom značně extenzivní, neboť sem spadají i lidé pracující z domova, 
bývalý zaměstnanci, dobrovolníci či dodavatelé služeb. O chráněné oznámení půjde 
v případě, že pochybení bylo spácháno na pracovišti nebo v souvislosti s ním a oznamovatel 
je přesvědčen o pravdivosti oznámených skutečností a usiluje o vyšetření oznámeného 
případu.16 

                                                 
12Dutch House for Whistleblowers Act (in Dutch: “Wet Huis voor Klokkenluiders”): 
mandatory internal procedure and new prejudice prohibition as of 1 July 2016. Doorn en Keizer [cit. 9. 10. 2018]. 
2016. Dostupné na: http://www.denklaw.nl/wp-content/uploads/2016/06/Newsletter-Dutch-House-for-
Whistleblowers-Act.pdf. 
13 Dutch House for Whistleblowers Act. Clifford Chance [cit. 9. 10. 2018]. 2016. Dostupné na: 
https://www.cliffordchance.com/briefings/2016/06/dutch_house_for_whistleblowersact.html. 
14 Dutch House for Whistleblowers Act. Clifford Chance [cit. 9. 10. 2018]. 2016. Dostupné na: 
https://www.cliffordchance.com/briefings/2016/06/dutch_house_for_whistleblowersact.html. 
15 New Norwegian rules on whistleblowing. Thomessen [cit. 9. 10. 2018]. 2017. Dostupné na: 
https://www.thommessen.no/en/news/new-norwegian-rules-on-whistleblowing/. 
16 Making a protected disclosure – “blowing the whistle.” [cit. 9. 10. 2018]. 2012. Ombudsman. Dostupné na: 
http://www.ombudsman.parliament.nz/what-we-do/protecting-your-rights/protected-disclosures-whistle-blowing.  
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Oznámení by mělo být podáno prostřednictvím interních mechanismů, pokud je má subjekt 
zřízen (veřejný sektor má tyto mechanismy povinně). Pokud nelze oznámení podat touto 
cestou, měl by se oznamovatel obrátit na vedení u svého zaměstnavatele. Pokud ani tato 
možnost není uskutečnitelná, může podat oznámení vymezeným veřejným autoritám. Těmi 
je široké spektrum veřejných úřadů a organizací.17  

Tento zákon zakazuje jakákoliv trestní, disciplinární či civilní postihy proti oznamovateli. 
Pokud zaměstnavatel přesto oznamovatele za podání oznámení postihne, má zaměstnanec 
možnost podat stížnost podle ZP. Nerovné zacházení s oznamovatelem může být postiženo 
zároveň i dle zákona o lidských právech.18 

Metodickou a poradenskou podporu pro oznamovatele poskytuje Ombudsman, jenž 
je zároveň jednou z autorit, na které se lze s oznámením obrátit v případě nemožnosti použít 
jiné oznamovací mechanismy (interní mechanismy, oznámení podané vedení 
zaměstnavatele).19  

Rakousko 
Není přijata specifická legislativa zaměřená na ochranu oznamovatelů. Ta probíhá stejně 
jako v ČR pomocí pracovněprávních a služebních předpisů skrze soudní ochranu. Federální 
ministerstvo spravedlnosti na svých stránkách zveřejňuje možnosti a rady jak oznámit 
podezření na protiprávní jednání a kanál, přes který lze anonymně činit oznámení z oblasti 
úplatkářství, korupce atd. (Corruption, White Collar Crime, Welfare Fraud, Financial Crime, 
Fraudulent Accounting, Capital-Market Offences, and Money Laundering). 

Po zpracování podnětu může s whistleblowerem navázat kontakt přímo státní zastupitelství, 
pokud je k tomu whistleblower ochoten, a případně od něho získat další informace týkající 
se podaného oznámení. Dále je určitá ochrana poskytována zákonem o bankách 
(Bankwesengesetz) zaměstnancům bankovního sektoru, kteří mají možnost oznamovat 
pochybení týkající se finančního sektoru. 

 

Rumunsko 
V Rumunsku je ochrana oznamovatelů poskytována speciálním zákonem přijatým v roce 
2004 (zákon č. 571/2004 Sb.). Až několik let po přijetí zákona (v roce 2008) byla přijata 
úprava nutná k provedení zákona a jeho skutečné vynutitelnosti. V zákoně jsou 
za oznamovatele považovány osoby zaměstnané v širokém spektru veřejných institucí, mezi 
které jsou zahrnuty i místní samosprávy, státní podniky, poradní orgány, státem ovládané 
společnosti či jiné instituce plnící veřejné úkoly (vzdělávací, zdravotní atd.).  

Zákon chrání identitu oznamovatele a předpokládá u oznamovatele dobrou víru. 
Oznamovaným jednáním je široké spektrum pochybení, jež zahrnují korupční trestné činy, 
diskriminační praktiky, zneužití veřejných prostředků, porušení administrativních postupů 
a mnoho dalších. Oznamovatel, proti kterému je zahájeno disciplinární řízení, může 
požadovat účast médií či zástupců odborů v průběhu jednání.  
                                                 
17 Making a protected disclosure – “blowing the whistle.” 2012. Ombudsman.  
Protected Disclosures Act 2000, ve znění účinném od 28. září 2017. 
18 Making a protected disclosure – “blowing the whistle.” 2012. Ombudsman. 
Protected Disclosures Act 2000, ve znění účinném od 28. září 2017. 
19 Making a protected disclosure – “blowing the whistle.” 2012. Ombudsman. 
Protected Disclosures Act 2000, ve znění účinném od 28. září 2017. 
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Oznamovat lze řadě veřejných institucí, nadřízeným oznamovatele či vedení instituce, v níž 
je oznamovatel zaměstnán, parlamentním komisím, odborům, nevládním organizacím 
nebo médiím. 

Pokud byl proti oznamovateli použit v souvislosti s jeho oznámením disciplinární postih 
či správní sankce, soud takové opatření zruší. 

Reálná praxe zákona 

V roce 2009 byl počet oznámení mizivý, patrně i s ohledem na sociokulturní kontext.20 Ani do 
roku 2015 se efekt nedostavil a podle některých autorů je ochrana oznamovatelů 
v Rumunsku stále na svém počátku a zůstává především věcí teorie než praxe.21 

Dle statistik zaslaných předkladateli rumunským ministerstvem vnitra bylo v roce 2015 
evidováno 177 oznámení. Ve sledovaném období (2011-2015) bylo podáno více než 1500 
oznámení, z nichž: 

• byl evidován jeden případ odvetných opatření vůči oznamovateli ze strany 
zaměstnavatele (konkrétně v roce 2013), 

• bylo evidováno 8 případů poskytnutí kompenzace oznamovatelům, 
• nebyla evidována žádná žaloba související s podáním oznámení.  

   

RUMUNSKO Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Celkový počet podaných 
oznámení 

197 394 171 704 177 

Počet vnitřních regulací 
v souladu s ustanoveními 
právního předpisu 

9 18 18 118 94 

Počet institucí, které 
implementovaly vnitřní 
procedury týkající se 
ochrany oznamovatelů 

73 146 254 215 319 

Počet administrativních 
opatření přijatých 
z důvodu snahy odstranit 
příčiny okolností, které 
způsobily porušení zákona 
o ochraně oznamovatelů 

7 14 39 57 77 

Případy odvetných 
opatření vůči oznamovateli 

0 0 1 0 0 

                                                 
20 Alternative to Silence. Whistleblowers Protection in 10 European Countries. Transparency International [cit. 9. 
10. 2018]. 2009.  Dostupné na: 
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/alternative_to_silence_whistleblower_protection_in_10_europ
ean_countries.  
21 Dimitriu, Raluca. The Whistleblowing Policies in Romania’s Labour Law. Accounting and Management 
Information Systems [cit. 9. 10. 2018]. 2014. Vol. 13, No. 3, s. 584-598. Dostupné na: 
http://www.cig.ase.ro/revista_cig/Fisiere/13_3_8.pdf.  
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na pracovišti 

Počet žalob před soudem 0 0 0 0 0 

Případy, kdy byla 
oznamovateli poskytnuta 
kompenzace 

0 0 0 8 0 

 

Slovensko 
Oznamovatelé jsou dle zákona22 osoby v pracovněprávním vztahu, státně zaměstnaneckém 
poměru a služebním poměru. Ochrana oznamovatele dopadá i na osobu jemu blízkou, 
pokud je v pracovněprávním vztahu ke stejnému zaměstnavateli jako oznamovatel.  Obecně 
je oznamované jednání označováno zákonem jako protispolečenská činnost. Zákon 
obsahuje taxativní výčet protiprávních jednání, nazvaných závažná protispolečenská činnost, 
jichž se oznamování týká především. Jedná se o trestné činy, jež lze souhrnně označit 
za korupční, dále trestné činy, u kterých je stanoven trest odnětí svobody s horní hranicí 
trestní sazby převyšující tři roky, a správní delikty, za něž je možno uložit pokutu s horní 
hranicí ve výšce minimálně 50 000 euro. Oznamovat však lze i jinou protispolečenskou 
činnost, o které se osoba dozví v souvislosti s výkonem svého zaměstnání.  

Orgány veřejné moci a zaměstnavatelé s více než 50 zaměstnanci musí zřídit vnitřní systém 
vyřizování podnětů. Externě se oznámení naplňující znaky trestného činu či správního 
deliktu oznamuje příslušným orgánům (prokuratuře či správnímu orgánu).  

Osoba, jež je chráněným oznamovatelem, podléhá ochraně spočívající v požadavku 
schválení všech úkonů a rozhodnutí zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu 
inspektorátem práce, který posoudí, zda se nejedná o úkony postihující zaměstnance 
za podané oznámení. Pokud se jedná o postih ze strany zaměstnavatele, inspektorát 
souhlas k úkonu neudělí a ten je považován za neplatný. Konkrétní ochrana oznámeného 
není zákonem specifikována. Odměnu přiznává na základě žádosti Ministerstvo 
spravedlnosti, pokud bylo výsledkem oznámení pravomocné rozhodnutí o spáchání 
trestného činu či správního deliktu. Odměna může dosáhnout až padesátinásobku minimální 
mzdy. 

Reálná praxe zákona 

Přestože je zákon účinný poměrně krátce, jsou již k dispozici různé statistiky o dopadu 
tohoto zákona v praxi. Např. organizace Transparency International – Slovenská republika 
provedla výzkum uplatňování zákona v inspektorátech práce. Ze zákona mají tyto státní 
orgány možnost poskytovat zaměstnancům ochranu před odvetnými opatřeními. Zjištění byla 
především následující:  

• Inspektoráty práce od ledna do konce května 2016 obdržely dvě žádosti 
o pozastavení neoprávněného pracovněprávního úkonu; obě žádosti byly zamítnuty. 
Za stejné období přiznaly inspektoráty práce ochranu 11 oznamovatelům, kteří 
nekalé praktiky oznámili policii, prokuratuře nebo jiné příslušné instituci. 

                                                 
22 Na Slovensku dne 1. ledna 2015 vstoupil v účinnost zákon na ochranu oznamovatelů („Zákon č. 307/2014 Zb., 
o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov“). 
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• Transparency International konstatuje, že zavedení nové legislativy o whistleblowingu 
je tedy doprovázeno velmi malým počtem případů.23 

Dle hodnotící zprávy Slovenského národního střediska pro lidská práva bylo na Slovensku 
za období 1. ledna – 31. prosince 2015 evidováno 9 případů přiznání statusu oznamovatele 
a 1 případ zapojení inspektorátu práce do realizace úkonů ze strany zaměstnavatele vůči 
oznamovateli.24 

Z hodnotící zprávy Slovenského národního střediska pro lidská práva za rok 2016 vyplývá, 
že v období od 1. ledna do 31. prosince 2016 byla na Slovensku evidována níže uvedená 
porušení zákona na ochranu oznamovatelů.25  

Porušení Popis Počet 

§ 11 Nezavedení vnitřního systému vyřizování 
podnětů 

1 

§ 11 ods. 1 Zaměstnavatel neurčil zodpovědnou osobu 3 

§ 11 ods. 2 Zodpovědná osoba nebyla v přímé podřízenosti 
statutárního orgánu 

4 

§ 11 ods. 3 V obci nebo župě nesplnil úlohy zodpovědné 
osoby hlavní kontrolor 

1 

§ 11 ods. 4 Nedodržení lhůty určené na prověření podnětu 1 

§ 11 ods. 5 Zaměstnavatel nezveřejnil zodpovědnou osobu 
a způsob podávání podnětů 

4 

§ 11 ods. 8 Zaměstnavatel nevydal vnitřní předpis 2 

§ 11 ods. 8 písm. a), 
d), e), f) 

Vnitřní předpis nesplňoval zákonné požadavky 9 

§ 23 ods. 2 Zaměstnavatel nezabezpečil plnění zákonných 
povinností do šesti měsíců od účinnosti zákona 

3 

Součet  28 

 

  

Slovinsko 
Slovinsko již v roce 2005 přijalo zákon o ochraně svědků. Tato právní úprava zaručuje 
ochranu svědků a dalších osob, které jsou ohroženy kvůli spolupráci se soudy. Ochrana 
je zaručena ještě před samotným procesem a i po něm. Zákon, který by specificky upravoval 
problematiku ochranu oznamovatelů korupce, byl přijat v roce 2010 (později byl 
novelizován).26 

                                                 
23 NECHALA, P. ŠÍPOŠ, G. THOLTOVÁ, B. Zákon na ochranu whistleblowerov je aj po roku a pol bez výrazných 
výsledkov. [cit. 9. 10. 2018]. 2016. Dostupné na: http://transparency.sk/sk/zakon-na-ochranu-whistleblowerov-je-
aj-po-roku-a-pol-bez-vyraznych-vysledkov/.  
24 Hodnotiaca správa. Slovenské národné stredisko pre lidské práva [cit. 9. 10. 2018]. 2015. Dostupné na: 
http://www.snslp.sk/CCMS/files/Hodnotiaca_správa_-_final.pdf.  
25 Hodnotiaca správa. Slovenské národné stredisko pre lidské práva [cit. 1. 10. 2018]. 2016. Dostupné na: 
http://www.snslp.sk/CCMS/files/Hodnotiaca_správa_2016_-_upravená_finálna_verzia.pdf. 
26 PETEK, M. Whistleblowing – legal situation in Slovenia. East Legal Team [cit. 9. 10. 2018]. Dostupné na: 
http://east-legal.com/whistleblowing-legal-situation-in-slovenia/.  
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Ve slovinské právní úpravě mohou oznamovatelé být jak zaměstnanci veřejného, 
tak soukromého sektoru. Oznamovaným jednáním je obecně míněna korupce. Zákon 
obsahuje definici pojmu korupce, jež uvádí, že korupcí je každé jednání porušující řádný 
proces ve veřejném i soukromém sektoru, porušení pravidel za získáním výhody pro sebe 
či jiné, její požadování, očekávání a další. Oznámení lze podat zvláštnímu nezávislému 
orgánu, Komisi pro prevenci korupce, případně jinému kompetentnímu orgánu. V případě 
veřejné správy je oznamování lehce modifikováno, ovšem stále lze oznámení učinit i Komisi. 
To ovšem nevylučuje možnost oznamovatele upozornit na případ i veřejnost.  

Pokud je oznamovatel vystaven odvetným opatřením, může po zaměstnavateli požadovat 
náhradu škody. Komise v takových případech může poskytovat asistenci. Pokud se jedná 
o osobu ve státní službě, lze požádat o přeřazení na jiné srovnatelné pracovní místo uvnitř 
veřejné správy. Zákon neupravuje oblast kompenzace oznamovateli. 

Reálná praxe zákona  

Slovinský zákon pak trpí podobnými problémy jako rumunský, ačkoliv je podstatně 
komplexnější. Slovinská zvláštní komise postrádá dostatečné materiální a personální 
zajištění, což zapříčiňuje zdlouhavost řízení před ní. Provádění zákona v praxi je též místy 
problematické, zejména pak otázka utajení identity oznamovatele je v kontextu slovinských 
pravidel spravedlivého procesu obtížně proveditelná.27 

Dle statistik Komise pro prevenci korupce (dále jen „Komise“) nebyl ze strany Komise v roce 
2010 vydán žádný požadavek na zastavení odvetných opatření vůči oznamovateli. V roce 
2011 se jednalo o jeden případ, v roce 2012 také jeden případ, který se však vztahoval 
ke třem osobám najednou. Mezi lety 2010-2012 byla poskytnuta ochrana oznamovateli 
v 5 případech.28 

Následující statistika vychází taktéž z evidence Komise pro prevenci korupce: 

SLOVINSKO Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Ochrana identity 
(zavedení pseudonymu 
pro oznamovatele) 

10 5 2 

Požadavek ze strany 
Komise na zastavení 
odvetných opatření vůči 
oznamovateli 

0 0 0 

Ochrana poskytnutá 
úřední osobě 

0 0 1 

 

                                                 
27 Transparency International. Whistleblowing in Europe: Legal protections for whistleblowers in the EU [cit. 9. 10. 
2018]. 2013. Dostupné na: 
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/whistleblowing_in_europe_legal_protections_for_whistleblowe
rs_in_the_eu. 
28 Providing an Alternative to Silence: Towards Greater Protection and Support for Whistleblowers in the EU. 
Country Report: Slovenia. Transparency International [cit. 9. 10. 2018]. Dostupné na: 
http://www.transparency.si/images/publikacije/Whistleblowing_Slovenia.pdf.  
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Spojené státy americké 
V USA existuje řada předpisů, které upravují ochranu oznamovatelů v různých odvětvích 
(finanční trhy, životní prostředí atd.). Tyto předpisy byly většinou vydány v reakci na proběhlé 
rozsáhlé případy pochybení a protiprávních jednání v soukromém či veřejném sektoru např. 
znečišťování životního prostředí, krácení daní či zpronevěry. Whistleblowing tak není řešen 
souhrnným předpisem, ale řadou sektorových předpisů. 

Obecně, zaměstnanci nemohou být postihováni v souvislosti s tím, že podali oznámení podle 
konkrétního sektorového předpisu na ochranu oznamovatelů. Kromě žaloby se může 
oznamovatel bránit rovněž stížností či podáním zvláštním orgánům, zřízeným v rámci 
konkrétní instituce, organizace či odvětví. 

Zaměstnavatel může být podle některých specifických předpisů vystaven přísným sankcím 
za postih oznamovatele (sankce pro zaměstnavatele stanoví například Sarbanes-Oxley Act 
[Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act], přijatý po falšování 
účetnictví velkých korporací). 

Srbsko 
Nový zákon, který byl přijat v roce 2014 a který byl mnohými neziskovými organizacemi 
dáván za příklad, je účinný od června 2015. Zákon explicitně zakazuje znevýhodňování 
oznamovatelů v souvislosti s učiněným oznámením. Za jistých podmínek poskytuje ochranu 
i osobám, které jsou nějakým způsobem blízcí oznamovateli (např. manžel/manželka). 

Oznamovatel je zákonem chráněn v případě, že protiprávní jednání nahlásí do jednoho roku 
ode dne, kdy se o tomto jednání dozvěděl, nejpozději však do deseti let od takového jednání. 
Zaměstnavatel je povinen jmenovat osobu, která bude zodpovědná za přijímání oznámení. 
Zaměstnavatelé, kteří mají více než 10 zaměstnanců, jsou povinni zavést interní oznamovací 
mechanismus. Popis tohoto mechanismu musí být mj. k dispozici i na webových stránkách 
zaměstnavatele (pokud webové stránky má). Po učiněném oznámení musí zaměstnavatelé 
věc bez odkladu prošetřit (max. do 15 dnů). Následně musí zaměstnavatel oznamovatele 
informovat o prošetření a nastolených opatřeních. 

Oznamovatel se může domáhat ochrany před nezákonným zacházením ze strany 
zaměstnavatele před soudem, pokud se bude bránit do 6 měsíců od tohoto zacházení 
(např. od nezákonné výpovědi z práce). Objektivní lhůta je nastavena na 3 roky. 
Před soudem je zákonem zavedeno tzv. obrácené důkazní břemeno.29 

Reálná praxe zákona 

Podle srbské neziskové organizace Pištjalka, bylo do současné doby evidováno 9 případů 
oznámení. Ve většině případů byla oznamovatelům dána výpověď nebo byli přesunuti 
na hůře placenou pozici, avšak dle soudního rozhodnutí byli vráceni na své původní pracovní 
pozice. Srbská úprava se nevztahuje pouze na pracovněprávní vztahy, ale je rozšířená 
na všechny fyzické osoby. 

 
Velká Británie 
Ochrana oznamovatelů byla do britského právního řádu zanesena již v roce 1998 (tzv. Public 
Interest Disclosure Act). Pracovníci jsou obecně oprávněni požadovat kompenzaci, pokud je 
s nimi ze strany zaměstnavatele jednáno v rozporu s tímto zákonem. Vymezení 

                                                 
29 White Book: Proposals for improvement of the business environment in Serbia. Foreign Investors Council [cit. 
9. 10. 2018]. 2015, s. 126-128. Dostupné na: http://www.fic.org.rs/projects/white-book/white-book.html.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB63F9AEV)

http://www.fic.org.rs/projects/white-book/white-book.html


18 
 

zaměstnanců, na něž se úprava vztahuje, je široké a zahrnuje i pracovníky na volné noze, 
stážisty či bývalé zaměstnance. Chráněna jsou oznámení podaná jak interně 
u zaměstnavatele, tak i podaná externě příslušným autoritám. Externě podaná oznámení 
však musí splňovat kvalitativně vyšší standard, aby nedocházelo ke zneužívání a lživým 
oznámením.30  

Zaměstnavatel nesmí zaměstnance propustit na základě podání oznámení. Zaměstnanec, 
který bude v souvislosti s podaným oznámením postižen, může požádat o vydání 
předběžného opatření, které zachová jeho pracovní poměr do doby, než bude vyřešeno jeho 
oznámení a rozhodnuto o jeho opodstatněnosti.31 

Reálná praxe zákona  

Britská organizace Public Concern at Work zabývající se pomocí oznamovatelům korupce 
uvedla, že jen 10 % případů, které řešila od roku 2012, bylo vyřešeno samotným 
zaměstnavatelem. V 37 % případů zaměstnavatel popřel, že by byl důvod k obavám 
a v 26 % případů zaměstnavatel oznamovatelo ohlášení protiprávního jednání úplně 
ignoroval. Z případů, které tato britská organizace řešila, dostalo na pracovišti jenom okolo 
10 % oznamovatelů pozitivní reakci. Okolo 22 % oznamovatelů bylo viktimizováno 
či nějakým způsobem potrestáno. Okolo 33 % oznamovatelů bylo po vznesení oznámení 
propuštěno.32  

Dle statistik se na organizaci se v roce 2013 obrátilo celkem 1910 potenciálních 
oznamovatelů. Největší počet případů (291) se týkal finančního protiprávního jednání 
na pracovišti.33 

1.3.3 Mezinárodní závazky 

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

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

Čl. 9 Občanskoprávní úmluvy Rady Evropy o korupci (vyhlášené sdělením MZV 
č. 3/2004 Sb.m.s.), podle kterého každá smluvní strana zajistí ve svém vnitrostátním právu 
přiměřenou ochranu proti neoprávněným sankcím vůči zaměstnancům, kteří měli dostatečné 
důvody k podezření z korupce a oznámili své podezření v dobré víře odpovědným osobám 
nebo úřadům.  
                                                 
30 Public Interest Disclosure Act. Legislation.gov.uk [cit. 9. 10. 2018]. 2018. Dostupné na: 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/23. 
31 Whistleblowing for employees. Gov.uk [cit. 9. 10. 2018]. 2018. Dostupné na: https://www.gov.uk/whistleblowing. 
32 UK Whistleblowing Report Reveals Upsetting Statistics. Slater Gordon Lawyers. [citováno 15. 7. 2016]. 2015. 
Dostupné na: http://www.slatergordon.co.uk/media-centre/blog/2015/11/uk-whistleblowing-report-reveals-
upsetting-statistics/#ixzz4ENScIpN9.  
33 The UK Whistloblowing Report: 2013. Public Concern at Work [cit. 15. 7. 2016]. Dostupné na: 
http://www.pcaw.org.uk/files/The%20Whistleblowing%20Report%20FINAL.pdf.  
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Čl. 26 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (vyhlášeného 
pod č. 120/1976 Sb.), podle kterého všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo 
na stejnou ochranu zákona bez jakékoli diskriminace. Zákon zakáže jakoukoli diskriminaci 
a zaručí všem osobám stejnou a účinnou ochranu proti diskriminaci z jakýchkoli důvodů, 
např. podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného přesvědčení, 
národnostního nebo sociálního původu, majetku a rodu. 

OECD 

Stěžejními dokumenty OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) k otázce 
whistleblowingu se stal dokument z roku 2003 Guidelines for Managing Conflict of Interest 
in the Public Service, dále dokument OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
a v neposlední řadě dokument OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public 
Officials in International Business Transactions, dostupné na www.oecd.org.  

OECD ve zprávě o podplácení zahraničních úředníků (The OECD Foreign Bribery Report) 
z roku 2014 analyzovala 427 případů takového podplacení. Z toho jen ve 2 % případů 
upozornil na protiprávní jednání oznamovatel korupce. V 31 % kontaktovaly orgány činné 
v trestním řízení samotné instituce (z toho v 17 % případů se instituce dozvěděly 
o podplácení díky oznamovateli).34  

V jednom ze svých materiálů35 upozorňuje, že přespříliš příznivá ochrana oznamovatele 
může mít paradoxně neblahý efekt a může přispět k vytvoření „špatné“ atmosféry 
ve společnosti. Toto upozornění potvrzuje názor předkladatele, že vyplácení finanční 
odměny oznamovateli není vhodné do českého právního řádu zavádět, právě kvůli možným 
negativním konotacím, které by v české společnosti mohly ve vztahu k oznamovatelům 
vyvstat. Ostatně na Slovensku, kde byla přijata poměrně vysoká míra ochrany 
oznamovatele, se negativní konotace ve společnosti vyskytly, jak např. dokládá příklad jedné 
společnosti, která pro oznamovatele vytvořila e-mailový komunikační kanál 
práskač@jmenospolečnosti.sk.36 

V souvislosti s ochranou oznamovatelů dále vydalo OECD v březnu 2013 v rámci 3. fáze 
hodnocení ČR v Pracovní skupině o podplácení zahraničních veřejných činitelů 
v mezinárodních podnikatelských transakcích doporučení, aby ČR zavedla co nejdříve 
do svého právního řádu ochranu oznamovatelů, a to jak ve veřejné sféře, tak v oblasti 
soukromého sektoru. OECD též vydala kompendium shrnující právní úpravu a dobrou praxi 
týkající se ochrany oznamovatelů v rámci států skupiny G20, G20 Anti-Corruption Action 
Plan – Protection of Whistleblowers. Study on Whistleblower Protection Framework, 
Compendium of Best Practises and Guiding Principles for Legislation. 

Rada Evropy 

Problematikou whisteblowingu se velmi aktivně zabývá i Rada, která za tím účelem 
publikovala dokumenty jako např. Declaration of the Committee of Ministers on the protection 
                                                 
34 Alert Whistleblowing. Weil. [citováno 8. 10. 2018]. 2016. Dostupné na: 
http://www.weil.com/~/media/publications/alerts/2016/bribery-cases-oecd-reports-on-failings-in-the-public-and-
private-sector.pdf.  
35 OECD (2016), Committing to Effective Whistleblower Protection, s. 193, PECD Publishing, Paris [citováno 8. 
10. 2018].  Dostupné na: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/committing-to-
effective-whistleblower-protection_9789264252639-en#page194.  
36 NECHALA, P. Whistleblowing na Slovensku před přijetím nového zákona a po něm. Právní prostor. [citováno 8. 
10. 2018]. 2016. Dostupné na: http://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/whistleblowing-na-slovensku-
pred-prijetim-noveho-zakona-a-po-nem. 
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of freedom of expression and freedom of assembly and association with regard to privately 
operated Internet platforms and online service providers (přijatá dne 7. 12. 2011 na 1129. 
zasedání); The Parliamentary Assembly of the Council of Europe: Resolution 1729 (2010) 
Protection of whistle-blowers: Recommendation 1916 (2010), The Protection 
of Whistleblowers: A study of feasibility of a legal instrument on the protection of employees 
who make disclosures in the public interests a v neposlední řadě doporučení Výboru ministrů 
Rady Evropy CM/Rec(2014)7 Protection of whistleblowers. Zlepšení ochrany oznamovatelů 
prosazuje také Skupina států proti korupci GRECO (Group of states against corruption). 
Doporučení k přijetí pravidel ochrany oznamovatelů se opakovaně objevuje v pravidelných 
hodnotících zprávách.  

EU 
Orgány a instituce EU poukazovaly v posledních letech na nutnost horizontálního řešení 
dosud fragmentované problematiky ochrany osob oznamujících v souvislosti s výkonem své 
pracovní činností podezření ze spáchání protiprávního jednání. Dle Komise jsou 
oznamovatelé z povahy svého pracovního vztahu k dotčeným organizacím důležitými 
osobami, které by měly na jejich protiprávní jednání upozornit a které mají svým oznámením 
největší možnost dosáhnout žádoucí nápravy. Oznamovatelé pomáhají zabránit škodám 
a odhalit ohrožení veřejného zájmu. Tyto osoby jsou také jedním z důležitých informačních 
zdrojů pro národní orgány a orgány EU, které přinášejí informace vedoucí k odhalení, 
vyšetření a stíhání porušení unijních pravidel. Oznamovatelé jsou od oznamování 
protiprávního jednání často odrazováni strachem z odvety. Z tohoto důvodu je potřeba 
efektivní ochrany oznamovatelů uznávána nejen na evropské, ale i na mezinárodní úrovni. 

Dle Komise přináší nedostatečná ochrana oznamovatelů rizika v podobě ohrožení principů 
článku 11 Listiny základních práv EU zakotvujícího svobodu projevu a svobodu médií. 
Toto potvrdily rovněž závěry Výročního kolokvia k základním právům pořádaného v listopadu 
2016 Komisí. Oznamovatelé jsou významným informačním zdrojem pro novináře při plnění 
jejich role „hlídacích psů“ v rámci investigativní žurnalistiky. Nedostatečná ochrana 
oznamovatelů dle Komise rovněž může ohrožovat vymahatelnost práva EU.  

Stávající řešení se napříč členskými státy EU navíc velmi liší, což je důsledkem značné 
specifičnosti problematiky, citlivosti tématu z pohledu národního práva, ale též reálií 
a historického vývoje jednotlivých členských států. Komplexní právní úprava ochrany 
oznamovatelů je v současné době zavedena v následujících zemích: Velká Británie, Irsko, 
Francie, Nizozemí, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, Itálie, Malta, Švédsko. Naopak 
roztříštěná/dílčí právní úprava ochrany oznamovatelů je např. v ČR, Rakousku, Německu, 
Polsku, či Maďarsku. Roztříštěnost úpravy ochrany oznamovatelů rovněž může mít negativní 
dopady na fungování politik EU. Kromě negativních dopadů na národní úrovni může 
docházet k přenosu těchto vlivů do dalších členských států. 

Dle provedených výzkumů v rámci Speciálního Eurobarometru z roku 2017 zaměřeného 
na korupci a rovněž dle případové studie zadané Komisí v roce 2017 vede pocit nebezpečí 
na straně oznamovatelů k nižší míře oznamování (81 % respondentů o korupci vědělo, 
ale neoznámilo ji, 85 % respondentů se domnívalo, že oznamovatelé nečiní oznámení 
ze strachu před právními a finančními následky) a nedaří se tak předcházet škodám v rámci 
jednotného trhu (pouze v oblasti veřejného zadávání působí nedostatečná ochrana 
oznamovatelů každoročně na úrovni celé EU ztráty odhadem ve výši 5,8 až 9,6 mld. eur). 
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V roce 2016 Komise ve svém sdělení „Právo EU: Lepší výsledky skrze lepší aplikaci“ 
konstatovala, že vynucování práva EU zůstává výzvou a přijala závazek se na něj v rámci 
veřejného zájmu více zaměřit. Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 24. října 2017 
„O legitimních opatřeních na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu 
při zveřejňování důvěrných informací podniků a veřejných orgánů“ a v usnesení ze dne 20. 
ledna 2017 „O úloze oznamovatelů („whistleblowerů“) při ochraně finančních zájmů EU“ 
vyzval Komisi k předložení legislativního návrhu zajišťujícího vysokou úroveň ochrany 
oznamovatelů jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru a stejně tak v orgánech 
a institucích EU. Rovněž Rada Evropy (dále jen „Rada“) ve svých Závěrech k daňové 
transparentnosti ze dne 11. října 2016 vyzvala Komisi ke zvážení možností budoucích kroků 
na úrovni EU. Právní úpravu ochrany oznamovatelů na evropské úrovni rovněž požadovala 
odborná občanská veřejnost a odbory. 

Z těchto důvodů Komise uskutečnila v průběhu roku 2017 rozsáhlé dvanáctitýdenní veřejné 
konzultace, ve kterých obdržela 5 707 odpovědí. Téměř všichni respondenti (99,4 %) 
souhlasili, že by oznamovatelé měli být chráněni, stejně tak 96 % vyjádřilo velmi silnou 
podporu nastavení minimálních standardů ochrany oznamovatelů v unijním právu. 
Mezi oblastmi, kde byla ochrana oznamovatelů vnímána jako nejdůležitější, se umístily: boj 
proti podvodům a korupci (95 %), boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti 
(93 %), ochrana životního prostředí (93 %) a ochrana veřejného zdraví a bezpečnosti (92 % 
respondentů). Komise následně dne 23. dubna 2018 představila Sdělení „Posílení ochrany 
oznamovatelů na unijní úrovni“ [KOM (2018) 214 final], které představuje konkrétní projekty 
a iniciativy Komise v této oblasti. Předmětný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady 
o ochraně osob oznamujících porušení unijního práva, je jednou z nich. 

Tento návrh vzhledem ke svému právnímu základu přináší ustanovení k posílení řádného 
fungování jednotného trhu a správné implementace unijních politik vztahujících se 
k bezpečnosti výrobků, bezpečnosti v dopravě, ochraně životního prostředí, jaderné 
bezpečnosti, bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví a podmínek zvířat, veřejného zdraví, 
ochraně spotřebitele, ochraně soukromí a osobních dat, bezpečnosti sítí a informačních 
systémů, ochraně hospodářské soutěže a finančních zájmů EU. Návrh dále směřuje 
k zajištění konzistentních vysokých standardů ochrany oznamovatelů v sektorových 
nástrojích EU, kde již relevantní pravidla existují. 

Z hlediska subsidiarity se návrh zaměřuje na zvýšení vymahatelnosti práva EU 
prostřednictvím ochrany oznamovatelů tam, kde by v případě jednání samotných členských 
států nebo v rámci nekoordinované činnosti nedošlo k naplnění stanoveného cíle. 
Pouze legislativní akce na úrovni EU může zajistit zvýšení vymahatelnosti práva EU 
prostřednictvím stanovení minimálních standardů harmonizace ochrany oznamovatelů. 
Rovněž pouze EU může sjednotit stávající sektorová pravidla pro ochranu oznamovatelů. 

Z hlediska proporcionality nejde návrh za hranice toho, co je nezbytné k dosažení 
zamýšlených cílů. Návrh nastavuje minimální standardy pro ochranu oznamovatelů pouze 
v oblastech, kde: i) existuje potřeba posílit vymahatelnost, ii) nedostatečné oznamování 
ze strany oznamovatelů je klíčovým faktorem ovlivňujícím vymahatelnost a iii) protiprávní 
jednání může vyústit ve vážné narušení veřejného zájmu. Návrh se proto zaměřuje pouze 
na oblasti spadající do působnosti EU a s nejsilnějším dopadem na zvýšení vymahatelnosti.  
Návrh dále zavádí pouze minimální standardy ochrany a ponechává členským státům 
možnost zavést nebo ponechat si ustanovení příznivější vůči právům oznamovatelů.  
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Předpisy EU vyžadují rovněž v partikulárních případech ochranu oznamovatelů, 
a to konkrétně pro oblast finančních trhů.  

Například prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/2392 ze dne 17. prosince 2015 
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o oznamování 
skutečných nebo možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům. 

Směrnice 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, využitím a zpřístupněním. Tato směrnice v čl. 5 
stanoví výjimku z postihu za porušení obchodního tajemství, pokud došlo k zpřístupnění 
obchodního tajemství v zájmu odhalení pochybení, pochybného jednání nebo protiprávní 
činnosti, pokud žalovaný jednal za účelem ochrany obecného veřejného zájmu. 

V současné době je v legislativním procesu připravován návrh Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen 
„Směrnice“). Návrh Směrnice byl do značné míry inspirací pro tvorbu tohoto návrhu zákona, 
který s ní není v rozporu. Znění Směrnice v průběhu schvalování ještě může doznat 
podstatných změn.  

Na úrovni Evropské unie byl návrh Směrnice, který Komise přijala dne 23. dubna 2018, 
odeslán Evropskému parlamentu a Radě k přijetí v rámci řádného legislativního procesu, 
tj. v režimu spolurozhodování. Na úrovni přípravných orgánů Rady se návrhem Směrnice 
zabývá Pracovní skupina pro základní práva, občanská práva a volný pohyb osob (FREMP), 
další jednání se uskutečnilo v září 2018 a účast byla za Českou republiku na těchto jednání 
zajištěna.37 Na úrovni Evropského parlamentu je výborem zodpovědným za projednávání 
návrhu Směrnice Výbor pro právní záležitosti (JURI). 

Věcně se působnost návrhu Směrnice vztahuje na porušení aktů EU uvedených v Příloze 
(Části I a II) návrhu Směrnice, a to k taxativně vymezeným oblastem38. Z hlediska osobní 
působnosti se návrh Směrnice vztahuje na široký okruh subjektů. Výčet mimo jiné zahrnuje 
i osoby samostatně výdělečně činné, podílníky a členy managementu podniků včetně těch 
neexekutivních, dobrovolníky a neplacené stážisty, osoby pracující pod dohledem 
kontraktorů, subkontraktorů a dodavatelů a rovněž ty osoby, které se ucházejí o práci nebo 
se účastní předsmluvního vyjednávání. 

Směrnice dále obsahuje požadavek na zavedení interních a externích oznamovacích kanálů 
a na stanovení postupů pro oznamování a prošetřování, podmínky pro ochranu 
oznamovatelů, zákaz odvetných opatření vůči oznamovatelům, opatření na ochranu 

                                                 
37 Doposud se diskutoval obecný záměr a jednotlivá ustanovení až do čl. 12. Připomínky uplatněny, byla 
uplatněna výhrada projednávání Parlamentem – nemělo by se to schvalovat, dokud to neprojedná Parlament ČR. 
Uplatněna výhrada, abychom mohli uplatňovat připomínky nad rámec již uplatněných. Obdobně postupovaly i 
ostatní členské státy. 
38 Veřejné zadávání, finanční služby, prevence legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti a financování 
terorismu, bezpečnost výrobků, bezpečnost dopravy, bezpečnost životního prostředí, jaderná bezpečnost, 
bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a podmínek zvířat, veřejné zdraví, ochrana spotřebitele, ochrana soukromí 
a osobních dat, bezpečnost sítí a informačních systémů, porušení článků 101, 102, 106, 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále též „SFEU“) – ochrana vnitřního trhu, Nařízení Rady (ES) 1/2003 – pravidla 
hospodářské soutěže, Nařízení Rady (EU) 2015/1589 – pravidla poskytování podpory, porušení práva ovlivňující 
finanční zájmy EU dle článku 325 SFEU, která jsou dále upřesněna Směrnicí (EU) 2017/1371 a Nařízením (EU, 
Euratom) 883/2013 a porušení práva ve vztahu k vnitřnímu trhu dle článku 26(2) SFEU vzhledem k činům 
narušujícím pravidla korporátního zdanění nebo k ujednáním, jejichž účelem je získat daňové zvýhodnění, které 
odporuje předmětu nebo účelu aplikovatelného práva pro zdanění korporací. 
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oznamovatelů vůči odvetným opatřením, opatření na ochranu dotčených osob vůči 
zlovolným oznámením a požadavek na dostatečně účinné a odrazující postihy.  

Primárním kritériem pro přiznání ochrany je důvěra oznamovatele v to, že informace, 
které oznamuje, jsou v době, kdy oznámení činí, opodstatněné/pravdivé. 

Samotný výčet opatření na ochranu oznamovatelů je neuzavřený a obsahuje např.: obracení 
důkazního břemene, předběžné opatření a ve stanovených případech také imunitu vůči 
žalobám. 

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

1.4 Identifikace dotčených subjektů  

Dotčenými subjekty jsou v obecné rovině všichni zaměstnanci, státní zaměstnanci, 
příslušníci bezpečnostních sborů nebo vojáci z povolání, zaměstnavatelé, jak v soukromé, 
tak ve veřejné sféře (státní správě i územní samosprávě), inspektoráty práce rozhodující 
o uložení sankcí za přestupky či správní delikty v oblasti rovného zacházení a soudy, 
které budou rozhodovat o žalobách oznamovatelů na jejich (někdy už bývalé) 
zaměstnavatele. Dále jsou dotčenými orgány i nestátní neziskové organizace, které za dílčí 
finanční podpory státu poskytují oznamovatelům pomoc ve formě právního poradenství 
či advokátní činnosti. 

Dotčeným subjektem bude rovněž Ministerstvo spravedlnosti, které bude pověřeno 
zabezpečením činnosti Agentury na ochranu oznamovatelů.  

K dotčeným subjektům ve vztahu k uvedeným opatřením nezbytně patří i veřejnost, u níž je 
třeba minimalizovat negativní konotace spojené s oznamováním a přesvědčit ji, že nikdo 
nemůže zůstat lhostejný protiprávním praktikám u svého zaměstnavatele, které mohou mít 
dopad na celou společnost.  

 

1.5 Popis cílového stavu  

Cíle právní úpravy týkající se ochrany oznamovatelů lze shrnout ve třech bodech. Přijetím 
nové právní úpravy by mělo být zajištěno zejména poskytování ochrany osobám, které 
učinily oznámení ve smyslu právní úpravy ochrany oznamovatelů. Dále by měly být 
zakotveny podmínky podávání oznámení o protiprávních jednáních (jednalo se zejména 
o zřízení interních oznamovacích kanálů). Současně by mělo dojít ke zřízení Agentury na 
ochranu oznamovatelů (dále jen „Agentura“) a úpravě její pravomoci a působnosti. 

Dosažením těchto cílů by došlo ochraně zaměstnanců před odvetnými opatřeními 
v situacích, kdy upozorní na protiprávní jednání, a poskytnout jim lepší postavení 
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jak bezprostředně po podání oznámení, tak v případných soudních sporech 
se zaměstnavatelem.    

Současně by také došlo k zavedení interních oznamovacích systémů, pomocí kterých by 
oznamovatelé mohli velmi jednoduchým postupem poukázat na spáchání protiprávního 
jednání vykazujícího znaky trestného činu nebo přestupku.   

Zřízením Agentury by došlo ke vzniku nového specializovaného útvaru velikosti odboru, 
jehož činnost by zabezpečovalo Ministerstvo spravedlnosti. Činnost Agentury by spočívala 
zejména v poskytování informační podpory a poradenství v oblasti whistleblowingu, přijímání 
oznámení o protiprávním jednání v rámci ochrany oznamovatelů, vydávání osvědčení o tom, 
že se jedná o oznamovatele a konečně v zajišťování požadavků Směrnice na nezávislost 
a samostatnost externích kanálů pro oznamování.  

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

Indikátory naplnění cílů zákona jsou zejména zlepšení výsledků vnímání postavení 
oznamovatelů (včetně jejich motivace k oznamování podezření na vymezené protiprávní 
jednání) na základě dotazníkové ankety mezi státními zaměstnanci v obdobném rozsahu, 
v jakém byla realizována v minulosti (detailně Přílohy č. 1). I s ohledem na počet učiněných 
oznámení bude na základě statistik nebo výročních zpráv možné posoudit, zda zvolené 
řešení na ochranu oznamovatelů vedlo ke zvýšení počtu oznámení o protiprávních 
jednáních. Dále efektivita zvoleného řešení bude předmětem hodnocení zejména ze strany 
mezinárodních organizací, které legislativní řešení doporučují, tj. EU, Rady Evropy a OECD. 
Sekundárně by v případě schválení navrhované právní úpravy mohlo dojít k synergickému 
vlivu na zlepšení postavení ČR v žebříčku vnímání korupce (tzv. CPI Index).  

1.6 Zhodnocení rizika 

Oznámení o podezření na protiprávní jednání může být zásadním nástrojem při odhalování 
a oznamování zejména trestných činů majetkových, hospodářských, trestných činů 
ve věcech veřejného pořádku, nebo trestných činů proti životnímu prostředí (tato oznámení 
jsou často nejen prvotním, ale mnohdy i jediným zdrojem informací o spáchání trestného 
činu).  

Upozorněním na protiprávní jednání na sebe oznamovatelé často berou značná osobní 
rizika. Zejména při oznámení těch protiprávních jednání, která by potenciálně mohla naplnit 
skutkovou podstatu trestného činu, mohou být oznamovatelé vystaveni odvetným opatřením, 
může jim hrozit propuštění nebo v krajním případě i tělesná újma. 

Na druhou stranu nevhodným způsobem provedená zákonná úprava oznamování může 
způsobit nežádoucí nárůst neodůvodněných podnětů a kverulantství, což by naopak 
negativně zasáhlo zaměstnavatele a jejich fungování. V rámci TZ jsou však již dnes 
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ukotveny skutkové podstaty pomluvy nebo křivého obvinění, které by měly dopadat na ty 
osoby, které by zneužily tohoto institutu.  

Rizikem plynoucím z nepřijetí regulace větší ochrany oznamovatelů je zachování stávajícího 
stavu, kdy zaměstnanci mají malou povědomost o možnostech ochrany v případě, 
že oznámí protiprávní jednání svého zaměstnavatele nebo svých kolegů a zejména mají 
obavu před následnými represivními opatřeními. Dost často se takový zaměstnanec stává 
lhostejným ke zjištěným informacím, což je nežádoucí. Za další rizika lze považovat erozi 
demokracie, snížení důvěry občanů v demokratický právní stát. 

Setrvání ve stávajícím stavu by také vedlo k tomu, že ČR nebude schopna dostát svým 
mezinárodním závazkům. 
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2. NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ 
 
Předkládaný návrh variant řešení ochrany oznamovatelů v právním řádu ČR a zvolená 
opatření vyplývají z předchozích legislativních pokusů o úpravu dané problematiky. 
S ohledem na dřívější stanovisko Legislativní rady vlády byla předem vyloučena varianta 
spočívající v úpravě antidiskriminačního zákona a dalších zákonů39. Také byla zohledněna 
její stanoviska k návrhům zákonů, které vycházely z principů, na nichž jsou založeny níže 
uvedené varianty II40 a varianta III41. Dále byla zvážena „nulová varianta“ a varianta I 
spočívající v nelegislativním řešení problematiky.  
 
Varianta 0 – Zachování současného stavu („status quo“) 
Ochrana oznamovatelů nebude nově legislativně řešena a nepřijmou se ani žádná 
nelegislativní opatření. Oznamovatel bude chráněn stejně jako dosud prostřednictvím 
obecných institutů, které jsou obsaženy v zákoníku práce (zejména taxativní důvody 
pro rozvázání pracovního poměru a obranu proti neplatnému rozvázání pracovního poměru), 
dále pak v zákoně o státní službě (především taxativní důvody skončení služebního poměru 
a obrany proti neplatnému skončení služebního poměru) včetně podrobnější úpravy dané NV 
č. 145/2015. Ochrana bude ponechána pro vojáky a příslušníky bezpečnostních sborů 
v  zákonech upravujících jejich služební poměry. 

 
Varianta I – Nelegislativní řešení 
Řešení spočívá v ponechání stávajícího právního stavu beze změny za současného 
rozšíření podpory neziskových organizací, které se zabývají protikorupční činností 
a problematikou whistleblowingu. Konkrétně by se jednalo o navýšení prostředků dotačního 
titulu „Prevence korupčního jednání“ tak, aby je neziskové organizace mohly využívat 
na další rozvoj aktivit týkajících se whistleblowingu (včetně právního poradenství 
oznamovatelům, osvětou u veřejnosti, peněžitého ocenění vybraných oznamovatelů atd.). 
V problematice oznamovatelů by tak byla více než dosud podporována angažovanost 
neziskových organizací coby významného segmentu občanské společnosti. 
 

Varianta II – Minimalistické řešení 
Varianta II představuje minimalistické legislativní řešení spočívající v úpravě občanského 
soudního řízení doplněním výslovné úpravy ochrany oznamovatelů (tj. poskytnutí ochrany 
ex post). Tím by jim bylo v civilním procesu garantováno stejné postavení, jako mají jiné 
skupiny osob, které mohou být přímo či nepřímo ze zákonem stanovených důvodů 
diskriminovány. Pro žalobce (oznamovatele protiprávní činnosti) z toho vyplývá narovnání 
jejich procesního postavení vůči žalovaným (zaměstnavatelům), kteří budou muset dokázat, 
že z jejich strany nedošlo k postižení nebo znevýhodnění žalobců odvetným opatřením 
v souvislosti s podaným oznámením. Jedná se o zavedení institutu obráceného důkazního 
břemene. 
                                                 
39 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 
před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012 Sb., a další 
související zákony (neschválen vládou). 
40 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(sněmovní tisk č. 1034, VII. volební období). 
41 Návrh zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele 
a o změně dalších souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 799, VII. volební období). 
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Varianta III – Komplexní řešení „Slovenská varianta“ 
Tato varianta je inspirována právní úpravou ochrany oznamovatelů na Slovensku (bez 
zahrnutí některých institutů, jako je státem zajištěné finanční odměňování oznamovatelů). 
Oznamování by se týkalo pouze trestných činů (případně taxativního výčtu některých z nich). 
Procesně by byl postup takový, že oznamovatel by po podání trestního oznámení mohl 
požádat příslušného státního zástupce o přiznání statusu tzv. chráněného oznamovatele. 
Oznamovatel by musel splnit všechny podmínky stanovené tímto zákonem (především 
podání trestního oznámení v dobré víře a nesměl by být v žádné formě účasten 
oznamovaného trestného činu). Pokud by mu státní zástupce přiznal status chráněného 
oznamovatele, vztahovala by se na něho následně pracovněprávní ochrana nebo ochrana 
ve služebních věcech tak, že zaměstnavatel by s chráněným oznamovatelem mohl z vlastní 
iniciativy ukončit pracovní či služební poměru pouze s předchozím souhlasem zákonem 
stanoveného správního orgánu. Oznamovatelům by díky tomu byla poskytnuta ochrana již 
ex ante, a nikoliv až v následném soudním sporu se zaměstnavatelem, který již uplatnil 
některé z odvetných opatření. Varianta III tak zahrnuje komplexní řešení ochrany 
oznamovatelů prostřednictvím přijetí speciálního zákona a nezbytných novel vybraných 
právních předpisů. 

 
Varianta IV – Komplexní řešení „Návrh Směrnice“ 
Varianta IV byla významně inspirována návrhem Směrnice. Předmětem oznámení by bylo 
podezření o spáchání trestných činů, přestupků a jednání, které mají znaky přestupku; 
uvedené činy musí souviset s činností zaměstnavatele. Zákonem stanovení zaměstnavatelé 
z veřejné i soukromé sféry budou povinni zavést vnitřní oznamovací systémy tak, aby je 
mohli jejich zaměstnanci bezpečně využívat. Smyslem je umožnit oznamovatelům řešit 
problémy nejdříve přímo u zaměstnavatele bez obav z možných odvetných opatření, 
a současně dát zaměstnavateli možnost na základě získaných informací co nejdříve napravit 
nevyhovující stav.  
 
Současně se posílí vnější oznamovací systémy tak, aby v souladu s návrhem Směrnice 
existoval určitý specializovaný orgán zabývající se problematikou oznamování. Působnost 
a činnost stávajících orgánů, u kterých lze učinit oznámení (Policie, státní zastupitelství, 
atd.), by zůstala nedotčena. Právní úprava by určila zvláštní orgán, jemuž by svěřila 
působnost přijímat externí oznámení od oznamovatelů, a to buď některý ze stávajících 
orgánů (např. Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář veřejného ochránce práv, některé 
z ministerstev), nebo by zřídila nový specializovaný orgán pro tento účel. Specializovaný 
orgán by mohl nést označení „Agentura na ochranu oznamovatelů“ a poskytoval by 
odbornou pomoc v zákonem stanoveném rozsahu a na základě jejich žádostí by vydával 
osvědčení osobám, které by uznal za oznamovatele. Při stanovení této varianty bylo 
důkladně zvažováno institucionální zakotvení specializovaného orgánu, přičemž bylo 
upřednostněno vytvoření nového specializovaného orgánu v rámci již existujících struktur 
Ministerstva spravedlnosti, u které je z hlediska své působnosti s problematikou ochrany 
oznamovatelů a navrhovaného věcného řešení v mnoha ohledech největší průsečík.  
 
Oznamovatelé z řad státních zaměstnanců, vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů by 
získali výhodnější procesní postavení tím, že by právní úprava přiznala odkladný účinek 
rozhodnutím v řízení ve věcech služby a v následném přezkumu rozhodnutí v soudním řízení 
správním. Oznamovatelé z řad zaměstnanců podle zákoníku práce by měli možnost 
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navrhnout soudu předběžné opatření, které upraví jejich ochranu v zaměstnání do doby, 
než soud rozhodne ve věci samé, a také by došlo k přenesení důkazního břemene z žalobce 
na žalovaného. Varianta IV tak předpokládá komplexní řešení ochrany oznamovatelů 
prostřednictvím speciálního zákona a nezbytných novel vybraných právních předpisů, 
vychází však z výrazně odlišného věcného pojetí. 
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3. VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ VARIANT 

3.1 Varianta 0 

Náklady 

Zachování stávající právní úpravy nepředstavuje žádné nové náklady, ale touto variantou 
nejsou naplněny primární cíle zamýšleného zlepšení ochrany oznamovatelů. Nedojde 
ke snížení nákladů na korupci a další protiprávní jednání vyskytující se na straně 
zaměstnavatelů; tyto náklady jsou dosud do značné míry latentní, ale v konečném důsledku 
dopadají na celou společnost. 

 

Přínosy 

Přínos zachování současného právního stavu je zejména v nezavádění nové regulace 
v právním řádu České republiky spolu se všemi dalšími souvislostmi.   

Shrnutí přínosů a nákladů varianty 0: 

Varianta 0 
 

Př
ín

os
y 

• žádné náklady spojené s legislativním procesem 
• žádný přímý dopad na státní rozpočet či na rozpočty územních 

samosprávných celků (resp. na ostatní veřejné rozpočty)  
 

N
ák

la
dy

 

• náklady spojené s korupcí či jinou protiprávní činností kvůli nedostatečným 
řešením protiprávních jednání, kterých se dopustili zaměstnavatelé 

 

3.2 Varianta I 

Náklady 

Varianta I spočívá ve zvýšení finanční podpory činnosti neziskových organizací. Finanční 
podpora ze strany státu by byla poskytována formou dotací, přičemž činnost neziskových 
organizací by mohla podpořit také veřejnost, a to formou dobrovolných příspěvků.42  

Z hlediska financování činnosti neziskových organizací je nutné uvést také dotační program 
Ministerstva vnitra „Prevence korupčního jednání“ na podporu poradenství prostřednictvím 
neziskových organizací43. Nestátní neziskové organizace mají přitom již dlouhodobě zřízené 

                                                 
42 Z hlediska financování neziskových organizací představují finanční příspěvky veřejnosti významnou složku 
jejich rozpočtu. O výši poskytnutých příspěvků pak nalezneme informace zpravidla ve výročních zprávách 
jednotlivých neziskových organizací. Příkladem lze uvést výroční zprávy Transparency International – Česká 
republika, o.p.s., Oživení, o.s. nebo Nadačního fondu proti korupci za roky 2015 až 2017 dostupné na webových 
stránkách těchto organizací. 
43 Např. v roce 2018 jsou v jeho rámci rozdělovány 4 mil. Kč (http://www.mvcr.cz/clanek/prevence-korupcniho-
jednani-dotace-pro-rok-2018.aspx). 
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důvěryhodné oznamovací kanály. Dále poskytují právní poradenství a právní pomoc řádově 
desítkám oznamovatelů ročně.44  

 

Přínosy 

Hlavní přínos varianty I lze spatřovat v zachování stávajícího právního režimu. Díky činnosti 
neziskových organizací by došlo také k osvětě širší veřejnosti o institutu ochrany 
oznamovatelů, což bude mít dlouhodobě pozitivní přínos zejména s ohledem na prevenci 
a motivaci potenciálních oznamovatelů učinit o protiprávních jednáních oznámení.  

Shrnutí přínosů a nákladů varianty I: 

Varianta I 
 

Př
ín

os
y 

• žádné náklady spojené s legislativním procesem 
• zvýšená osvěta veřejnosti, právní pomoc pro oznamování protiprávního 

jednání zaměstnavatelů, motivace oznamovatelů 

N
ák

la
dy

 

• finanční náročnost spočívající v navýšení podpory neziskových organizací 
zabývajících se whistleblowingem (výše záleží na politickém rozhodnutí) 

 

3.3 Varianta II 

Náklady 

Zvolením varianty II dochází ke vzniku přímých nákladů pouze na straně státu, a to 
v důsledku nutnosti novelizace občanského soudního řádu. V praktickém důsledku může mít 
tato varianta vliv především na vznik nákladů v podobě náhrady nákladů řízení v rámci 
soudního řízení. V důsledku obráceného důkazního břemene v neprospěch osoby dotčené 
oznámením bude tato osoba povinna prokázat, že se nedopustila znevýhodnění 
oznamovatele. To může mít u osoby dotčené oznámením za následek vznik nákladů řízení 
spojených se svou obhajobou (právní zastoupení, náklady spojené s obstaráním důkazů, 
atd.). Tato varianta by poskytovala oznamovatelům ochranu ex post, tj. v případech, kdy 
na jejich straně by již vznikla odvetným opatřením určitá újma (typicky ztráta zaměstnání). 
Toto řešení neodpovídá návrhu Směrnice, a v případě její implementace by náklady 
na provedení varianty II byly vynaloženy neúčelně. 
   
Přínosy 

V důsledku novelizace občanského soudního řádu by došlo k přímému zlepšení postavení 
oznamovatele v rámci soudního řízení; zejména v podobě obráceného důkazního břemena 
v neprospěch osoby dotčené oznámením.  
 
                                                                                                                                                      
 
44 Příloha č. 1 Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA) jako příloha k návrhu zákona, kterým se 
mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, s. 66-74. 
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Shrnutí přínosů a nákladů varianty II: 

Varianta II 
 

Př
ín

os
y 

• dílčí zlepšení postavení oznamovatele v občanském soudním řízení 
prostřednictvím sdíleného důkazního břemene  

• snížení výnosů pocházejících z korupce či jiné protiprávní činnosti, která 
byla na základě oznámení odhalena  
 
 

N
ák

la
dy

 

• zanedbatelný dopad na státní rozpočet či na rozpočty územních 
samosprávných celků (resp. na ostatní veřejné rozpočty) 

• náklady spojené s vedením soudního řízení  

 

3.4 Varianta III 

Náklady 

Touto variantou se nevytváří žádný nový orgán a nepočítá se s nutností personálního 
navýšení ve stávajících orgánech. Výdaje jsou spojené se zajištěním činnosti státního 
zastupitelství a správního orgánu ve věcech týkajících se oznamovatelů. Administrativní 
činnost spojená s přijímáním oznámení (za současného uvážení řádově desítek případů 
ročně) by neměly přesáhnout celkově 1 000 000 Kč za rok. Poslanecký návrh Ing. Andreje 
Babiše o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany 
zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů, který je v mnoha parametrech 
obdobný slovenské právní úpravě, ve své důvodové zprávě počítá s náklady na vyřízení 
jednoho případu ve výši cca 25 000,- Kč. Při předpokládaném počtu několika desítek 
oznámení ročně a nutnosti vytvoření jednoduchého anonymizačního informačního systému 
se částka 1 000 000,- Kč coby odhadovaných celkových nákladů na realizaci této varianty 
jeví jako reálná.   

Toto řešení neodpovídá návrhu Směrnice, a v případě její implementace by náklady 
na provedení varianty III byly vynaloženy neúčelně. 
 
Přínosy 

Zlepšením ochrany oznamovatelů by mělo dojít ke snížení výnosů pocházejících z korupce 
nebo jiné trestné činnosti, která byla na základě oznámení odhalena. Zajištěním ochrany 
oznamovatelů se předpokládá vyšší míra objasněnosti (nejen) korupčních případů a případů 
manipulace s veřejnými zakázkami, ale také případně snížení této kriminality. 
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Shrnutí přínosů a nákladů varianty III: 

 
 
 
 
 

Varianta III 
 

Př
ín

os
y 

• částečná ochrana zaměstnance ex ante díky možnosti přiznání statusu 
chráněného oznamovatele 

• snížení výnosů pocházejících z korupce či jiné trestné činnosti, která byla na 
základě oznámení odhalena 
 
 
 

N
ák

la
dy

 

• náklady spojené s činností státního zastupitelství při přiznávání statusu 
chráněného oznamovatele 

• náklady spojené s činností správního orgánu při schvalování kroků 
zaměstnavatele vůči chráněnému oznamovateli 

 

3. 5 Varianta IV 
 
Náklady 

Náklady u varianty IV představují zejména dvě položky; náklady spojené se zřízením 
Agentury a náklady spojené se zřízením interních oznamovacích systémů. Zřízením 
Agentury již v rámci existujícího orgánu (ad hoc Ministerstva spravedlnosti) dojde ke sdílení 
a minimalizaci provozních nákladů a nákladů spojených se vznikem útvaru. 
 
V oblasti ochrany oznamovatelů by měla s ohledem na svou působnost Agentura vykonávat 
především kontrolní, poradní a metodickou činnost. Tyto činnosti bude Ministerstvo 
spravedlnosti realizovat vytvořením nového odboru o 20 zaměstnancích. Nově zřízený odbor 
by měl sestávat z ředitele, vedoucích dvou oddělení, tří specialistů na IT, nejméně 5 dalších 
vysokoškoláků, do jejichž působnosti bude spadat zejména kompletace metodik a informací 
pro veřejné funkcionáře, vydávání osvědčení a poskytování poradenství v souvislosti 
se zřízením oznamovacích kanálů a dalších 9 středoškolsky vzdělaných zaměstnanců 
pro kontrolu údajů v podaných oznámeních a administrativní agendu spojenou s nově 
vzniklým odborem.  
 
Celkové roční náklady v oblasti platů a souvisejících výdajů by měly činit 11 340 000 Kč. 
K těmto nákladům je třeba přičíst náklady spojené s dislokací zmíněného odboru 
ministerstva, neboť Ministerstvo spravedlnosti nemá v současné době volné místo 
v budovách, které spravuje. Přizpůsobení nového pracoviště by mělo generovat jednorázové 
náklady ve výši 100 000 Kč na zaměstnance, tj. odhadem 2 000 000 Kč při počtu 
20 zaměstnanců. Průměrné personální a mzdové náklady na jednoho zaměstnance nově 
vzniklého odboru činí 567 000 Kč za rok, při plánovaných 20 zaměstnancích činí 11 340 000 
Kč za rok.  
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 Měsíční personální 
a mzdové náklady 

na jednoho zaměstnance 
v Kč 

Roční personální 
a mzdové náklady 

na jednoho zaměstnance 
v Kč 

Hrubý plat  35 000 420 000 

Pojistné  11 900 142 800 

FKSP 350 4 200 

Celkem  47 250 567 000 

 

Celkové náklady v prvním roce činí 21 670 000 Kč.  

 

 Cena v tis. Kč 

IT náklady  14 000 

Personální náklady  5 670 

Náklady spojené s dislokací  2 000 

Celkem 21 670 

 

Náklady v dalších letech činnosti budou činit 12 060 000 Kč za rok.  

 Cena v tis. Kč 

Náklady IT (podpora aplikace, servis, rozvoj, 
podpora HW, servis, rozvoj  

720 

Personální náklady  11 340 

Celkem  12 060 

 

Druhou složku nákladů varianty IV představují náklady spojené se zřízením interních 
oznamovacích kanálů (systémů). V rámci návrhu Směrnice byly náklady spojené 
se zavedením interních oznamovacích kanálů v rámci veřejného sektoru v celé EU vyčísleny 
částkou ve výši 204,9 milionu EUR ve formě jednorázových nákladů a částkou ve výši 319,9 
milionu EUR ve formě ročních nákladů. U soukromého sektoru byly jednorázové náklady 
odhadnuty na částku ve výši 542,9 milionu EUR a ve formě ročních nákladů částkou 1 016,7 
milionu EUR. V součtu by měly náklady soukromého a veřejného sektoru v rámci EU činit 
1 312,4 milionu EUR.  
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Konkrétní výši nákladů vzniklých v souvislosti se zřízením vnitřních oznamovacích kanálů 
v rámci ČR nelze jednoznačně určit. Dopady na státní rozpočet či na rozpočty územních 
samosprávných celků (resp. na ostatní veřejné rozpočty) bude mít zajištění personálních 
(odborně způsobilých zaměstnanců) a technických kapacit pro oznamování. Státní 
a samosprávné orgány budou moci tyto služby sdílet či zajišťovat centrálně, případně službu 
zajistit prostřednictvím třetí osoby, což může pomoci minimalizovat náklady.  
 
Na podnikatele bude dopadat povinnost zajistit funkční interní oznamovací mechanismy 
a jejich spravování vyškolenými zaměstnanci, což bude představovat dopad 
na podnikatelské prostředí obecně. Zajištění kvalifikovaných zaměstnanců nebo prostředky 
na outsourcing interního oznamovacího mechanismu u třetích osob bude vyžadovat 
vynaložení finančních prostředků zaměstnavatelů. Proškolení příslušných osob si též vyžádá 
náklady na straně zaměstnavatelů. 
 
 
 
Přínosy 

Přínosy varianty IV lze spatřovat zejména v naplnění primárních cílů zamýšlené právní 
úpravy. Zřízením oznamovacích kanálů se očekává zvýšení počtu podaných oznámení. Tím 
by mělo dojít ke snížení výnosů pocházejících z korupce nebo jiné protiprávní činnosti, která 
byla na základě oznámení odhalena. V důsledku přijetí komplexní právní úpravy pak dojde 
ke zlepšení postavení oznamovatele v rámci soudního nebo správního řízení, ale také 
ke zlepšení postavení oznamovatele ex ante. Poskytováním poradenské činnosti Agenturou 
současně dojde k osvětě veřejnosti. Administrativní náklady spojené s navrhovanými 
opatřeními jsou pak kompenzovány snížením výnosů pocházejících z korupce a jiné trestné 
či jiné protiprávní činnosti, která může být na základě oznámení odhalena. 
 
Toto řešení je výrazně inspirováno návrhem Směrnice, a v případě její implementace by již 
národní úpravu nebylo zapotřebí výrazněji upravovat (záleží ovšem na výsledném znění 
Směrnice). 
 

Shrnutí přínosů a nákladů varianty IV: 

 
 
 
 
 

Varianta IV 
 

Př
ín

os
y 

• usnadnění oznamování trestných činů a přestupků díky možnosti využít 
k oznámení vnitřní oznamovací systémy u stanovených zaměstnavatelů 

• možnost využít k oznámení specializovaný správní orgán - Agenturu 
• výrazně zvýšená ex ante ochrana zaměstnance díky možnosti požádat 

o ochranu předběžným opatřením v občanském soudním řízení  
• dílčí zlepšení postavení oznamovatele v občanském soudním řízení 

prostřednictvím sdíleného důkazního břemene 
• snížení výnosů pocházejících z korupce či jiné protiprávní činnosti, která 

byla na základě oznámení odhalena  

N
ák

la
dy

 

• náklady spojené se zřízením a činností vnitřních oznamovacích systémů 
u stanovených zaměstnavatelů 

• náklady spojené se zřízením a  činností správního orgánu specializovaného 
na problematiku oznamovatelů 
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4. STANOVENÍ POŘADÍ VARIANT A VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO ŘEŠENÍ 

Vyhodnocení nejvhodnějšího řešení pracuje s následujícími variantami: 

 

Varianta 0:  zachování současného stavu, kdy bude i nadále ochrana oznamovatelů 
zajišťována obecnými instituty vybraných právních předpisů; 

Varianta I: nelegislativní řešení spočívá v ponechání stávajícího stavu beze změny 
za současného rozšíření podpory neziskových organizací; 

Varianta II: legislativní úprava občanského soudního řádu zvyšující ochranu 
oznamovatelů protiprávní činnosti pomocí institutu sdílení důkazního břemene;  

Varianta III: komplexní legislativní řešení ochrany oznamovatelů trestných činů za účasti 
státního zastupitelství a správního orgánu udělujícího souhlas zaměstnavateli 
s kroky vůči oznamovateli; 

Varianta IV: komplexní legislativní řešení ochrany oznamovatelů protiprávní činnosti 
pomocí zavedení vnitřních oznamovacích mechanismů, zřízení Agentury 
na ochranu oznamovatelů, předběžných opatření ve věcech oznamovatelů 
a sdílení důkazního břemene v občanském soudním řízení. 

Pro určení nejvhodnější varianty bylo následně přistoupeno k výběru kritérií, podle kterých 
budou jednotlivé varianty hodnoceny. Vzájemnou komparací jednotlivých variant poté 
získáme nejvhodnější řešení. Ze zamýšlených kritérií hodnocení byly vybrány následující: 
nákladnost z hlediska finančního tak i personálního, možnost naplnění cíle, konzistentnost 
právní úpravy a hledisko prevence. 
 
 
I. Nákladnost 
Náklady se pro účely hodnocení rozumí zejména náklady v rovině finanční (hospodárné) 
a personální. V rámci finančního hlediska bude posuzována zejména skutečnost, jakou 
peněžní částku by zvolená varianta vyžadovala. Tím se rozumí zejména náklady spojené 
s podporou různých organizací, zřízením nového útvaru, administrativním postupem 
aj. Personální náklady pak lze rozdělit do dvou skupin; první skupinu tvoří počet osob, 
které by pro daného úkolu musely být v rámci vybrané varianty určeny. Druhou skupinu 
představuje časová náročnost plnění úkolů těchto osob, tedy množství času nutného 
ke splnění daných zadání konkrétním zaměstnancem. 
 
Varianta 0 
Tato varianta se jeví z hlediska vyčíslitelných nákladů jako nejméně nákladná. Zachování 
stávajícího stavu si nevyžádá vznik žádných nových pracovních pozic. Nedojde k žádné 
vyšší úspoře prostředků díky zvýšení oznamování protiprávní činnosti. 
 
Varianta I 
Zvolením nelegislativní varianty by vznikly vyšší náklady při podpoře činnosti neziskových 
organizací. Výše by byla dána politickým rozhodnutím.  
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Varianta II 
Při přijetí dílčí úpravy civilního procesu lze náklady spatřovat zejména v legislativním procesu 
a poté při vymáhání práva v podobě nákladů řízení. Ty by však byly hrazeny dle obecných 
principů soudního řízení. Náklady této varianty jsou tak v zanedbatelném rozsahu 
a z hlediska předvídatelnosti budoucích nutných investicí se jedná o variantu přijatelnou.  
 
Varianta III 
Komplexní legislativní řešení by si vyžádalo mírně vyšší náklady na činnost státních 
zastupitelství a dalšího správního orgánu, který by byl příslušný k udělení souhlasu 
zaměstnavateli s kroky vůči zaměstnanci.  
 
Varianta IV 
Zřízení vnitřních oznamovacích mechanismů, speciálního správního orgánu a úprava 
občanského soudního řízení a řízení ve věcech služby se jeví jako nejnákladnější varianta, 
a to jak z hlediska finančního, tak i personálního.  

Aspekt 
nákladnost 

1. pořadí 2. pořadí 3. pořadí 4. pořadí 5. pořadí 

Varianty 0 I, II I, II III IV 

 
 
II. Naplnění cíle 
Varianta 0 
Při zvolení dané varianty nedochází ke zvýšení ochrany oznamovatelů v ČR. Z hlediska 
naplnění cíle se jedná o řešení konzistentní, které by nepřineslo oznamovatelům žádné nové 
prostředky ochrany. Právní úprava by byla stále situována do více právních předpisů 
dle konkrétních pracovních nebo služebních vztahů. Lze tedy konstatovat, že se jedná 
o řešení sice přijatelné, avšak dlouhodobě zejména s ohledem na očekávanou transpozici 
Směrnice do českého právního řádu nedostatečné. 
 
Varianta I 
Zvýšení prostředků pro neziskové organizace by cíle naplnilo jen částečně, a to 
prostřednictvím zvýšené osvěty veřejnosti, poradenstvím, motivací a oceňováním dobrých 
příkladů z praxe. S ohledem na očekávanou transpozici Směrnice do českého právního řádu 
je řešení nedostatečné. 
 
Varianta II 
Přijetím právní úpravy zlepšující postavení oznamovatele v občanském soudním řízení by 
bylo cíle částečně dosaženo, jednalo by se však jen o ochranu ex post. Nebyl by reflektován 
návrh Směrnice. 
 
Varianta III 
Řešení ve variantě III by se vztahovalo pouze na trestné činy, což by ponechávalo beze 
změny problematiku oznamování další protiprávní činnosti. Chráněný oznamovatel by však 
díky státnímu zastupitelství mohl získat relativně silné postavení vůči zaměstnavateli, jehož 
kroky vůči oznamovateli by musely být schvalovány správním orgánem. Jednalo by se 
o ochranu ex ante. Ani tento návrh však neodpovídá opatřením uvedeným v návrhu 
Směrnice. 
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Varianta IV  
Jedná se o nejkomplexnější řešení, které skýtá oznamovatelům více možností, jak učinit 
oznámení týkající se trestných činů, přestupků a jednání, které má znaky přestupku.  
Následně jim poskytuje vyšší ochranu a silnější postavení v občanském soudním řízení 
a v řízeních týkajících se služby. Tato varianta co nejvíce odpovídá obsahu návrhu Směrnice 
(byť se nejedná o naprostou shodu). 
 

Aspekt 
naplnění 

cíle 

1. pořadí 2. pořadí 3. pořadí 4. pořadí 5. pořadí 

Varianty IV II, III II, III I 0 

 
    
III. Konzistentnost právní úpravy 
V rámci posuzování konzistentnosti právní úpravy bylo u každé ze zvažovaných variant 
hodnoceno, zda je právní úprava varianty komplexní nebo obsažena ve více právních 
předpisech.  
 
Varianta 0 
Zachováním stávajícího stavu by byla právní úprava i nadále rozdělena do více právních 
předpisů.  
 
Varianta I 
Nelegislativní řešení zachová stávající právní stav.  
 
Varianta II 
Doplnění občanského soudního řádu o explicitní ochranu oznamovatelů představuje 
minimalistický zásah do právního řádu. 
 
Varianta III 
Legislativní řešení spočívá v speciálním zákonu a změně dalších zákonů. 
 
Varianta IV 
Legislativní řešení spočívá v speciálním zákonu a změně dalších zákonů. 
 

Aspekt 
konzistent- 

nosti 

1. pořadí 2. pořadí 3. pořadí 4. pořadí 5. pořadí 

Varianty IV, III IV, III II 0, I 0, I 

 
 IV. Prevence 
Jedním z důležitých cílů budoucí úpravy institutu ochrany oznamovatelů je bezesporu 
prevence, tedy dosáhnout takového stavu, aby k omezení nebo jinému zásahu do sféry osob 
oznamujících protiprávní jednání vůbec nedošlo.  
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Varianta 0 
Zachováním stávajícího stavu by nemělo na prevenci dopad. 
 
Varianta I 
Osvětová činnost, poradenství, medializace a oceňování oznamovatelů zajišťované 
neziskovým sektorem může mít významný preventivní účinek.  
 
Varianta II 
Doplnění občanského soudního řádu o explicitní ochranu oznamovatelů bude mít preventivní 
účinek spíše v dlouhodobém horizontu, na základě judikatury soudů. Nebude se však jednat 
o preventivní účinek, který by měl dopad na širokou veřejnost. 
 
Varianta III 
Oznamování by se týkalo pouze (vybrané) trestné činnosti, a na prevenci přestupkové 
činnosti by to nemělo vliv. Z toho vyplývá omezený pozitivní dopad této varianty na prevenci 
jako takovou.   
 
Varianta IV 
Zavedení vnitřních oznamovacích systémů a seznámení všech zaměstnanců s nimi již samo 
o sobě bude mít široký osvětový dopad. Další opatření jako zřízení specializovaného orgánu, 
předběžná opatření, sdílené důkazní břemeno v občanském soudním řízení a odkladný 
účinek v některých rozhodnutí ve věcech týkajících se služby budou mít dopad spíše 
v delším časovém horizontu s ohledem na správní a soudní praxi. 
 

Aspekt 
prevence 

1. pořadí 2. pořadí 3. pořadí 4. pořadí 5. pořadí 

Varianty IV I, II, III I, II, III I, II, III 0 

 

Závěr 

V důsledku komparace variant podle výše uvedených kritérií včetně požadavku na reálnou 
aplikaci vyplývá, že nejvhodnější variantu představuje Varianta IV. S ohledem na dosažení 
cílů stanovených návrhem Směrnice bylo zvoleno řešení spočívající v přijetí komplexní 
právní úpravy (varianta IV), a to s vědomím, že návrh Směrnice nemusí být na úrovni EU 
schválen, případně může doznat značných změn. Varianta IV byla vyhodnocena jako 
nejlepší v aspektu naplnění cíle, konzistentnosti právní úpravy a naplnění cíle. Z hlediska 
nákladovosti byla sice vyhodnocena jako nejnákladnější, avšak bez vynaložení nákladů 
souvisejících se zřízením Agentury a oznamovacích kanálů by nebylo možné docílit 
primárních cílů právní úpravy; tj. faktické zvýšení ochrany oznamovatelů a zvýšení počtu 
podaných oznámení o protiprávních jednáních. Zvolení varianty IV odpovídá aktuálnímu 
politickému zadání předkladatele.  
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Konečné pořadí Varianta 

1. IV 

2. II 

3. III 

4. I 

5. 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB63F9AEV)



40 
 

5. IMPLEMENTACE A VYNUCOVÁNÍ 

5.1 Implementace doporučené varianty 

Jako nejvhodnější forma implementace ochrany oznamovatelů do českého právního řádu 
bylo vyhodnoceno přijetí nového speciálního zákona o ochraně oznamovatelů, neboť tímto 
způsobem bude dostatečně implementována zamýšlená právní úprava EU.  

Z hlediska hmotného práva lze zvolenou variantu popsat následovně:  

1) Věcná působnost – návrh zákona pokrývá všechny trestné činy a přestupky. 

2) Osobní působnost – návrh zákona dopadá na osoby vykonávající závislou práci vůči 
osobě dotčené oznámením; návrh zákona neobsahuje ochranu ostatních osob jako 
např. dobrovolníků, uchazečů o práci a dalších osob, které nejsou k oznamovanému 
subjektu v pracovněprávním či služebním vztahu. 

3) Oznamovatel je osobou, na kterou dopadá věcná a osobní působnost zákona a jež se 
opodstatněně domnívá, že jím oznamované informace jsou v době činěného oznámení 
pravdivé. 

Z ochrany jsou vyloučena např. nepravdivá oznámení (s výjimkou těch, jejichž 
nepravdivosti si oznamovatel nemohl být s ohledem na relevantní okolnosti vědom, což 
je z hlediska omezené možnosti oznamovatele své podezření plnohodnotně prověřit 
efektivní), jimiž dochází k protiprávnímu jednání, aniž by veřejný zájem na oznámení 
převažoval nad újmou vzniklou dotčeným chráněným zájmům (např. porušení 
mlčenlivosti či loajality k zaměstnavateli, ať již samo o sobě či ve spojení s excesivní 
formou oznámení) a v principu jsou způsobilé vyloučit z ochrany i oznámení činěná 
z obzvlášť zavrženíhodných pohnutek.  

4) Vnitřní oznamovací systém – návrh zákona zavádí povinnost zavést interní kanály 
a postupy pro oznamování a prošetřování oznámení pro právnické osoby v soukromém 
sektoru s více než 50 zaměstnanci, s ročním obratem nebo bilanční sumou roční 
rozvahy přesahující 10 mil. eur a pro právnické osoby podnikající ve finančních službách 
nebo zranitelné vzhledem k legalizaci prostředků pocházejících z trestné činnosti nebo 
k financování terorismu. Povinnost zavedení interního mechanismu se dále vztahuje 
na veřejné zadavatele vyjma obcí s méně než 10 000 občany, to neplatí, jde-li o obce 
vykonávající rozšířenou působnost.  

5) Vnější oznamovací systém – v zákoně se navrhuje ponechat možnost využít stávající 
mechanismy – tedy možnost podat trestní oznámení a oznámení o přestupku příslušným 
orgánům. V rámci externích mechanismů se navíc umožňuje podat oznámení Agentuře, 
která poté sama oznámení podá příslušným orgánům. 

6) Zákaz odvetných opatření – návrh zákona obsahuje obecný zákaz odvetných opatření 
s jejich demonstrativním výčtem, přičemž se zákaz vztahuje i na osoby blízké 
oznamovatelům (na toto ochranné opatření navazuje úprava v zákoně o inspekci práce, 
občanském soudním řádu a příslušných služebních předpisech). 

Zákaz postihů a znevýhodňování oznamovatele v zaměstnání představuje v relevantní 
oblasti, tj. pokud jde o ochranu před odvetnými opatřeními v zaměstnání, konkretizaci 
zásady rovného zacházení obsažené ve všech právních předpisech upravující pracovní 
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a služební poměr45. Tento zákaz zajišťuje nejširší možnou ochranu, neboť je z povahy 
věci aplikovatelný na všechny situace, v nichž může k represím vůči oznamovateli vůbec 
dojít. Tato ochrana se vztahuje na všechny dílčí aspekty zaměstnaneckého vztahu 
(nejen jeho ukončení a změny, ale i odměňování, kariérní postup, pracovní podmínky 
apod.) i na všechny druhy personálních opatření, nezávisle na tom, zda představují 
právní jednání či formální rozhodnutí, nebo zda jsou pro ně stanoveny zákonné 
podmínky či jsou - obecně – jen na vůli zaměstnavatele (např. odvolání jmenovaných 
vedoucích zaměstnanců podle ZP). 

7) Agentura, organizačně zařazená pod Ministerstvo spravedlnosti jako nezávislý 
a samostatný externí kanál pro oznamování, dle návrhu zákona a) poskytuje informační 
podporu a poradenství v oblasti whistleblowingu, b) přijímá oznámení podle tohoto 
zákona, která bude dále postupovat orgánu příslušnému k prošetření, o výsledcích 
šetření bude informovat oznamovatele; slouží oznamovatelům v případě, že nedůvěřují 
interním mechanismům či se obávají přímo obrátit na mechanismy externí a c) na žádost 
oznamovatele vydává osvědčení o tom, že se jedná o oznamovatele ve smyslu zákona. 
Agentura bude v mezích ochrany oznamovatelů poskytovat také informační osvětu mezi 
občany.  

8) Osvědčení – Agentura bude vydávat oznamovatelům osvědčení, která poskytne 
oznamovatelům větší oporu při následném jednání se zaměstnavatelem, služebním 
orgánem nebo případně soudem. 

9) Další ustanovení – např. neúčinnost smluvních ujednání, která by vylučovala ochranu 
stanovenou navrženým zákonem, nebo stanovení pojistky k ochraně totožnosti 
oznamovatele. 

Procesně právní ustanovení týkající se vojáků z povolání, příslušníků bezpečnostních sborů 
a státních zaměstnanců jsou obsahem zákona o vojácích, zákona o příslušnících 
bezpečnostních sborů a ZSS (z hlediska služebního řízení) a již podle současné právní 
úpravy je ukotvena v soudním řádu správním. Nově je ve služebních předpisech stanoveno, 
že žaloba oznamovatele proti rozhodnutí má odkladný účinek. To platí i pro podání kasační 
stížnosti.  

Procesně právní ochrana ve vztahu k oznamovateli, jedná-li se o soukromoprávní oblast, 
spočívá v přenesení důkazního břemene, kdy žalovaný je povinen dokázat, že nedošlo 
k neoprávněnému postižení nebo znevýhodnění v oblasti pracovní nebo jiné závislé činnosti. 
Přenos důkazního břemene s ohledem na to, že legitimita jakýchkoli personálních opatření 
proti oznamovateli je v důsledku řešení popsaného výše u zákazu odvetných opatření 
podmíněna (mimo jiné) skutečností, že nejde o postih či znevýhodnění za podané oznámení 
a že subjektivní motivaci zaměstnavatele je obtížné prokázat, je žádoucí posílit ochranu 
oznamovatele po procesní stránce, a to zavedením přeneseného důkazního břemene. 
V jeho důsledku bude oznamovatel povinen pouze prokázat, že byl vystaven odlišnému 
zacházení než jiná osoba ve srovnatelné situaci, a tvrdit, že se tak stalo z důvodu oznámení; 
zaměstnavatel musí následně prokázat, že měl k odlišnému zacházení jiný – legitimní, 
tj. věcně relevantní – důvod. Přenesené důkazní břemeno má logicky praktický význam 
pouze u těch personálních opatření, u nichž není zaměstnavatel vázán na zákonem 
taxativně stanovené důvody a lze je využít pouze v rámci procesní úpravy řízení podle OSŘ, 

                                                 
45 Viz § 16 odst. 1 a odst. 2 věta první ZP, § 98 ZSS (ve spojení s § 16 ZP), § 77 odst. 2 a odst. 8 věta první 

ZPBS a § 2 odst. 3 věta první ZVP. 
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tj. sporného řízení založeného na zásadě projednací, v němž nesou břemeno tvrzení 
a důkazní břemeno jeho účastníci,46 tj. omezuje se na spory z pracovněprávních vztahů 
upravených ZP. Pro personální opatření činěná vůči oznamovateli ve služebním poměru 
není rozložení důkazního břemene podstatné (byť je v ZPBS jeho určitá obdoba upravena47), 
neboť na postup služebního orgánu se vztahuje zásada materiální pravdy podle zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“)48. Služební orgán 
je tedy povinen postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné 
pochybnosti, a to v rozsahu nezbytném – mimo jiné – pro soulad jeho úkonu s právními 
předpisy, tj. i ohledně skutečnosti, že (ne)jde o zakázaný postih a znevýhodnění/diskriminaci 
z příslušných důvodů. 

Navrhované řešení představuje i změnu vybraných právních předpisů: 

1) OSŘ – zavádí se opatření ve věcech oznamovatelů coby způsob ex ante ochrany 
oznamovatelů. Na základě návrhu oznamovatele rozhodne soud před zahájením nebo 
v průběhu řízení o tom, že jednání zaměstnavatele vůči oznamovateli nevyvolává právní 
účinky nebo nařídí zaměstnavateli, aby se zdržel dalšího jednání vůči oznamovateli 
do rozhodnutí ve věci samé. Dále bude zakotven výše popsaný přenos důkazního 
břemene v neprospěch zaměstnavatele v řízení o věci samé, pokud je žalobcem 
oznamovatel. 

2) Zákon o inspekci práce – navrhované řešení zahrnuje možnost postihu zaměstnavatele 
v právním režimu ZP ze strany inspekce práce, a to pomocí udělení pokuty za přestupek 
spáchaný tím, že zaměstnavatel a) nezřídil interní oznamovací mechanismus, b) brání 
zaměstnanci podat oznámení, c) činí odvetná opatření vůči oznamovatelům a d) poruší 
další povinnosti stanovené zákonem. 

3) Služební předpisy (zákon o státní službě, zákon o vojácích z povolání, zákon 
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) – zavedení odkladného 
účinku odvolání proti rozhodnutí podaného oznamovatelem ve služebním poměru proti 
rozhodnutí, resp. odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí podané oznamovatelem 
ve služebních předpisech.  

 

5.2 Vynucování 

V rámci postihování porušení povinností stanovených zákonem o ochraně oznamovatelů 
bude posílena zejména pravomoc a působnost Inspektorátu práce. Změnovým zákonem 
bude rozšířena škála přestupků, které bude moci Inspekce práce sankcionovat. Přestupku se 
dopustí fyzická a právnická osoba tím, že bude bránit zaměstnancům v podání oznámení 
podle zákona upravujícího ochranu oznamovatelů, postihne nebo znevýhodní zaměstnance 
z důvodu podání takového oznámení nebo nezřídí vnitřní oznamovací systém či nesplní 
povinnosti stanovené zákonem upravujícím ochranu oznamovatelů. Současně nelze 
opomenout ani působnost soudů (zejména trestní a přestupkové řízení, nebo řízení 
o náhradě škody) a služebních orgánů. 

Dále je také vhodné zmínit, že samotný zákon o ochraně oznamovatelů nepřiznává Agentuře 
nebo jinému orgánu pravomoc k sankcionování porušení povinností stanovených tímto 
                                                 
46 Viz § 101 odst. 1 písm. a) a b) a § 120 OSŘ. 
47 Viz § 180 odst. 3 ZPBS.  
48 Viz § 3 ve spojení s § 2 SŘ. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB63F9AEV)



43 
 

zákonem. Koncepce zákona o ochraně oznamovatelů je spíše hmotněprávní povahy 
a upravuje práva a povinnosti dotčených subjektů (zejm. zaměstnavatel a oznamovatel), 
včetně postavení Agentury, včetně jejích pravomocí.  
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6. PŘEZKUM ÚČINNOSTI REGULACE 

Přezkoumávat účinnost této právní regulace budou zejména orgány, které s ní budou 
přicházet přímo do styku v rámci běžné aplikace (tedy zejména činné v trestním řízení 
a občanskoprávní, resp. správní, soudy a služební orgány). Jelikož je návrh zákona obsažen 
ve Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022, bude přezkum regulace předmětem 
navazujícího strategického dokumentu vlády pro oblast boje s korupcí. V dalších letech bude 
přezkum účinnosti vykonáván nejen výše uvedenými orgány, ale i Radou vlády 
pro koordinaci boje s korupcí. Na základě bodu II/2 usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2011 
č. 837 patří problematika ochrany oznamovatelů do působnosti Úřadu vlády ČR, přičemž tato 
působnost náleží aktuálně ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády. 
Monitoring v této oblasti bude provádět Oddělení boje s korupcí Úřadu vlády ČR.  

Přezkum účinnosti návrhu zákona bude v případě jeho schválení realizován po třech letech 
od nabytí účinnosti zákona. V návaznosti na definované cíle právní úpravy, tj. zejména 
zlepšení výsledků vnímání postavení oznamovatelů (včetně jejich motivace k oznamování 
podezření na vymezené protiprávní jednání) na základě dotazníkové ankety mezi státními 
zaměstnanci, hodnocení ze strany mezinárodních organizací, které legislativní řešení 
vyžadují (EU) či doporučují (RE a OECD) a partikulárně i vlivu na zlepšení postavení ČR 
v žebříčku vnímání korupce (CPI Index), bude zhodnoceno jejich naplnění v aplikační praxi. 

Indikátory, které budou posuzovány z hlediska naplnění cílů zákona, jsou zejména zlepšení 
výsledků vnímání postavení oznamovatelů (včetně jejich motivace k oznamování podezření 
na vymezené protiprávní jednání) na základě dotazníkové ankety mezi státními zaměstnanci 
v obdobném rozsahu, v jakém byla realizována v minulosti (detailně Přílohy č. 1). 
I s ohledem na počet učiněných oznámení bude na základě statistik nebo výročních zpráv 
možné posoudit, zda zvolené řešení na ochranu oznamovatelů vedlo ke zvýšení počtu 
oznámení o protiprávních jednáních. Dále efektivita zvoleného řešení bude předmětem 
hodnocení zejména ze strany mezinárodních organizací, které legislativní řešení doporučují, 
tj. EU, Rady Evropy a OECD. Sekundárně by v případě schválení navrhované právní úpravy 
mohlo dojít k synergickému vlivu na zlepšení postavení ČR v žebříčku vnímání korupce (tzv. 
CPI Index).  
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7. KONZULTACE A ZDROJE DAT 

Předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí zřídil dle Statutu Rady vlády Pracovní 
komisi k whistleblowingu (ochraně oznamovatelů)49, která na svých jednáních v letech 2015 
až 2017 opakovaně diskutovala o možnostech podoby budoucí právní úpravy ochrany 
oznamovatelů. Pracovní komise k whistleblowingu je složena ze zástupců věcně příslušných 
rezortů, orgánů činných v trestním řízení, neziskových organizací, sociálních partnerů 
a akademické obce. Diskuze na jednáních Pracovní komise vedené nad možnými variantami 
zvýšení ochrany oznamovatelů v České republice byly významným korektivem 
pro zhodnocení jednotlivých variant na straně předkladatele.    

Dále byly na dané téma vypracovány odborné studie a analýzy. Z nich lze zmínit zejména 
projekt na posílení systému boje proti korupci a praní špinavých peněz v ČR, který se 
zabýval možnými funkcemi Centra pro oznamovatele – whistleblowery v České republice.50  

Dále byl vypracován průzkum mezi zaměstnanci veřejné správy, v rámci kterého bylo 
osloveno 30 státních institucí a zúčastnilo se ho celkem 2056 respondentů.51 

Z vypracovaných statistik a analýz lze dále uvést vypracovanou statistiku přijatých oznámení 
podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. za druhou polovinu roku 2015.52 Z této statistiky 
vyplývá, že v druhé polovině roku 2015 bylo na služebních úřadech přijato celkem pouze 78 
oznámení.  

Průzkum provedla také Hospodářská komora ČR, která oslovila 1166 svých členů. Z jejich 
odpovědí bylo zjištěno, že 40% oslovených již v minulosti někdy úplatek dalo. Z dotázaných 
subjektů 60% uvedlo, že je někdo o úplatek požádal. Naopak v roli upláceného se ocitlo 45% 
dotázaných.53  

Předkladatel dále čerpal z veřejně přístupných dokumentů mezinárodních a neziskových 
organizací (viz kapitoly 1.3.2 a 1.3.3) a dále z odborných konferencí konaných 
k problematice ochrany oznamovatelů. Současně také pracoval s výsledky provedených 
statistik a výzkumů. 

  

                                                 
49 O činnosti Pracovní komise k whistleblowingu blíže na: http://www.korupce.cz/cz/rada-vlady/pracovni-
komise/komise_k_whistleblowingu/komise-k-whistleblowingu-123284/.  
50 Blíže LEYER, P. – MYERS, A. Možné funkce Centra pro oznamovatele – whistleblowery v České republice. 
Studie. CZ10 [online]. S. 33-34. Dostupné z: http://www.cz10.cz/wp-
content/uploads/2015/09/Mo%C5%BEn%C3%A9-funkce-Centra-pro-oznamovatele-%E2%80%93-
whistleblowery-v-%C4%8Cesk%C3%A9-republice1.pdf. 
51 Blíže Příloha 1. 
52 Blíže Příloha č. 3. 
53 Blíže Příloha č. 4. 
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8. KONTAKTY NA ZPRACOVATELE RIA  
Mgr. Bc. Dalibor Fadrný 
Úřad vlády České republiky 
Odbor hodnocení dopadů regulace 
Tel.: 224 002 158 
e-mail: fadrny.dalibor@vlada.cz  
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Příloha č. 1: Průzkum mezi zaměstnanci státní správy 

Vyhodnocení výsledků ankety mezi zaměstnanci státní správy k problematice 
oznamování korupce 

Úkol k sestavení ankety mezi zaměstnanci státní správy k problematice vyplývá 
z protikorupčních dokumentů vlády – Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 
a Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015. Cílem ankety bylo zjištění postoje zaměstnanců 
státní správy k oznamování a oznamovatelům protiprávního jednání, zkušeností s vyřízením 
podaného oznámení apod. Anketa a její metodika byly zpracovány pracovníky Úřadu vlády 
ČR a členy pracovní komise předsedy Rady vlády k whistleblowingu.  

Pro účely realizace ankety bylo osloveno 30 státních institucí. Jednalo se jak o ústřední 
orgány státní správy a ministerstva, tak o jejich podřízené instituce. Dotazníkový průzkum 
měl formu online dotazování, kdy bylo možné odpovídat prostřednictvím webového rozhraní 
na webových stránkách http://anketa.korupce.cz. Anketa mezi státními zaměstnanci 
probíhala od 1. do 31. prosince 2015. Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo 2056 
respondentů. 

Stručné představení výsledků ankety: 

• Bylo osloveno 30 státních institucí, celkově se průzkumu zúčastnilo 2056 
respondentů. 

• 16 % respondentů uvedlo, že na jejich pracovišti dochází nebo došlo k protiprávnímu 
jednání ve smyslu korupčního jednání. 

• 9 % respondentů bylo vybízeno k účasti na protiprávním jednání. 

• 7 % respondentů (144 osob) bylo svědky protiprávního jednání 
o Většina z těchto respondentů uvedla, že nekontaktovala kompetentní osobu 

ani média za účelem prošetření případu či podezření, 
o 109 respondentů uvedlo, že daný případ nebyl řádně prošetřen. 

• 85 % respondentů, kteří nikdy nebyli svědky protiprávního jednání, uvedlo, 
že by v prvé řadě jako svědci protiprávního kontaktovali kompetentní osobu. Tato 
tvrzení ostře kontrastují v porovnání s realitou, kde 59 % respondentů, kteří někdy 
svědky protiprávního jednání byli, nikoho nekontaktovali, ani nepodnikli žádné jiné 
kroky. 

•  Vcelku vysoký počet respondentů z těch, kteří nikdy nebyli svědky protiprávního 
jednání, (222 respondentů, 12 %) by nepodnikal další kroky, i kdyby kompetentní 
osoba situaci neřešila.  

• 57 respondentů pak uvedlo, že by s podezřením na protiprávní jednání 
nekontaktovali ani kompetentní osobu, ani média. 

• Pro učinění oznámení či získání rady by většina respondentů využila emailovou 
adresu k tomu určenou. Vzhledem k výsledkům průzkumu se ukázalo, že respondenti 
preferují různé kanály pro podání oznámení. Jeví se tak jako vhodné zřídit také 
specializovanou telefonní linku či uvést poštovní adresu, na kterou se mohou 
zaměstnanci obracet anonymně.  

• Přesto, že by spolupracovníci respondentů nesouhlasili se záměrem učinit oznámení, 
rozhodlo by se protiprávní jednání oznámit téměř 90 % respondentů. Většinou 
by však využili pomoc či konzultaci s odborníky. 
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• Za nejpotřebnější nástroj ochrany oznamovatele respondenti považují ochranu 
osobnosti oznamovatele – ochranu jeho bezpečnosti a ochranu proti veřejnému 
znevážení osoby. 

• Mezi nejdůvěryhodnější subjekty pro oznamování patří Policie ČR, státní 
zastupitelství či veřejný ochránce práv. 

• 84 % respondentů souhlasí s tím, že ČR potřebuje lépe legislativně upravit ochranu 
oznamovatelů. 
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Příloha č. 2: Data neziskových organizací v ČR 

V ČR působí množství nestátních neziskových organizací, jež se zaměřují na rozvoj 
občanské společnosti, podporu větší míry transparentnosti veřejných institucí a boji proti 
korupci. Mezi nejvýznamnější organizace v ČR patří Transparency International – Česká 
republika, o.p.s, Oživení, o.s. a Nadační fond proti korupci.    

Transparency International - Česká republika, o.p.s.  

Transparency International - Česká republika, o.p.s. (dále jen „TI ČR“) provozuje svou právní 
poradnu už od konce roku 2005. Poskytuje v ní bezplatné právní poradenství občanům, kteří 
se setkají s korupčním jednáním. Je uváděno, že asi 15 % klientů právní poradny jsou 
oznamovatelé (whistlebloweři). Ze statistiky za rok 2014 přijala právní poradna 536 nových 
kontaktů. Z toho bylo 29 osob oznamovatelem korupčního jednání na pracovišti.54 

Ze statistik za rok 2015 vyplývá, že z více než 400 klientů, kteří kontaktovali právní poradnu 
TI ČR, šlo ve 46 případech o oznamovatele.55 Ze všech případů, které poradna řešila, bylo 
tedy potencionálních oznamovatelů 12 %. 

Oživení, o.s. 

Oživení, o.s. je nezisková organizace poskytující bezplatné právní poradenství v oblasti 
whistleblowingu. V roce 2014 poskytlo Oživení právní a protikorupční konzultace celkem 318 
občanům, v roce 2015 Oživení vyřídilo celkem 317 podnětů či dotazů.56 Organizace Oživení 
v roce 2015 spustila nový nástroj pro bezpečné oznámení podezření ze spáchání 
protiprávního korupčního jednání, tzv. GlobaLeaks. Ve své výroční zprávě uvádí, že v roce 
2015 přijalo prostřednictvím platformy GlobaLeaks celkem 44 oznámení a podnětů, avšak 
dále již neuvádí, zda byla všechna tato podání relevantní či postoupena orgánům činným 
v trestním řízení. V roce 2016 zpracovalo Oživení 299 podnětů, z čehož 10 podnětů předalo 
Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Vyhrálo 2 soudní spory ve věci radničních periodik, 
zahájilo 5 soudních sporů a 2 infospory. Současně zrealizovalo 2 veřejné debaty a jedno 
školení na téma Přístup k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.57 V roce 2017 Oživení 
zpracovalo celkem 341 podnětů, z čehož se 238 týkalo obecní samosprávy. Proběhly 
2 veřejné debaty a 11 setkání po celé ČR v rámci Bezkorupce tour. Oživení zahájilo 3 soudní 
spory a podalo jeden podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.58   

 

                                                 
54 LEYER, P. – MYERS, A. Možné funkce Centra pro oznamovatele – whistleblowery v České republice. Studie. 
CZ10 [cit. 9. 10. 2018]. S. 33-34. Dostupné na: http://www.cz10.cz/wp-
content/uploads/2015/09/Mo%C5%BEn%C3%A9-funkce-Centra-pro-oznamovatele-%E2%80%93-
whistleblowery-v-%C4%8Cesk%C3%A9-republice1.pdf.  
55 Výroční zpráva Transparency International Česká republika za rok 2015. Transparency International [cit. 9. 10. 
2018]. Dostupné na: https://www.transparency.cz/vyrocni-zprava-2015/.  
56 LEYER, P. – MYERS, A. Možné funkce Centra pro oznamovatele – whistleblowery v České republice. Studie. 
CZ10 [online]. S. 33-34. Dostupné z: http://www.cz10.cz/wp-content/uploads/2015/09/Mo%C5%BEn%C3%A9-
funkce-Centra-pro-oznamovatele-%E2%80%93-whistleblowery-v-%C4%8Cesk%C3%A9-republice1.pdf. 
Výroční zpráva za rok 2015. Oživení [cit. 9. 10. 2018]. 2016. Dostupné na: http://www.bezkorupce.cz/wp-
content/uploads/2014/08/vz2015_download.pdf. 
57 Výroční zpráva za rok 2016. Oživení [cit. 9. 10. 2018]. 2017. Dostupné na: https://www.oziveni.cz/wp-
content/uploads/2017/07/oziveni_vz2016_web.pdf. 
58 Výroční zpráva za rok 2017. Oživení [cit. 9. 10. 2018]. 2018. Dostupné na: https://www.oziveni.cz/wp-
content/uploads/2018/06/VZ_web.pdf. 
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Nadační fond proti korupci 

Účelem Nadačního fondu proti korupci je podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné 
správě a podpora projektů odhalujících korupci. Nadační fond proti korupci neposkytuje 
pro občany právní poradnu, ale poskytuje granty a finanční podporu osobám a organizacím, 
které nahlásí korupční jednání, popř. vedou různé protikorupční projekty. 

Ačkoliv je Nadační fond proti korupci relevantní organizací v oblasti boje s korupcí 
a v souvislosti s problematikou whistleblowingu vystupuje velmi aktivně, nelze dohledat 
konkrétní čísla ohledně obdržených podnětů. Ve své výroční zprávě za rok 2015 pouze 
uvádí, že podal 6 trestních oznámení. Není ale jasné, zda tyto trestní oznámení souvisí 
s činností oznamovatelů protiprávního jednání či zda tyto trestní oznámení souvisí obecně 
s korupčním jednáním.59  

V roce 2016 podpořil 21 subjektů, z toho bylo 8 právnických osob a 13 fyzických osob. 
Podpořil je celkovou částkou 5.854,350 Kč. 60  

V následujícím roce 2017 pak podpořil celkem 44 subjektů částkou v celkové výši 6.680,754 
Kč. Mezi podporovanými subjekty bylo 17 právnických osob a 27 fyzických osob. Bylo 
podpořeno celkem 18 crowdfundingových projektů a v Národním divadle předal Nadační 
fond historicky první cenu Nadačního fondu pomoci v rámci Ceny Ď.61  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
59 Výroční zpráva, účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2015. Nadační fond proti korupci [cit. 9. 10. 2018]. 
2016. Dostupné na: http://www.nfpk.cz/_userfiles/soubory/vyrocni_zpravy/vz_nfpk_2015_komplet_audit.pdf.  
60 Výroční zpráva, účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2016. Nadační fond proti korupci [cit. 9. 10. 2018]. 
2018. Dostupné na: https://www.nfpomoci.cz/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-2016/. 
61 Výroční zpráva, účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2017. Nadační fond proti korupci [cit. 9. 10. 2018]. 
2018. Dostupné na: https://www.nfpomoci.cz/wp-content/uploads/2018/07/vyrocni-zprava-2017.pdf. 
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Příloha č. 3: Statistika počtu oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání 
ve služebním úřadě za rok 2015 

Pokud má státní zaměstnanec v ČR podezření ze spáchání protiprávního jednání v úřadě, 
postupuje se podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících 
s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, které 
stanoví zejména detailní procesní postup oznamovatele, služebního orgánu a prošetřovatele. 
Prošetřovatel je osoba, která je pověřena na jednotlivých služebních úřadech k příjmu, 
prošetření a vyhodnocení podaných oznámení. Výše zmíněné nařízení vlády je účinné 
od 1. července 2015.  

Následující tabulka ukazuje statistiku přijatých oznámení za druhou polovinu roku 2015: 

Služební úřad 
Celkově 
podání 

Oznámení 
dle nařízení 
vlády č. 
145/2015 
Sb. Prošetřeno 

Probíhající 
prošetření 

Oznámeno 
orgánům 
činným v 
trestním 
řízení 

MSp 6 1 1 0 0 
MZd 2 2 1 0 0 
MF 1 1 0 0 0 
MPSV 1 1 1 0 0 
MMR 4 0 0 0 0 
MPO 5 0 0 0 0 
MŽP 13 0 0 0 0 
MZe 0 0 0 0 0 
MO 0 0 0 0 0 
MD 0 0 0 0 0 
MK 0 0 0 0 0 
MŠMT 1 0 0 0 0 
MZV 6 0 2 0 2 
MV 7 7 6 1 0 
ÚV 1 0 0 0 0 
ČSÚ 0 0 0 0 0 
SSHR 0 0 0 0 0 
ÚOOÚ 0 0 0 0 0 
RRTV 0 0 0 0 0 
ERÚ 0 0 0 0 0 
ÚOHS 0 0 0 0 0 
ÚPV 0 0 0 0 0 
ČÚZK 0 0 0 0 0 
ČBÚ 0 0 0 0 0 
ČTÚ 0 0 0 0 0 
SÚJB 0 0 0 0 0 
PV 1 0 1 0 0 
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PNMV 2 2 0 1 0 
 

 
 
 
 
Služební 
úřad 

Postoupeno 
kompetentním 
správním 
orgánům či jinak 
vyřízeno 

Postoupeno 
jinému 
prošetřovateli 

Vzato zpět 
oznamovatelem 

Postoupeno 
orgánu 
příslušnému k 
projednání 
správního 
deliktu 

MSp 5 0 0 0 
MZd 0 0 1 0 
MF 0 0 0 1 
MPSV 0 0 0 0 
MMR 4 0 0 0 
MPO 5 0 0 0 
MŽP 13 0 0 0 
MZe 0 0 0 0 
MO 0 0 0 0 
MD 0 0 0 0 
MK 0 0 0 0 
MŠMT 1 0 0 0 
MZV 0 0 0 0 
MV 0 0 0 0 
ÚV 0 1 0 0 
ČSÚ 0 0 0 0 
SSHR 0 0 0 0 
ÚOOÚ 0 0 0 0 
RRTV 0 0 0 0 
ERÚ 0 0 0 0 
ÚOHS 0 0 0 0 
ÚPV 0 0 0 0 
ČÚZK 0 0 0 0 
ČBÚ 0 0 0 0 
ČTÚ 0 0 0 0 
SÚJB 0 0 0 0 
PV 0 0 0 0 
PNMV 0 1 0 0 
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Příloha č. 4: Průzkum Hospodářské komory ČR a její výsledky 
Hospodářská komora ČR provedla mezi jejími 1166 členy průzkum týkající se korupce 
v soukromém sektoru. 4 z 10 oslovených přiznalo, že již úplatek někdy dalo. Šedesát procent 
dotázaných přiznalo, že je někdo v minulosti o úplatek požádal a necelá polovina podnikatelů 
(45 %) se ocitla v roli upláceného.  

Hospodářská komora zjistila, že zkušenost s korupcí má téměř 77 % dotázaných. Přitom 
těch, kdo jsou ochotni dát úplatek, aby dostali nové zakázky, je více než těch, kdo něco 
takového vylučují (50,3 % ochotných k úplatku, 49,7 % neochotných k úplatku). Na otázku, 
zda byl někdy od respondenta požadován úplatek, uvedlo 62,2 % kladně, zatímco 37,8 % 
záporně. 

Podle zjištění Hospodářské komory ČR se podnikatelé setkávají s korupcí nejčastěji 
při jednání se státní správou a samosprávou, při výběrových řízeních, veřejných soutěžích 
a státních zakázkách. Korupce bují i ve vztazích mezi podnikatelskými subjekty.  
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