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Návrh 

 

ZÁKON 

ze dne ….. 2020 

o ochraně oznamovatelů 
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

§ 1 
Předmět úpravy 

 
Tento zákon upravuje 
 

a) podmínky podávání oznámení podle tohoto zákona, 
b) podmínky, za kterých je poskytována ochrana osobám, které oznámení učinily, a 
c) postavení Agentury na ochranu oznamovatelů (dále jen „Agentura“). 

 
§ 2 

Vymezení základních pojmů 
 

(1) Oznámením se rozumí podnět obsahující informace 
 

a) o skutečnostech nasvědčujících tomu, že v souvislosti s výkonem činnosti uvedené 
v písmenu c) bylo nebo má být spácháno protiprávní jednání, které nemá znaky trestného 
činu ani přestupku a kterým je porušena povinnost uložená právním předpisem upravujícím 
oblast 
 

1.  finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů1, 
2.  daní2, 
3.  předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu3, 
4.  ochrany spotřebitele4, 
5.  bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích5, 
6.  ochrany životního prostředí a veterinární ochrany6, 
7.  zadávání veřejných zakázek, veřejné dražby a veřejné soutěže7, 

 
1 Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 
2 Například zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
3 Například zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
4 Například zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
5 Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
6 Například zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
7 Například zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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8.  ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví8, nebo 
9.  ochrany osobních údajů9, 

 
b) o nichž má osoba, která oznámení učinila, oprávněný důvod se domnívat, že jsou pravdivé, 

a 
c) o nichž se osoba, která oznámení učinila, dozvěděla v souvislosti s výkonem  
 

1. zaměstnání, 
2. služebního poměru, 
3. samostatné výdělečné činnosti, 
4. práv spojených s členstvím v právnické osobě, 
5. funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak 

povoláván (dále jen „volený orgán“),  
6. správy svěřenského fondu, 
7. dobrovolnické činnosti, 
8. práce v rámci dočasného přidělení zaměstnance a odborné praxe (stáž), nebo 
9. práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování 

dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění. 
 

(2) Pokud zákon nestanoví jinak, rozumí se oznámením rovněž významné oznámení podle 
odstavce 3. 
 

(3) Významným oznámením se rozumí podnět obsahující informace 
 

a) o skutečnostech nasvědčujících tomu, že v souvislosti s výkonem činnosti uvedené 
v odstavci 1 písm. c) bylo nebo má být spácháno jednání, které má znaky trestného činu nebo 
přestupku,  

b) o nichž má osoba, která oznámení učinila, oprávněný důvod se domnívat, že jsou pravdivé, 
a 

c) o nichž se osoba, která významné oznámení učinila, dozvěděla v souvislosti s   výkonem 
činnosti uvedené v odstavci 1 písm. c). 

  
(4) Za oznámení se považuje rovněž podnět učiněný osobou, jejíž výkon činnosti uvedené 

v odstavci 1 písm. c) mohl nebo má být teprve zahájen. 
 
(5) Oznamovatelem se podle tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která učinila oznámení. 

 
(6) Odvetným opatřením se pro účely tohoto zákona rozumí jednání vyvolané oznámením, 

které je učiněno v souvislosti s výkonem činnosti podle odstavce 1 písm. c) a které je zásahem 
do práv či oprávněných zájmů oznamovatele nebo osoby uvedené v § 4 odst. 2. 
CELEX 32019L1937 

§ 3 
Mlčenlivost 

 
Oznámení protiprávního jednání se nepovažuje za porušení smluvní povinnosti 

mlčenlivosti ani za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů 
upravujících výkon činností uvedených v § 2 odst. 1 písm. c), s výjimkou povinnosti 

 
8 Například zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
9 Například zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
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zachovávat ochranu utajovaných informací10, mlčenlivost při výkonu činnosti notáře, státního 
zástupce, advokáta, soudního exekutora a soudce11 a mlčenlivost při poskytování zdravotních 
služeb12. 
CELEX 32019L1937 

§ 4 
Zákaz odvetných opatření a ochrana oznamovatele 

 
(1) Oznamovatel nesmí být vystaven odvetným opatřením. 

 
(2) Odvetným opatřením nesmí být vystavena ani  

 
a) osoba, která učinění oznámení umožnila nebo usnadnila, 
b) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,  
c) právnická osoba, jejímž je oznamovatel společníkem nebo členem, 
d) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, 
e) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli nebo právnické osobě podle písm. c) a d) osobou 

ovládající, ovládanou nebo osobou ovládanou stejnou ovládající osobou, 
f) osoba, která je zaměstnancem oznamovatele a osoba v obdobném postavení vůči 

oznamovateli, a     
g) svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písm. c) a d) 

zakladatelem, obmyšleným nebo osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou 
nebo pořízením pro případ smrti. 

  CELEX 32019L1937 
§ 5 

 
(1) Smluvní nebo zákonnou povinnost neporuší oznamovatel, který jedná v souvislosti se 

zjišťováním skutečností, které jsou obsahem oznámení, za předpokladu, že porušení této 
povinnosti bylo nezbytné k učinění oznámení dle tohoto zákona; to neplatí, spočívá-li porušení 
povinnosti ve spáchání trestného činu, porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v § 3 nebo 
porušení povinnosti zachovávat ochranu utajovaných informací podle zvláštního právního 
předpisu13. 
 

(2) Vzdá-li se oznamovatel práva, které mu tento zákon poskytuje, nepřihlíží se k tomu. 
CELEX 32019L1937 
 
 

 
10 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 
předpisů 
11 Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů 
12 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 
ve znění pozdějších předpisů 
13 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 
předpisů 
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ČÁST DRUHÁ 
 

PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ 
 

§ 6 
 

Oznámení lze učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, Agentury, 
orgánu veřejné moci příslušného podle jiného právního předpisu nebo zveřejněním za splnění 
podmínek podle § 27.  

CELEX 32019L1937 
Hlava I 

Vnitřní oznamovací systém 
 

§ 7 
 

(1)  Vnitřní oznamovací systém je soubor postupů a pravidel stanovených zaměstnavatelem 
pro podávání oznámení, který splňuje podmínky stanovené tímto zákonem.  

 
(2) V rámci vnitřního oznamovacího systému zaměstnavatel zajistí zejména  

 
a) určení příslušné osoby, 
b) organizační opatření k podávání oznámení, 
c) opatření, aby se s oznámeními mohla seznámit pouze příslušná osoba, 
d) informování oznamovatele o průběhu a výsledcích posouzení důvodnosti oznámení 

příslušnou osobou. 
CELEX 32019L1937 

§ 8 
 

(1) Vnitřní oznamovací systém zavede zaměstnavatel, který je 
 

a) veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek, s výjimkou 
1. obcí s méně než 10 000 obyvateli; to neplatí, jde-li o obec s rozšířenou působností, 

a 
2. veřejných zadavatelů, kteří zaměstnávali v uplynulém kalendářním 

čtvrtletí v průměru méně než 50 zaměstnanců,  
b) zaměstnavatelem, který v uplynulém kalendářním čtvrtletí zaměstnával v průměru nejméně 

50 zaměstnanců, nebo 
c) zaměstnavatelem vykonávajícím činnost v oblasti finančních služeb, finančních produktů 

a finančních trhů, daní, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany 
životního prostředí, veterinární ochrany a ochrany spotřebitele.  

 
(2) Vnitřní oznamovací systém může být spravován třetí osobou.  
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(3) Zaměstnavatelé, kteří v uplynulém kalendářním čtvrtletí zaměstnávali v průměru 
nejméně 50 a nejvíce 249 zaměstnanců, mohou vnitřní oznamovací systém sdílet. 
CELEX 32019L1937 

§ 9 
 

Zaměstnavatel zajistí  

a) aby příslušná osoba byla řádně poučena o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají 
z tohoto zákona, 

b) příslušné osobě materiální podmínky k výkonu jejích práv a povinností podle tohoto 
zákona, 

c) aby informace o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému 
a Agentuře, označení příslušné osoby a její e-mailová nebo jiná adresa pro doručování byly 
veřejně dostupné.  

CELEX 32019L1937 

§ 10 
Příslušná osoba  

 
(1) Zaměstnavatel, nebo osoba, která spravuje pro zaměstnavatele vnitřní oznamovací 

systém, určí příslušnou osobu nebo příslušné osoby, které vykonávají práva a povinnosti 
stanovené v § 11. Příslušnou osobou může být jen osoba bezúhonná, zletilá a plně svéprávná, 
jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude práva a povinnosti 
podle tohoto zákona řádně vykonávat.  

 
(2) Bezúhonnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která nebyla 

pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný v souvislosti 
s výkonem činností uvedených v § 2 odst. 1 písm. c) z nedbalosti nebo jejíž odsouzení pro tyto 
trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena.  

 
(3) Splnění předpokladu bezúhonnosti se osvědčuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí 

být starší než 3 měsíce. Osoba, která není státním občanem České republiky, osvědčuje splnění 
předpokladu bezúhonnosti též obdobným dokladem, který nesmí být starší než 3 měsíce, 
osvědčujícím bezúhonnost, vydaným státem, jehož je osoba státním občanem, jakož i státy, v 
nichž osoba pobývala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen 
„domovský stát“), a doloženým úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad 
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením. 

 
(4) Dozví-li se zaměstnavatel, nebo osoba, která spravuje pro zaměstnavatele vnitřní 

oznamovací systém, že příslušná osoba přestala splňovat podmínky pro výkon této činnosti 
podle odstavce 1, bez zbytečného odkladu určí jinou příslušnou osobu. Příslušná osoba je 
povinna oznámit, že přestala splňovat podmínky pro výkon této činnosti podle odstavce 1, 
zaměstnavateli, nebo osobě, která spravuje pro zaměstnavatele vnitřní oznamovací systém, 
do 10 dnů ode dne, kdy k tomu došlo. 
CELEX 32019L1937 
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§ 11 
 

(1) Příslušná osoba  

a) přijímá a zkoumá důvodnost oznámení učiněného prostřednictvím vnitřního oznamovacího 
systému,  

b) navrhuje zaměstnavateli opatření k nápravě protiprávního stavu v návaznosti na učiněné 
oznámení,  

c) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu práv 
a povinností podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu těchto práv a povinností, 
pokud zákon nestanoví jinak, 

d) zajišťuje ochranu totožnosti oznamovatele, osob uvedených v § 4 odst. 2 a osob uvedených 
v oznámení, 

e) postupuje při výkonu práv a povinností podle tohoto zákona nestranně.  
 

(2) Příslušná osoba je oprávněna požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí 
vztahujících se ke skutečnostem uvedeným v oznámení. Zaměstnanci zaměstnavatele, 
pro kterého příslušná osoba vykonává svou činnost, jsou povinni příslušné osobě poskytnout 
součinnost k výkonu jejích práv a povinností podle tohoto zákona. Na poskytování součinnosti 
podle věty druhé se ustanovení § 3 použije přiměřeně. 

 
(3) Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon svých práv a povinností podle tohoto zákona 

žádným způsobem postihována. 
CELEX 32019L1937 

§ 12 
 

(1) Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení učinit ústně 
či písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna bez zbytečného odkladu 
přijmout oznámení osobně.  

 
(2) O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí informovat 

oznamovatele, ledaže  
 

a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení 
nevyrozumívala,   

b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti 
oznamovatele, nebo 

c) oznamovatel učinil oznámení ústně; to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal 
o vydání písemného potvrzení o přijetí oznámení. 
 
(3) Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a informovat oznamovatele 

o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení podle odstavce 2. V případech 
skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu opakovaně prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však 
dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna 
oznamovatele informovat před jejím uplynutím. Ustanovení odstavce 2 písm. a) a b) se použijí 
obdobně. 

 
(4) Při posuzování důvodnosti oznámení není příslušná osoba vázána pokyny 

zaměstnavatele.  
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(5) Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba zaměstnavateli navrhne 

opatření k předejití nebo nápravě zjištěného protiprávního stavu. Zaměstnavatel je povinen o 
přijatých opatřeních neprodleně informovat příslušnou osobu, která o nich bez zbytečného 
odkladu informuje oznamovatele. 
CELEX 32019L1937 

 

Hlava II 
Agentura 

 
Díl 1 

Základní ustanovení 
 

§ 13 
 

Zřizuje se Agentura, která je organizačním útvarem Ministerstva spravedlnosti. 
CELEX 32019L1937 

§ 14 
 

V čele Agentury je ředitel, který je jmenovaný a odvolávaný podle zákona o státní službě. 
 

§ 15 
 

(1) Agentura určí zaměstnance, kteří osobně vykonávají působnost a pravomoc Agentury 
podle tohoto zákona (dále jen „pověření zaměstnanci“).  
 

(2) Pověřený zaměstnanec, který se dozví o skutečnostech tvořících předmět obchodního 
tajemství nebo utajovanou informaci, je povinen o nich zachovat mlčenlivost, a to i po skončení 
činnosti pověřeného zaměstnance. Povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech 
tvořících předmět obchodního tajemství může být pověřený zaměstnanec v odůvodněných 
případech zproštěn ředitelem Agentury. 
CELEX 32019L1937 

 
§ 16 

Působnost Agentury 
 

Agentura  
  

a) poskytuje metodickou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů, 
b) přijímá oznámení podle tohoto zákona, 
c) posuzuje důvodnost oznámení s výjimkou oznámení příslušníků nebo zaměstnanců 

zpravodajské služby, 
d) vydává potvrzení podle § 21 (dále jen „potvrzení“), 
e) stanoví opatření, aby se s učiněnými oznámeními mohli seznamovat pouze pověření 

zaměstnanci Agentury,  
f) plní další úkoly stanovené tímto zákonem a 
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g) předkládá ministru spravedlnosti výroční zprávu o své činnosti nejpozději do 31. března 
následujícího kalendářního roku. 

CELEX 32019L1937 

 
Díl 2 

Informativní a poradenská činnost Agentury 
 

§ 17 
Informace poskytované na internetových stránkách 

 
Agentura uveřejní na svých internetových stránkách zejména 

 
a) způsoby, jakými je možné učinit oznámení podle tohoto zákona včetně uvedení 

kontaktních údajů Agentury, zejména e-mailové adresy nebo jiné adresy pro doručování 
a telefonního čísla, 

b) informaci o podmínkách, za kterých je možné pořídit zvukovou nahrávku ústního 
oznámení, 

c) informace o postupu Agentury v případě, že oznámení je učiněno u Agentury, včetně 
podmínek informace o tom, v jakých lhůtách je Agentura povinna postupovat,  

d) informace o zákazu poskytnout údaje třetí osobě podle § 25, 
e) informace o způsobu posuzování důvodnosti oznámení, 
f) informace o právech a povinnostech oznamovatele, a to i v případě, kdy oznamovatel učiní 

oznámení u orgánu veřejné moci příslušného podle jiného právního předpisu, 
g) informace, jak může oznamovatel a osoby uvedené v § 4 odst. 2 postupovat v případě 

odvetných opatření, 
h) informace o způsobu a podmínkách poskytování metodické a odborné pomoci,  
i) výroční zprávy o své činnosti, 
j) evidenční čísla potvrzení vydaných osobám, které nejsou oznamovateli podle tohoto 

zákona. 
CELEX 32019L1937 

 
Díl 3 

Oznámení 
 

§ 18 
Přijetí oznámení 

 
(1) Oznámení lze u Agentury učinit písemně nebo ústně. Požádá-li o to oznamovatel, je 

pověřený zaměstnanec povinen bez zbytečného odkladu přijmout oznámení osobně.    
 

(2) O přijetí oznámení podle odstavce 1 je Agentura povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí 
informovat oznamovatele, ledaže 

 
a) oznamovatel výslovně požádal Agenturu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala,  
b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijatém oznámení by došlo k prozrazení totožnosti 

oznamovatele, nebo 
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c) oznamovatel učinil oznámení ústně; to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal 
o vydání písemného potvrzení o přijetí oznámení. 

CELEX 32019L1937 

§ 19 
Naložení s oznámením 

 
(1) Agentura je povinna posoudit důvodnost oznámení a informovat 

oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech 
skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu opakovaně prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však 
dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je pověřený zaměstnanec povinen 
oznamovatele informovat před jejím uplynutím. Ustanovení § 18 odst. 2 písm. a) a b) se použijí 
obdobně. 

 
(2) Agentura je oprávněna neposuzovat důvodnost oznámení podle § 2 odst. 1, nejsou-li 

pro jeho posouzení dány důvody hodné zvláštního zřetele z hlediska ochrany dotčeného 
veřejného zájmu. O této skutečnosti Agentura vyrozumí oznamovatele ve lhůtě podle odstavce 
1. 

 
(3) Agentura dále 
 

a) v případě podezření ze spáchání protiprávního jednání neprodleně informuje příslušný 
správní, policejní nebo jiný orgán, pokud ze všech okolností, které jí jsou známy, neplyne, 
že se oznámení zakládá na nepravdivých informacích, 

b) bez zbytečného odkladu vyrozumí oznamovatele o tom, že nejde o oznámení podle tohoto 
zákona, nebo že jde o oznámení příslušníka nebo zaměstnance zpravodajské služby 
a Agentura je není oprávněná posoudit, nebo 

c) bez zbytečného odkladu vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností 
uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření 
ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých 
informacích, a poučí oznamovatele o právu učinit oznámení u orgánu veřejné moci 
příslušnému podle jiného právního předpisu. 

 
(4) Postupuje-li Agentura podle odstavce 3 písm. a), bez zbytečného odkladu o tom 

vyrozumí oznamovatele a po předchozím písemném souhlasu oznamovatele také jeho 
zaměstnavatele. Současně Agentura vyrozumí oznamovatele o právu žádat o vydání potvrzení 
podle § 21 odst. 1. Ustanovení § 18 odst. 2 písm. a) a b) se použije obdobně. 
CELEX 32019L1937 

 
§ 20 

Společné ustanovení  
 
Informuje-li příslušný správní, policejní nebo jiný orgán, kterému byla předána informace 

podle § 19 odst. 3 písm. a), Agenturu podle jiných právních předpisů o svém dalším postupu, 
vyrozumí o tom Agentura bez zbytečného odkladu oznamovatele. Ustanovení § 18 odst. 2 písm. 
a) a b) se použijí obdobně.  
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CELEX 32019L1937 

Díl 4 
Potvrzení 

 
 § 21 

 
(1) Postupuje-li Agentura podle § 19 odst. 3 písm. a), vydá oznamovateli na jeho žádost 

potvrzení, a to neprodleně poté, co oznamovatel o vydání potvrzení požádal. Současně 
Agentura po předchozím písemném souhlasu oznamovatele zašle potvrzení jeho 
zaměstnavateli. 

 
(2) Žádost oznamovatele o vydání potvrzení podle odstavce 1 obsahuje jméno a příjmení, 

datum narození a místo trvalého pobytu oznamovatele. 
 

(3) Postupuje-li Agentura podle § 19 odst. 3 písm. b) nebo c), sdělí oznamovateli 
ve vyrozumění, že potvrzení nelze vydat. 
CELEX 32019L1937 

§ 22 
 

Potvrzení obsahuje:  
 

a) datum přijetí oznámení, 
b)  jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu oznamovatele,  
c)  předmět oznámení, 
d)  datum ukončení a výsledek posouzení důvodnosti oznámení a 
f) evidenční číslo potvrzení. 

§ 23 
 

Vyjde-li po vydání potvrzení najevo, že bylo vydáno osobě, která není oznamovatelem 
podle tohoto zákona, Agentura takové potvrzení zruší; na svých internetových stránkách 
zveřejní evidenční číslo potvrzení podle § 17 písm. j) a informuje o této skutečnosti osobu, které 
bylo potvrzení vydáno, a jejího zaměstnavatele, postupovala-li Agentura podle § 21 odst. 1 věty 
druhé. Osoba, které bylo potvrzení podle věty první vydáno, není oprávněna je nadále využívat 
a je povinna je neprodleně vrátit Agentuře; o tom musí být Agenturou poučena. 
  
 

Hlava III 
Společná ustanovení pro vnitřní oznamovací systém a Agenturu 

 
§ 24 

Zaznamenávání ústně učiněných oznámení 
 

(1) V případech ústního oznámení pořídí příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec jeho 
zvukovou nahrávku nebo přesný přepis (dále jen „přepis“). Příslušná osoba nebo pověřený 
zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil; vyjádření oznamovatele se 
k přepisu přiloží.  
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(2) Oznamovatel může pořízení zvukové nahrávky nebo přepisu ústního oznámení 
odmítnout. Na tuto skutečnost příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec upozorní 
oznamovatele před učiněním ústního oznámení. Pokud oznamovatel pořízení zvukové 
nahrávky nebo přepisu ústního oznámení odmítne, nesmí příslušná osoba nebo pověřený 
zaměstnanec zvukovou nahrávku nebo přepis ústního oznámení pořídit.  

 
(3) Při postupu podle odstavce 2 příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec sepíše 

písemný záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba nebo 
pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k písemnému záznamu vyjádřil; vyjádření 
oznamovatele se k písemnému záznamu přiloží. Stejně se postupuje v případě, že není 
technicky možné pořídit zvukovou nahrávku ústního oznámení.  
CELEX 32019L1937 

§ 25 
Zákaz poskytnout údaje třetí osobě 

 
Příslušná osoba a Agentura neposkytnou třetí osobě informace, které by mohly zmařit nebo 

ohrozit účel podávání oznámení. Třetí osobě je možné sdělit totožnost oznamovatele, osob 
podle § 4 odst. 2 a osob uvedených v oznámení jen s jejich písemným souhlasem; to neplatí, 
jsou-li příslušná osoba a Agentura povinny sdělit jejich totožnost příslušným orgánům veřejné 
moci podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů. 
CELEX 32019L1937 

§ 26 
Evidence a uchovávání oznámení 

 
(1) Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení učiněné prostřednictvím vnitřního 

oznamovacího systému v listinné podobě po dobu 10 let ode dne jeho přijetí. Agentura je 
povinna uchovávat u ní učiněné oznámení v listinné podobě po dobu 10 let ode dne jeho přijetí. 
 

(2) Příslušná osoba a Agentura jsou povinny vést evidenci údajů o přijatých oznámeních 
v elektronické podobě, a to v rozsahu: 
 
a) datum přijetí oznámení, 
b) jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu oznamovatele, jsou-li tyto údaje 

známy,  
c)  stručně obsah oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její 

totožnost známa, 
d)  datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení a jeho výsledek. 
 

(3) Agentura je povinna vést evidenci vydaných potvrzení včetně údaje o jejich počtu 
po dobu 10 let ode dne jejich vydání, a to v rozsahu: 
 
a) datum vydání potvrzení, 
b) jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu oznamovatele a 
c) evidenční číslo potvrzení.  
CELEX 32019L1937 
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Hlava IV 
Zveřejnění 

 
§ 27 

 
(1) Zveřejněním se rozumí zpřístupnění informací, které jinak tvoří obsah oznámení podle 

tohoto zákona, veřejnosti. 
 
(2) Oznamovatel může informace podle odstavce 1 zveřejnit, pokud: 
 

a) ve lhůtě 30 dnů ode dne kdy příslušná osoba navrhla zaměstnavateli opatření podle § 12 
odst. 5 nebo ode dne, kdy Agentura informovala zaměstnavatele podle § 19 odst. 4, nebyla 
přijata opatření k nápravě protiprávního stavu nebo předcházení či zamezení protiprávního 
jednání uvedeného v oznámení anebo napravení jeho následků, 

b) měl oznamovatel v době zveřejnění oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání 
uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního 
pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu 
nebo k vzniku škody velkého rozsahu nebo  

c) měl oznamovatel v době zveřejnění oprávněný důvod se domnívat, že v případě učinění 
oznámení u Agentury existuje vzhledem k okolnostem daného případu zvýšené riziko 
odvetných opatření nebo je ohrožen řádný postup podle hlavy II tohoto zákona.  

CELEX 32019L1937 

 
ČÁST TŘETÍ 
PŘESTUPKY 

 
§ 28 

Přestupek odvetného opatření 
  

(1) Osoba se dopustí přestupku tím, že v souvislosti s učiněným oznámením učiní vůči 
oznamovateli nebo osobám uvedeným v § 4 odst. 2, které nejsou zaměstnanci, odvetná opatření.  

 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do 1 000 000 Kč.  

CELEX 32019L1937 

 
 

§ 29 
Přestupek vědomě nepravdivého oznámení 

 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že učiní vědomě nepravdivé oznámení 

o protiprávním jednání podle tohoto zákona. 
 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do 50 000 Kč. 
CELEX 32019L1937 
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§ 30  
Přestupky příslušných osob 

 
(1)  Příslušná osoba se dopustí přestupku tím, že  
 

a) neposoudí důvodnost oznámení nebo neinformuje oznamovatele o výsledcích posouzení 
oznámení ve lhůtách stanovených tímto zákonem, 

b) poskytne třetí osobě informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel oznamování, nebo 
bez písemného souhlasu oznamovatele, osob uvedených v § 4 odst. 2 anebo osob 
uvedených v oznámení poskytne třetí osobě informace o jejich totožnosti, nebo 

c) neoznámí pozbytí podmínek pro výkon činnosti příslušné osoby uvedených v § 10 odst. 1. 
 
(2)  Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do 50 000 Kč. 

CELEX 32019L1937 

§ 31 
 

Agentura projednává přestupky podle tohoto zákona a ukládá a vybírá pokuty za jejich 
spáchání. 

 
§ 32 

Přechodné ustanovení 
 

Zaměstnavatel podle § 8 odst. 1 je povinen zavést vnitřní oznamovací systém do 90 dnů 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 
§ 33 

Účinnost 
 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 17. prosince 2021.  
CELEX 32019L1937 
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