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Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 

 

ČÁST PRVNÍ  

Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 

o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanove

ní (čl., 

odst., 

písm., 

bod, 

apod.) 

Obsah 

Čl. I 1. V § 75b odst. 3 se na konci textu 

písmene b) doplňují slova „nebo 

učinil-li navrhovatel významné 

oznámení podle zákona upravujícího 

ochranu oznamovatelů“. 

2. V § 75c se doplňuje odstavec 5, 

který zní: „(5) Učinil-li navrhovatel 

významné oznámení podle zákona 

upravujícího ochranu oznamovatelů 

a uvede-li v návrhu skutečnosti, 

ze kterých lze dovodit, že ten, komu 

má být předběžným opatřením 

uložena povinnost, mu způsobil 

32019L1937 Článek 

21 odst. 5 

V řízeních před soudem nebo jiným orgánem týkajících 

se újmy utrpěné oznamující osobou a za předpokladu, že tato 

osoba prokáže, že učinila oznámení či zveřejnění a utrpěla 

újmu, se má za to, že tato újma byla způsobena jako odvetné 

opatření za oznámení či zveřejnění. V takových případech je 

na osobě, která přijala opatření vedoucí k újmě, 

aby prokázala, že toto opatření se zakládalo na řádně 

odůvodněných důvodech. 
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nebo může způsobit újmu jako 

odvetné opatření podle zákona 

upravujícího ochranu oznamovatelů, 

má se v pochybnostech za to, že 

prokázal, že je třeba, aby byly 

zatímně upraveny poměry účastníků, 

nebo že je tu obava, že by výkon 

soudního rozhodnutí byl ohrožen.“. 

3. V § 133a se dosavadní text označuje 

jako odstavec 1 a doplňuje se 

odstavec 2, který zní: „(2) Pokud 

žalobce uvede před soudem 

skutečnosti, ze kterých lze dovodit, 

že byl ze strany žalovaného vystaven 

odvetnému opatření proto, že je 

oznamovatelem podle zákona 

upravujícího ochranu oznamovatelů, 

je žalovaný povinen dokázat, že se 

nejednalo o odvetné opatření.“. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev 

a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 

o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

Obsah Celex č. Ustanove

ní (čl., 

Obsah 
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písm., apod.) odst., 

písm., 

bod, 

apod.) 

Čl. III  „(8) Ministerstvo spravedlnosti je 

ústředním orgánem státní správy 

pro ochranu oznamovatelů.“. 

32019L1937 Článek 

11 odst. 2 

písm. a)  

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány: 

a) zavedly pro přijímání a zpracování informací o porušení 

nezávislé a samostatné externí kanály pro oznamování; 

 

ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 

ve znění pozdějších předpisů  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 

o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanove

ní (čl., 

odst., 

písm., 

bod, 

apod.) 

Obsah 

Čl. X  5. Za § 11a se vkládá nový § 11b, který 

zní: „§ 11b Přestupky na úseku 

ochrany oznamovatelů  

(1) Fyzická osoba se dopustí 

přestupku na úseku ochrany 

oznamovatelů tím, že  

a) nezavede vnitřní oznamovací 

systém v souladu se zákonem 

32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 

23 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

Sankce 

1.  Členské stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce 

vztahující se na fyzické nebo právnické osoby, které 

a) brání nebo se snaží zabránit oznámení; 

b) přijmou odvetná opatření proti osobám uvedeným v článku 

4;  

c) použijí obtěžující postupy proti osobám uvedeným 

v článku 4; 
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upravujícím ochranu oznamovatelů,  

b) neurčí příslušnou osobu v souladu 

se zákonem upravujícím ochranu 

oznamovatelů,  

d) v souvislosti s podaným 

oznámením učiní vůči zaměstnanci 

odvetné opatření podle zákona 

upravujícího ochranu oznamovatelů,  

f) postihne příslušnou osobu 

za výkon jejích práv a povinností 

podle zákona upravujícího ochranu 

oznamovatelů,  

h) nezajistí, 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.“ 

6. Za § 24a se vkládá nový § 24b, který 

zní: „§ 24b Správní delikty 

právnických osob na úseku ochrany 

oznamovatelů  

(1) Právnická osoba se dopustí 

správního deliktu na úseku ochrany 

oznamovatelů tím, že 

a) nezavede vnitřní oznamovací 

systém v souladu se zákonem 
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Článek 

23 odst. 1 

d) poruší povinnost zachovávat důvěrnost týkající 

se totožnosti oznamujících osob podle článku 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sankce 

1.  Členské stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce 

vztahující se na fyzické nebo právnické osoby, které 

a) brání nebo se snaží zabránit oznámení; 

b) přijmou odvetná opatření proti osobám uvedeným v článku 

4;  

c) použijí obtěžující postupy proti osobám uvedeným 

v článku 4; 

d) poruší povinnost zachovávat důvěrnost týkající 
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upravujícím ochranu oznamovatelů, 

b) neurčí příslušnou osobu v souladu 

se zákonem upravujícím ochranu 

oznamovatelů, 

d) v souvislosti s podaným 

oznámením učiní vůči zaměstnanci 

odvetné opatření podle zákona 

upravujícího ochranu oznamovatelů, 

f) postihne příslušnou osobu 

za výkon jejích práv a povinností 

podle zákona upravujícího ochranu 

oznamovatelů, 

h) nezajistí, 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.“ 

se totožnosti oznamujících osob podle článku 16. 

 

ČÁST OSMÁ 

ÚČINNOST 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 

o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanove

ní (čl., 

odst., 

písm., 

Obsah 
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bod, 

apod.) 

Čl. XIII  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 

17. prosince 2021. 

32019L1937 Článek 

26 odst. 1   

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy 

nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí 

do 17. prosince 2021. 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

CELEX 32019L1937 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 

23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 

 

Poznámka: změny následujících zákonů, respektive jejich navrhovaných ustanovení nejsou v rozdílové tabulce uvedeny, protože se z pohledu 

směrnice nejedná o transpoziční ustanovení:  

- zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů,  

- zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů,  

- zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů,  

- zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.  
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