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Návrh 

 

 ZÁKON 

 

ze dne  

 

o ochraně oznamovatelů 

 

§ 1 

 

Předmět úpravy 

 

Tento zákon upravuje způsob právní ochrany osob, které v souladu s tímto zákonem v dobré víře 

oznámí informace nasvědčující tomu, že došlo nebo může dojít k jednání, které je v zásadním rozporu 

s veřejným zájmem. 

§ 2 

 

Vymezení pojmů 

 

(1) Oznamovatelem se rozumí osoba uvedená v odst. 2, 4 nebo 5, která postupem podle tohoto 

zákona podá v dobré víře písemné a odůvodněné oznámení o informacích nasvědčujících 

tomu, že v souvislosti s činností zaměstnavatele došlo nebo může dojít k jednání, které je v 

zásadním rozporu s veřejným zájmem. 

(2) Oznamovatelem může být 

a) zaměstnanec, 

b) státní zaměstnanec, 

c) příslušník bezpečnostního sboru, 

d) voják, 

e) člen právnické osoby nebo jejího orgánu, 

f) osoba vykonávající správu svěřenského fondu, 

g) osoba, která je stranou smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, 

prací nebo jiného podobného plnění. 

(3) Zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí  

a) zaměstnavatel, u něhož je oznamovatel zaměstnán, 

b) služební úřad, u něhož je oznamovatel ve služebním poměru, 

c) bezpečnostní sbor, jehož je oznamovatel ve služebním poměru, 

d) Armáda České republiky nebo jiná součást ozbrojených sil, v níž oznamovatel působí, 

je-li oznamovatelem voják, 

e) právnická osoba, jíž nebo jejíhož orgánu je oznamovatel členem, 

f) osoba oprávněná jmenovat a odvolat osoba vykonávající správu svěřenského fondu, 

je-li oznamovatel osoba vykonávající správu svěřenského fondu, 

g) osoba, která je stranou smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, 

prací nebo jiného podobného plnění, je-li oznamovatel další stranou takové smlouvy. 

(4) Oznamovatelem může být též osoba v postavení obdobném osobám uvedeným v odstavci 2, v 

takovém případě se zaměstnavatelem rozumí osoba, která je vůči oznamovateli v postavení 

obdobném osobám uvedeným v odstavci 3. 

(5) Oznamovatelem může být i osoba, jejíž postavení podle odstavce 2 nebo 4 má teprve 

vzniknout. 
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(6) Jednáním, které je v zásadním rozporu s veřejným zájmem, se pro účely tohoto zákona rozumí 

jednání, které: 

a) představuje naplnění skutkové podstaty trestného činu, s výjimkou přečinů, za něž 

trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nižší než 2 

roky, nebo jednání, které má znaky takového trestného činu, 

b) představuje naplnění skutkové podstaty přestupku, za který se podle jiného právního 

předpisu ukládá pokuta s horní sazbou ve výši nejméně 2 000 000 Kč, nebo jednání, 

které má znaky takového přestupku, 

c) představuje porušení rozpočtové kázně s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 

nejméně 2 000 000 Kč, nebo 

d) k dokonání jednání podle písmene a) až c) bezprostředně směřuje. 

(7) Odvetným opatřením se rozumí jednání vyvolané oznámením, ke kterému dochází v souvislosti s 

výkonem zaměstnání, služebního poměru, funkce nebo jiného postavení vůči zaměstnavateli, které 

může oznamovatel důvodně považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů, jestliže bylo 

učiněno zaměstnavatelem nebo na jeho pokyn jinou osobou. Odvetným opatřením se rovněž rozumí 

bezprostřední hrozba takovým opatřením. 

§ 3 

 

Ochrana oznamovatele 

 

(1) Oznamovateli náleží ochrana stanovená tímto zákonem. 

(2) Ochrana nenáleží oznamovateli, který podal vědomě nepravdivé oznámení. 

(3) Osoba, které bylo oznámení podáno, je povinna odpovídajícím způsobem chránit totožnost 

oznamovatele. Kdo vede evidenci oznámení či s nimi jinak nakládá, je povinen přijmout 

odpovídající opatření k ochraně totožnosti oznamovatele. 

(4) Oznamovatel podávající oznámení se může zříci ochrany podle tohoto zákona výslovným 

prohlášením. 

§ 4 

 

Vnitřní oznamovací systém 

 

(1) Zaměstnavatel může určit osobu pro příjem oznámení o informacích nasvědčujících tomu, že 

v souvislosti s činností zaměstnavatele došlo nebo může dojít k jednání, které je v zásadním 

rozporu s veřejným zájmem. Zaměstnavatel rovněž může tímto úkolem pověřit třetí osobu, tím 

není dotčena odpovědnost zaměstnavatele za dodržování tohoto zákona. Jedna osoba může být 

určena pro příjem oznámení u více zaměstnavatelů. 

(2) Osoba určená pro příjem oznámení je oprávněna od zaměstnavatele požadovat informace a 

vysvětlení a nahlížet do dokumentů zaměstnavatele v potřebném rozsahu k prošetření 

oznámení. 

(3) Spolu s určením osoby příslušné pro příjem oznámení zaměstnavatel vnitřním předpisem či 

služebním předpisem rovněž 

a) zřídí schránku, kam bude možné vložit listinné oznámení, a elektronickou poštovní 

adresu určenou pro příjem oznámení, 
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b) stanoví vhodná opatření k ochraně oznamovatelů, zejména pravidla týkající se 

možného utajení jejich totožnosti, vedení evidence oznámení, omezení přístupu k ní a 

organizačního zajištění podávání oznámení, 

c) vybaví osobu určenou podle odstavce 1 pravomocí navrhovat opatření k nápravě, 

případně též dalšími pravomocemi a oprávněními pro její činnost nad rámec 

pravomocí podle odstavce 2, 

d) stanoví způsob informování oznamovatele o průběhu a výsledcích zkoumání 

důvodnosti oznámení podle tohoto zákona, 

e) zajistí, aby informace o způsobech podávání oznámení, označení příslušné osoby a její 

kontaktní údaje byly dostupné pro všechny zaměstnance. 

(4) Není-li určena osoba pro příjem oznámení a provedena opatření podle odstavce 2, nebo lze-li 

důvodně předpokládat informovanost této osoby o jednáních, které jsou předmětem oznámení, 

může oznamovatel podat oznámení osobě na nejvyšším stupni řízení. Jestliže se předmět 

oznámení týká vedoucího zaměstnance, představeného podle služebního zákona nebo 

vedoucího příslušníka bezpečnostního sboru, může oznamovatel podat oznámení také osobě, 

která je v organizaci nadřízena osobě, jíž se oznámení týká. 

(5) Má-li zaměstnavatel povinnost zřizovat vnitřní systém pro příjem oznámení o protiprávním 

jednání podle jiného právního předpisu, považuje se za vnitřní oznamovací systém podle 

tohoto zákona, splňuje-li požadavky podle tohoto zákona. 

(6) Oznámení lze podat též anonymně s uvedením adresy pro doručování oznamovateli. 

(7) Zaměstnavatel je povinen určit nebo pověřit osobu pro příjem oznámení podle odstavce 1 a 

přijmout opatření podle odstavce 2, pokud je jím 

a) stát, organizační složka státu nebo zařízení státu, které má obdobné postavení jako 

organizační složka státu, 

b) bezpečnostní sbor nebo Armáda České republiky, 

c) státní příspěvková organizace, 

d) státní fond, 

e) veřejná výzkumná instituce, 

f) veřejná vysoká škola, 

g) zdravotní pojišťovna, 

h) Český rozhlas nebo Česká televize, 

i) územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně 

členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, který měl k 

prvnímu dni předchozího kalendářního roku nejméně 10 000 obyvatel. 

§ 5 

Postup při vnitřním oznámení 

(1) Osoba, které bylo oznámení podáno, je povinna bezodkladně po skončení prošetřování 

oznámení, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení, písemně vyrozumět 

oznamovatele o tom, jaká opatření k prošetření oznámení byla učiněna, případně o tom, že 

oznámení bylo vyhodnoceno jako neopodstatněné. To neplatí, jedná-li se o opakované 
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oznámení v téže věci, které neobsahuje nové informace. Osoba, které bylo oznámení podáno, 

může v odůvodněných případech tuto lhůtu prodloužit o 30 dnů. O prodloužení a jeho 

důvodech je povinna oznamovatele informovat před uplynutím lhůty. 

(2) Při prověřování oznámení se osoba, které bylo oznámení podáno, řídí právními předpisy a 

pravidly stanovenými vnitřním předpisem či služebním předpisem podle § 4 odstavce 3. 

(3) Osoba, které bylo oznámení podáno, nesmí sdělovat totožnost oznamovatele jiným osobám 

bez výslovného souhlasu oznamovatele. Orgánům veřejné moci sdělí totožnost oznamovatele 

pouze tehdy, je-li k tomu povinna na základě zákona. 

§ 6 

 

Postup při vnějším oznámení 

 

(1) Neobdrží-li oznamovatel vyrozumění podle § 5 odstavce 1 v určené lhůtě nebo zaměstnavatel 

neučinil dostatečná opatření k nápravě nebo zaměstnavatel považuje oznámení za 

neopodstatněné, může se oznamovatel s informací nasvědčující tomu, že došlo nebo může 

dojít k jednání, které je v zásadním rozporu s veřejným zájmem, obrátit na orgán činný v 

trestním řízení či příslušný správní orgán. 

 

(2) Oznamovatel se může s informací nasvědčující tomu, že došlo nebo může dojít k jednání, 

které je v zásadním rozporu s veřejným zájmem, obrátit na orgán činný v trestním řízení nebo 

na příslušný správní orgán bez postupu podle § 5, a to za podmínky, že 

a) lze důvodně předpokládat informovanost osoby na nejvyšším stupni řízení 

o jednání, které je předmětem oznámení, 

b) hrozí nebezpečí z prodlení, které může mít za následek bezprostřední ohrožení 

života či zdraví osob, životního prostředí nebo škodu převyšující částku 5 000 000 Kč, 

c) je zřejmé, že oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího 

systému by zmařilo nebo ohrozilo účel podávání oznámení, nebo 

d) by se neoznámením informace dopustil trestného činu. 

 

(3) Ustanoveními tohoto zákona není dotčeno právo oznamovatele obracet se na orgány veřejné 

moci s podezřením na protiprávní jednání. Obrátí-li se však oznamovatel na příslušný orgán 

bez postupu podle tohoto zákona, nevztahuje se na něj ochrana podle tohoto zákona. 

 

(4) Ustanoveními tohoto zákona není dotčena povinnost oznamovatele oznámit protiprávní 

jednání orgánu veřejné moci stanovená jiným právním předpisem. 

 

§ 7 

 

(1) Podání oznámení podle tohoto zákona se nepovažuje za porušení smlouvou uložené 

mlčenlivosti ani za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovenou právním 

předpisem upravujícím výkon činností uvedených v § 2 odst. 2. To neplatí, jde-li o 

mlčenlivost při výkonu činnosti soudce, státního zástupce, notáře, soudního exekutora, 

advokáta, mlčenlivost stanovenou při poskytování zdravotních služeb, nebo mlčenlivost 

stanovenou z důvodu ochrany utajovaných informací. 
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(2) Pokud oznamovatel současně s podáním nebo po podání vnějšího oznámení obsah oznámení 

zveřejní, má se za to, že neporušil smlouvou nebo zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti. 

 

§ 8 

 

Obecný režim ochrany oznamovatele 

 

(1) Proti oznamovateli, který postupoval v souladu s tímto zákonem, se zakazuje uplatnit odvetná 

opatření. 

(2) Zakazuje se uplatnit odvetná opatření rovněž vůči 

a) osobě oznamovateli blízké, 

b) osobě, která oznamovateli pomáhala s podáním oznámení či se zjišťováním 

skutečností relevantních pro oznámení, 

c) právnické osobě, jíž je oznamovatel členem nebo jejíhož orgánu je oznamovatel 

členem, 

d) osobě, která je ve vztahu k oznamovateli nebo k osobě podle písmene c) osobou 

ovládající, ovládanou, nebo osobou ovládanou stejnou ovládající osobou, a 

e) osobě, která je zaměstnancem oznamovatele nebo osobě v obdobném postavení. 

(3) Jsou-li uplatněna odvetná opatření, může se ten, vůči němuž jsou uplatněna, u soudu domáhat, 

aby od nich bylo upuštěno, aby byly odstraněny jejich následky a hrozí-li jejich opakování, 

aby soud taková jednání zakázal. Má-li odvetné opatření formu právního jednání, může se ten, 

vůči němuž jsou opatření uplatněna, u soudu domáhat určení jeho neplatnosti. 

(4) Domáhá-li se ten, vůči němuž mají být uplatněna odvetná opatření, u soudu nařízení 

předběžného opatření k ochraně před odvetným opatřením, 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. 

§ 9 

Zvláštní režim ochrany oznamovatele 

 

(1) Zaměstnavateli se zakazuje v ochranné lhůtě podle odstavce 2 vůči oznamovateli i proti 

osobám jemu blízkým uplatnit následující opatření: 

a) skončení pracovního či služebního poměru ze strany zaměstnavatele, dočasné 

zproštění výkonu služby, odvolání z vedoucí pozice či jiné rovnocenné opatření, 

b) přeložení na nižší pozici nebo odepření povýšení, ač bylo oprávněně očekáváno, 

c) mimořádná změna náplně práce, změna pracoviště, snížení mzdy, změna pracovní či 

služební doby, 

d) neposkytnutí odborné přípravy, 

e) poskytnutí negativního hodnocení výkonnosti či pracovní reference vůči třetím 

osobám, 

f) uložení disciplinárních nebo kárných opatření, 

g) nepřevedení pracovní smlouvy na dobu určitou na pracovní smlouvu na dobu 

neurčitou, ač bylo oprávněně očekáváno, 

h) předčasné ukončení pracovní smlouvy na doby určitou, nebo její neobnovení, ač bylo 

oprávněně očekáváno. 

 

(2) Zákaz opatření podle odstavce 2 trvá od okamžiku podání oznámení do zahájení trestního či 

správního řízení zahájeného na základě oznámení, po dobu řízení, a jeden rok po jeho 

skončení. Není-li řízení zahájeno do jednoho roku od podání oznámení, ochrana trvá po dobu 

jednoho roku od podání oznámení a poté případně po dobu řízení a jeden rok po jeho 

skončení. 
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(3) Na návrh zaměstnavatele může soud přivolit k opatření podle odstavce 1, prokáže-li 

zaměstnavatel, že opatření nebylo vyvoláno oznámením. 

(4) Právní jednání směřující k opatřením podle odstavce 1 jsou bez přivolení soudu neplatná, 

neplatnost však nemůže namítat zaměstnavatel. Spočívá-li opatření podle odstavce 1 v 

nečinnosti zaměstnavatele, může soud na návrh oznamovatele uložit zaměstnavateli, aby 

určité jednání učinil. Umožňují-li to okolnosti případu, může soud též vůli zaměstnavatele sám 

nahradit. 

 

§ 10 

 

Domněnka ochrany oznamovatele 

 

V řízení podle § 8 a 9 se má za to, že oznamovateli náleží ochrana podle tohoto zákona, jestliže: 

 

a) orgán činný v trestním řízení zahájil ve věci předmětu oznámení trestní řízení, 

b) orgán příslušný k projednání přestupku zahájil ve věci předmětu oznámení řízení 

o přestupku, nebo 

c) orgán příslušný k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně zahájil ve věci předmětu 

oznámení řízení o uložení odvodu. 

§ 11 

Přestupek vědomě nepravdivého oznámení 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení podle tohoto 

zákona. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč. 

(3) Přestupek vědomě nepravdivého oznámení projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

(4) Za přestupek podle odstavce 1 nelze postihnout osobu, která se ochrany podle tohoto zákona zřekla 

nejpozději současně s podáním oznámení. 

§ 12 

Přestupek odvetného opatření 

(1) Osoba se dopustí přestupku tím, že v souvislosti s učiněným oznámením učiní vůči osobě, která 

požívá ochranu podle tohoto zákona, odvetná opatření. 

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

(3) Přestupek vědomě nepravdivého oznámení projednává Státní úřad inspekce práce. 

§ 13 

Informování a poradenská činnost 

Veřejný ochránce práv poskytuje bezplatně informace a poradenství týkající se postupů a prostředků 

nápravy, které jsou k dispozici na ochranu před odvetnými opatřeními. 
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§ 14 

Přechodné ustanovení 

Zaměstnavatel, který má podle tohoto zákona povinnost zavést vnitřní oznamovací systém, je povinen 

jej zavést do 90 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona. 

§ 15 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2021. 
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