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Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 

 

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů 

 

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 

§ 1 odst. 1 

písm. a) až c) 

Předmět úpravy 

 

Tento zákon zapracovává příslušný 

předpis Evropské unie1 a upravuje 

 

podmínky činění oznámení podle tohoto 

zákona, 

podmínky poskytování ochrany 

osobám, které oznámení učinily, a 

působnost Ministerstva spravedlnosti na 

úseku ochrany oznamovatelů (dále jen 

„ministerstvo“). 

32019L1937 Článek 1 Účel 

Účelem této směrnice je zlepšit prosazování práva a politik 

Unie v konkrétních oblastech stanovením společných 

minimálních norem, které zajistí vysokou úroveň ochrany 

osob oznamujících porušení práva Unie. 

                                                           
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. 
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§ 2 odst. 1 

písm. a) bod 1 

až 10 

Vymezení základních pojmů 

 

Oznámením se rozumí podnět 

obsahující informace  

 

o skutečnostech nasvědčujících tomu, že 

v souvislosti s výkonem činnosti 

uvedené v písmenu b) bylo nebo má být 

spácháno jednání, které má znaky 

trestného činu nebo přestupku, nebo 

které nemá znaky trestného činu ani 

přestupku a kterým je porušena 

povinnost uložená právním předpisem 

nebo předpisem Evropské unie 

upravujícími oblast 

 

finančních služeb, finančních 

produktů a finančních trhů2, 

daně z příjmů právnických osob a 

správy odvodu za porušení 

rozpočtové kázně3, 

předcházení legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování 

terorismu, 

ochrany spotřebitele a 

bezpečnosti a souladu výrobků 

32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32019L1937 

Článek 5 

odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 2 

odst. 1 

písm. a) 

až c) 

Definice 

 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

 

„informacemi o porušení“ informace, včetně důvodných 

podezření, o skutečných či možných porušeních, k nimž došlo 

nebo velmi pravděpodobně dojde v organizaci, ve které 

oznamující osoba pracuje nebo pracovala, či v jiné organizaci, 

s níž oznamující osoba je nebo byla v kontaktu na základě své 

pracovní činnosti, a o pokusech o utajení takových porušení; 

 

Věcná působnost 

 

Tato směrnice stanoví společné minimální normy pro ochranu 

osob, které oznamují tato porušení práva Unie: 

 

porušení spadající do oblasti působnosti aktů Unie uvedených 

v příloze, která se týkají těchto oblastí: 

zadávání veřejných zakázek; 

finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní 

peněz a financování terorismu; 

bezpečnost a soulad výrobků s předpisy; 

bezpečnost dopravy; 

                                                           
2 Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 
3 Například zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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s právními předpisy 4, 

bezpečnosti dopravy, přepravy a 

provozu na pozemních 

komunikacích5, 

ochrany životního prostředí, 

bezpečnosti potravin a krmiv a 

ochrany zvířat6, 

radiační ochrany a jaderné 

bezpečnosti7, 

zadávání veřejných zakázek, 

veřejných dražeb a hospodářské 

soutěže8, 

ochrany vnitřního pořádku a 

bezpečnosti, života a zdraví9, 

nebo 

ochrany osobních údajů, 

soukromí a bezpečnosti sítí a 

informačních systémů10, 

ochrana životního prostředí; 

radiační ochrana a jaderná bezpečnost; 

bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní 

podmínky zvířat; 

veřejné zdraví; 

ochrana spotřebitele; 

ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí 

a informačních systémů; 

porušení ohrožující finanční zájmy Unie podle článku 325 

Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných 

opatřeních Unie; 

porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 

Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel 

hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení 

týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která 

porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, 

nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, 

která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně 

z příjmů právnických osob. 

§ 2 odst. 1 Oznámením se rozumí podnět 32019L1937 Článek 4 Osobní působnost 

                                                           
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. 114/1992 Sb., České národní rady o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
7 Například zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
8 Například zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. 
9 Například zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
10 Například zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
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písm. b) bod 1 

až 9 

obsahující informace  

 

o nichž se osoba, která oznámení 

učinila, dozvěděla v souvislosti s 

výkonem  

 

zaměstnání, 

služby nebo státní služby, 

samostatné výdělečné činnosti, 

práv spojených s členstvím 

v právnické osobě, 

funkce člena orgánu právnické 

osoby, který je do funkce volen, 

jmenován či jinak povoláván 

(dále jen „volený orgán“),  

správy svěřenského fondu, 

dobrovolnické činnosti, 

práce v rámci dočasného 

přidělení zaměstnance, práce 

zaměstnance agentury práce nebo 

odborné praxe (stáž), nebo 

práv a povinností vyplývajících 

ze smlouvy, jejímž předmětem je 

poskytování dodávek, služeb, 

stavebních prací nebo jiné 

obdobné plnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odst. 1 

písm. a) 

až d)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 5 

odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato směrnice se vztahuje na oznamující osoby pracující 

v soukromém nebo veřejném sektoru, které získaly informace 

o porušení v pracovním kontextu, alespoň v rozsahu: 

 

osob, které mají status pracovníka ve smyslu čl. 45 odst. 1 

Smlouvy o fungování EU, včetně státních zaměstnanců; 

 

osob, které mají status osob samostatně výdělečně činných 

ve smyslu článku 49 Smlouvy o fungování EU; 

 

akcionářů a osob náležejících do správního, řídicího nebo 

dohledového orgánu podniku, včetně nevýkonných členů, 

jakož i dobrovolníků a placených či neplacených stážistů; 

 

veškerých osob, které pracují pod dohledem a podle pokynů 

zhotovitelů, subdodavatelů a dodavatelů. 

 

Definice 

 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

 

„informacemi o porušení“ informace, včetně důvodných 

podezření, o skutečných či možných porušeních, k nimž došlo 

nebo velmi pravděpodobně dojde v organizaci, ve které 

oznamující osoba pracuje nebo pracovala, či v jiné organizaci, 

s níž oznamující osoba je nebo byla v kontaktu na základě své 

pracovní činnosti, a o pokusech o utajení takových porušení; 
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32019L1937 Článek 8 

odst. 2 

 

 

Povinnost zavést interní kanály pro oznamování 

 

Kanály a postupy uvedené v odstavci 1 tohoto článku 

umožňují zaměstnancům daného subjektu oznamovat 

informace o porušení. Oznamování informací o porušení 

mohou umožňovat i jiným osobám, uvedeným v čl. 4 odst. 1 

písm. b), c) a d) a odst. 2, které jsou s daným subjektem v 

kontaktu v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací. 

§ 2 Za oznámení se považuje rovněž podnět 

učiněný osobou, jejíž výkon činnosti 

uvedené v odstavci 1 písm. b) mohl 

nebo má být teprve zahájen nebo byl 

ukončen. 

32019L1937 Článek 4 

odst. 2 

 

 

Článek 4 

odst. 3 

Tato směrnice se vztahuje i na oznamující osoby, které 

oznamují nebo zveřejňují informace o porušení získané v 

rámci pracovního poměru, který mezitím skončil. 

 

Tato směrnice se vztahuje rovněž na oznamující osoby, 

jejichž pracovní poměr má teprve začít, jestliže byly 

informace o porušení získány během přijímacího řízení či 

jiných předsmluvních jednání. 

§ 2 odst. 2 Oznamovatelem podle tohoto zákona se 

rozumí fyzická osoba, která učinila 

oznámení v souladu s odstavcem 1. 

32019L1937 Článek 5 

odst. 7 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

„oznamující osobou“ fyzická osoba, která oznámí či zveřejní 

informace o porušení, jež získala v souvislosti s činnostmi 

souvisejícími s prací; 

§ 2 odst. 3 Odvetným opatřením se pro účely 

tohoto zákona rozumí jednání vyvolané 

oznámením, které je učiněno v 

souvislosti s výkonem činnosti uvedené 

v odstavci 1 písm. b) a které je 

neoprávněným zásahem do práv či 

oprávněných zájmů oznamovatele nebo 

32019L1937 Článek 5 

odst. 1 

Definice 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

 

„odvetnými opatřeními“ jakékoli přímé či nepřímé jednání 

nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, 
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osoby uvedené v § 4 odst. 2. které je vyvolané interním či externím oznámením nebo 

zveřejněním a které oznamující osobě působí nebo může 

způsobit neoprávněnou újmu; 

§ 3 odst. 1 

písm. a) až c) 

Mlčenlivost a informace vyloučené z 

oznamování 

 

Oznámení protiprávního jednání se 

v rozsahu zjevně nezbytném k jeho 

učinění nepovažuje za porušení smluvní 

povinnosti mlčenlivosti, povinnosti 

mlčenlivosti podle daňového řádu ani 

povinnosti zachovávat mlčenlivost 

podle jiných právních předpisů 

upravujících výkon činností uvedených 

v § 2 odst. 1 písm. b), s výjimkou 

povinnosti 

 

zachovávat ochranu utajovaných 

informací11 a informací, jejichž 

vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit 

probíhající trestní řízení nebo 

ochranu zvláštních skutečností podle 

zákona upravujícího krizové řízení, 

mlčenlivosti při výkonu činnosti 

notáře, notářského kandidáta a 

koncipienta, státního zástupce, 

asistenta a právního čekatele, 

advokáta a advokátního koncipienta, 

soudního exekutora, exekutorského 

32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32019L1937 

Článek 3 

odst. 3 

písm. a) 

až d)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 

21 odst. 7  

Touto směrnicí není dotčeno uplatňování unijního 

či vnitrostátního práva týkajícího se: 

 

ochrany utajovaných informací; 

 

ochrany právní a lékařské profesní povinnosti zachovávat 

mlčenlivost; 

 

tajných porad soudců; nebo 

 

pravidel trestního řízení. 

 

Opatření na ochranu před odvetnými opatřeními 

 

V soudních řízeních, mimo jiné v souvislosti s pomluvou, 

porušením autorského práva, porušením tajemství, porušením 

pravidel ochrany údajů, zpřístupněním obchodního tajemství, 

či žalobami na náhradu újmy na základě soukromého, 

veřejného nebo kolektivního pracovního práva, nenesou 

osoby uvedené v článku 4 za oznámení nebo zveřejnění v 

souladu s touto směrnicí žádnou odpovědnost. Tyto osoby 

mají právo dovolávat se tohoto oznámení či zveřejnění za 

účelem zamítnutí žaloby za předpokladu, že měly oprávněné 

                                                           
11 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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kandidáta a koncipienta, soudce, 

asistenta soudce a justičního 

čekatele, a daňového poradce,12 a 

mlčenlivosti při poskytování 

zdravotních služeb13. 

důvody se domnívat, že oznámení nebo zveřejnění bylo 

nezbytné pro odhalení porušení podle této směrnice. 

§ 3 odst. 2 

písm. a) až g) 

Obsahem oznámení podle tohoto 

zákona nemohou být informace, jejichž 

oznámení by mohlo ohrozit podstatný 

bezpečnostní zájem České republiky. 

Ohrožením podstatného bezpečnostního 

zájmu se rozumí ohrožení 

 

svrchovanosti, územní celistvosti a 

demokratických základů České 

republiky, 

vnitřního pořádku a bezpečnosti, 

ve větším rozsahu životů nebo zdraví 

osob, 

ochrany informací o veřejných 

zakázkách v oblasti obrany nebo 

bezpečnosti, 

plnění mezinárodních závazků v oblasti 

32019L1937 Článek 3 

odst. 2 

Vztah k jiným aktům Unie a vnitrostátním ustanovením 

Touto směrnicí není dotčena odpovědnost členských států za 

zajištění národní bezpečnosti nebo jejich pravomoc chránit 

své podstatné bezpečnostní zájmy. Zejména se nevztahuje na 

oznámení o porušení pravidel pro zadávání zakázek v oblasti 

obrany nebo bezpečnosti, ledaže se na ně vztahují příslušné 

akty Unie. 

                                                           
12 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. 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
13 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 
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obrany, 

významných bezpečnostních operací a 

bojeschopnosti ozbrojených sil České 

republiky. 

§ 4 odst. 1 Zákaz odvetných opatření 

 

Oznamovatel nesmí být vystaven 

odvetným opatřením. 

32019L1937 Článek 

19 písm. 

a) až o) 

 

Zákaz odvetných opatření 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zakázaly 

jakoukoli formu odvetných opatření vůči osobám uvedeným 

v článku 4, včetně hrozby odvetných opatření a pokusů o ně, 

mimo jiné zejména ve formě:  

dočasného zproštění výkonu služby, odvolání, propuštění 

či rovnocenných opatření; 

převedení na nižší pozici nebo nepovýšení; 

přenosu úkolů, změny místa výkonu práce, snížení mzdy, 

změny pracovní doby; 

neposkytnutí odborné přípravy; 

negativního hodnocení výkonnosti či pracovní reference; 

uložení nebo použití disciplinárních opatření, důtky či jiných 

sankcí včetně finančního postihu; 

nátlaku, zastrašování, obtěžování nebo ostrakizace; 

diskriminace, znevýhodňujícího nebo nespravedlivého 

zacházení; 
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nepřevedení pracovní smlouvy na dobu určitou na pracovní 

smlouvu na dobu neurčitou v případě, kdy měl zaměstnanec 

legitimní očekávání, že mu bude nabídnut pracovní poměr 

na dobu neurčitou; 

neobnovení nebo předčasné ukončení pracovní smlouvy 

na dobu určitou; 

újmy, včetně dobré pověsti osoby, zejména na sociálních 

sítích, nebo finanční ztráty, včetně ztráty obchodních 

příležitostí a ztráty příjmů; 

zařazení na černou listinu na základě neformální či formální 

dohody v daném sektoru či průmyslovém odvětví, což může 

znamenat, že tato osoba v budoucnu nenajde v tomto sektoru 

či průmyslovém odvětví zaměstnání; 

předčasného ukončení nebo zrušení smlouvy o dodávce zboží 

nebo poskytování služeb; 

zrušení licence nebo povolení; 

vyžadování psychiatrického nebo lékařského vyšetření. 

§ 4 odst. 2 

písm. a) až h)  

Odvetným opatřením nesmí být 

vystavena ani  

 

osoba, která učinění nebo zkoumání 

důvodnosti oznámení umožnila 

nebo usnadnila, 

osoba, která je ve vztahu 

32019L1937 Článek 4 

odst. 4 

písm. a) 

až c)  

Opatření na ochranu oznamujících osob uvedená v kapitole 

VI se případně vztahují i na 

prostředníky; 

třetí osoby spojené s oznamujícími osobami, jež by mohly být 

postiženy odvetnými opatřeními v pracovním kontextu, jako 
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k oznamovateli člověkem jemu 

blízkým14,  

právnická osoba, jejímž je 

oznamovatel společníkem nebo 

členem, 

právnická osoba, jejíhož voleného 

orgánu je oznamovatel členem, 

osoba, která je ve vztahu 

k oznamovateli nebo právnické 

osobě podle písm. c) a d) osobou 

ovládající, ovládanou nebo osobou 

ovládanou stejnou ovládající 

osobou, 

osoba, která je zaměstnancem 

oznamovatele a osoba v obdobném 

postavení vůči oznamovateli, 

osoba, pro kterou oznamovatel 

vykonává činnosti uvedené v § 2 

odst. 1 písm. b), a    

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. 

jsou kolegové nebo příbuzní oznamující osoby; a 

právní subjekty, jež oznamující osoby vlastní, pro něž pracují 

nebo jsou s nimi jinak spojeny v pracovním kontextu. 

                                                           
14 § 3 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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§ 4 odst. 3 Zákazu odvetných opatření a postupu 

podle tohoto zákona se nemůže domáhat 

osoba, která učinila vědomě nepravdivé 

oznámení. 

32019L1937 Článek 6 

odst. 1 

písm. a) a 

b)  

Podmínky ochrany oznamujících osob 

Oznamující osoby mají nárok na ochranu podle této směrnice, 

jestliže: 

měly oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace 

o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto 

informace spadaly do oblasti působnosti této směrnice; a 

podaly oznámení buď interně v souladu s článkem 7 nebo 

externě v souladu s článkem 10, nebo učinily zveřejnění 

v souladu s článkem 15. 

§ 5 odst. 1 Smluvní nebo zákonnou povinnost 

neporuší oznamovatel nebo osoba 

uvedená v § 4 odst. 2 učiněním 

oznámení nebo jednáním v souvislosti 

se zjišťováním informací, které jsou 

obsahem oznámení; to neplatí, pokud 

porušení této povinnosti nebylo zjevně 

nezbytné k učinění oznámení nebo jde-li 

o porušení povinnosti zachovávat 

ochranu utajovaných informací podle 

zvláštního právního předpisu15 nebo 

ochranu zvláštních skutečností podle 

zákona upravujícího krizové řízení, 

oznámení informací, jejichž vyzrazení 

32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

32019L1937 

 

 

 

 

Článek 

21 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 

21 odst. 3 

 

 

 

Aniž je dotčen čl. 3 odst. 2 a 3, nemá se za to, že osoby 

oznamující informace o porušení nebo zveřejňující informace 

v souladu s touto směrnicí porušily jakékoli omezení týkající 

se zveřejnění informací, a tyto osoby nenesou za toto 

oznámení nebo zveřejnění žádnou odpovědnost 

za předpokladu, že měly oprávněné důvody se domnívat, 

že oznámení nebo zveřejnění těchto informací bylo nezbytné 

pro odhalení porušení podle této směrnice. 

 

Oznamující osoby nenesou odpovědnost, pokud jde 

o získávání informací, které oznamují nebo zveřejňují, nebo 

přístup k nim, za předpokladu, že toto získávání nebo přístup 

nezakládají samostatný trestný čin. V případě, že získání 

informací nebo přístup k nim zakládají samostatný trestný 

                                                           
15 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 
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by zjevně mohlo ohrozit probíhající 

trestní řízení anebo je-li jednáním 

v souvislosti se zjišťováním informací, 

které jsou obsahem oznámení, spáchán 

trestný čin. Tím není dotčeno 

ustanovení § 3 odst. 1. 

 

 

 

32019L1937 

 

 

 

Článek 

21 odst. 7 

 

čin, se trestní odpovědnost i nadále řídí použitelným 

vnitrostátním právem. 

 

Opatření na ochranu před odvetnými opatřeními 

 

V soudních řízeních, mimo jiné v souvislosti s pomluvou, 

porušením autorského práva, porušením tajemství, porušením 

pravidel ochrany údajů, zpřístupněním obchodního tajemství, 

či žalobami na náhradu újmy na základě soukromého, 

veřejného nebo kolektivního pracovního práva, nenesou 

osoby uvedené v článku 4 za oznámení nebo zveřejnění v 

souladu s touto směrnicí žádnou odpovědnost. Tyto osoby 

mají právo dovolávat se tohoto oznámení či zveřejnění za 

účelem zamítnutí žaloby za předpokladu, že měly oprávněné 

důvody se domnívat, že oznámení nebo zveřejnění bylo 

nezbytné pro odhalení porušení podle této směrnice. 

§ 5 odst. 2  Vzdá-li se oznamovatel práva, které mu 

tento zákon poskytuje, nepřihlíží se 

k tomu. 

32019L1937 Článek 

24  

Nemožnost vzdát se práv a prostředků nápravy 

Členské státy zajistí, že práv a prostředků nápravy 

stanovených v této směrnici se nelze vzdát ani je nelze omezit 

žádnou dohodou, politikou, formou nebo podmínkami 

pracovního nebo obdobného poměru, a to ani předběžnou 

rozhodčí dohodou. 

§ 6 odst. 1 Činění oznámení  

 

Oznamovatel může oznámení učinit 

prostřednictvím vnitřního 

32019L1937 

 

 

 

Článek 6 

odst. 2 

 

 

Podmínky ochrany oznamujících osob 

 

Aniž jsou dotčeny stávající povinnosti umožnit anonymní 

oznamování podle práva Unie, touto směrnicí není dotčena 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTXH5SL6)



13 

oznamovacího systému, ministerstva, 

orgánu veřejné moci příslušného podle 

jiného právního předpisu nebo předpisu 

Evropské unie nebo zveřejněním za 

splnění podmínek podle § 22. Oznámení 

lze učinit i anonymně. 

 

 

 

 

 

32019L1937 

 

 

 

 

 

32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

32019L1937 

 

 

 

 

 

Článek 6 

odst. 4  

 

 

 

 

Článek 7 

odst. 1 

 

 

 

 

 

 

Článek 9 

odst. 2 

 

 

 

 

 

 

Článek 

pravomoc členských států rozhodnout, zda mají právní 

subjekty v soukromém nebo veřejném sektoru a příslušné 

orgány povinnost přijímat anonymní oznámení o porušení a 

související následná opatření či nikoli. 

 

Osoba podávající příslušným orgánům, institucím nebo jiným 

subjektům Unie oznámení o porušeních spadajících do oblasti 

působnosti této směrnice má nárok na ochranu stanovenou v 

této směrnici za stejných podmínek jako osoba, která učinila 

oznámení externě. 

 

Oznamování prostřednictvím interních kanálů pro 

oznamování 

 

Jako obecná zásada a aniž jsou dotčeny články 10 a 15, 

mohou být informace o porušení oznamovány 

prostřednictvím interních kanálů pro oznamování a postupů 

stanovených v této kapitole. 

 

Postupy pro interní oznamování a následná opatření 

 

Kanály stanovené v odst. 1 písm. a) umožňují oznamování 

písemně nebo ústně, či obojím způsobem. Ústní oznámení lze 

učinit telefonicky nebo prostřednictvím jiných systémů 

hlasových zpráv a na žádost oznamující osoby 

prostřednictvím osobní schůzky v přiměřené lhůtě. 

 

Oznamování prostřednictvím externích kanálů pro 
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32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  

 

 

 

 

 

 

 

Článek 

15 odst. 1 

písm. a) a 

b) bod i. 

a ii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oznamování 

Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 písm. b), oznamující osoby 

oznamují informace o porušení prostřednictvím kanálů 

a postupů uvedených v článcích 11 a 12 poté, co nejprve 

učinily oznámení prostřednictvím interních kanálů 

pro oznamování, nebo přímo s využitím externích kanálů 

pro oznamování. 

 

Zveřejňování 

1. Osoba, která činí zveřejnění, má nárok na ochranu podle 

této směrnice, pokud je splněna jakákoliv z následujících 

podmínek:  

osoba nejprve učinila oznámení interně a externě, nebo přímo 

externě v souladu s kapitolami II a III, avšak v reakci 

na oznámení nebylo ve lhůtě uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. f) 

nebo čl. 11 odst. 2 písm. d) přijato žádné vhodné opatření, 

nebo 

osoba má oprávněné důvody se domnívat, že: 

porušení může představovat bezprostřední nebo zjevné 

ohrožení veřejného zájmu, jako je tomu v případě naléhavé 

situace nebo rizika nenapravitelné újmy, nebo že 

v případě externího oznámení existuje riziko odvetných 

opatření nebo je malá vyhlídka účinného řešení porušení 

vzhledem ke zvláštním okolnostem daného případu, 

například takovým, že důkazy mohou být zatajeny či 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTXH5SL6)



15 

 

 

32019L1937 

 

 

Článek 

21 odst. 7 

zničeny nebo že příslušný orgán může být spolčen s 

pachatelem porušení či se může na porušení podílet. 

Opatření na ochranu před odvetnými opatřeními 

 

V soudních řízeních, mimo jiné v souvislosti s pomluvou, 

porušením autorského práva, porušením tajemství, porušením 

pravidel ochrany údajů, zpřístupněním obchodního tajemství, 

či žalobami na náhradu újmy na základě soukromého, 

veřejného nebo kolektivního pracovního práva, nenesou 

osoby uvedené v článku 4 za oznámení nebo zveřejnění v 

souladu s touto směrnicí žádnou odpovědnost. Tyto osoby 

mají právo dovolávat se tohoto oznámení či zveřejnění za 

účelem zamítnutí žaloby za předpokladu, že měly oprávněné 

důvody se domnívat, že oznámení nebo zveřejnění bylo 

nezbytné pro odhalení porušení podle této směrnice. 

§ 6 odst. 2 Ustanovení tohoto zákona se přiměřeně 

použijí na oznamování protiprávního 

jednání, kterým je porušena povinnost 

uložená právním předpisem upravujícím 

oblast podle § 2 odst. 1 písm. a), podle 

jiného právního předpisu nebo přímo 

použitelného předpisu Evropské unie, a 

to v rozsahu, v jakém není povinně 

upraveno tímto právním předpisem 

v souladu s předpisem Evropské unie 

nebo v jakém není upraveno přímo 

použitelným předpisem Evropské unie. 

Tím není dotčen postup orgánů veřejné 

32019L1937 Článek 3 

odst. 1  

Vztah k jiným aktům Unie a vnitrostátním ustanovením 

Pokud jsou v odvětvových aktech Unie uvedených v části II 

přílohy stanovena zvláštní pravidla týkající se oznamování 

porušení, použijí se uvedená zvláštní pravidla. Ustanovení 

této směrnice jsou použitelná v rozsahu, v jakém není daná 

záležitost povinně upravena v těchto odvětvových aktech 

Unie. 
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moci při uplatňování odpovědnosti 

za trestný čin, přestupek, kárný delikt 

nebo kázeňský delikt. 

 

§ 7  Vnitřní oznamovací systém 

 

Vnitřní oznamovací systém je soubor 

postupů a pravidel pro činění oznámení 

podle této hlavy. 

32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

32019L1937 

Článek 8 

odst. 1 

 

 

 

 

 

 

Článek 9 

písm. a) 

až g)  

Povinnost zavést interní kanály pro oznamování 

 

Členské státy zajistí, aby právní subjekty v soukromém 

a veřejném sektoru zavedly kanály a postupy pro interní 

oznamování a pro přijímání následných opatření, a to 

po konzultaci a po dohodě se sociálními partnery, je-li tak 

stanoveno ve vnitrostátním právu. 

 

Postupy pro interní oznamování a následná opatření 

Postupy pro interní oznamování porušení a pro přijímání 

následných opatření podle článku 8 zahrnují:  

kanály pro přijímání oznámení, které jsou navrženy, zavedeny 

a provozovány bezpečným způsobem, jenž zajišťuje ochranu 

utajení totožnosti oznamující osoby a veškerých třetích osob 

zmíněných v oznámení a zabraňuje přístupu neoprávněných 

pracovníků; 

potvrzení o přijetí oznámení poskytnuté oznamující osobě ve 

lhůtě sedmi dnů od jeho přijetí; 

určení nestranné osoby nebo nestranného odboru příslušných 

pro přijímání následných opatření v návaznosti na oznámení, 

jimiž může být tatáž osoba nebo tentýž odbor, které oznámení 
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přijímají a které budou komunikovat s oznamující osobou a v 

případě potřeby ji žádat o další informace a poskytovat jí 

zpětnou vazbu; 

následná opatření přijatá s řádnou péčí určenou osobou nebo 

určeným odborem uvedenými v písmenu c); 

následná opatření přijatá s řádnou péčí, stanoví-li tak 

vnitrostátní právo, v případě anonymních oznámení; 

přiměřenou lhůtu pro poskytnutí zpětné vazby oznamující 

osobě, jež nepřesahuje tři měsíce od potvrzení o přijetí 

oznámení, nebo, pokud nebylo potvrzení oznamující osobě 

zasláno, od uplynutí sedmidenní lhůty od učinění oznámení; 

poskytnutí srozumitelné a snadno přístupné informace 

o postupech pro externí oznamování příslušným orgánům 

podle článku 10 a případně orgánům, institucím nebo jiným 

subjektům Unie. 

§ 8 odst. 1 

písm. a) bod 1. 

a 2. písm. b) 

až e) bod 1. až 

5.  

Vnitřní oznamovací systém zavede  

 

osoba, která je veřejným zadavatelem 

podle zákona o zadávání veřejných 

zakázek, s výjimkou 

 

obcí s méně než 10 000 obyvateli; to 

neplatí, jde-li o obec s rozšířenou 

působností, a 

veřejných zadavatelů, kteří 

zaměstnávali v 

32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 8 

odst. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odstavec 1 se vztahuje na právní subjekty ve veřejném 

sektoru, včetně veškerých subjektů, které tyto subjekty vlastní 

nebo ovládají. 

 

Členské státy mohou od povinnosti uvedené v odstavci 

1 osvobodit obce s méně než 10 000 obyvateli, nebo s méně 

než 50 zaměstnanci, nebo jiné subjekty uvedené v prvním 

pododstavci tohoto odstavce s méně než 50 zaměstnanci. 

 

Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním právem 
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uplynulém kalendářním 

čtvrtletí v průměru méně než 

50 zaměstnanců,  

zaměstnavatel, který v uplynulém 

kalendářním čtvrtletí zaměstnával 

v průměru nejméně 50 zaměstnanců, 

orgán veřejné moci vykonávající 

činnost v oblasti správy daně z příjmů 

právnických osob nebo správy odvodu 

za porušení rozpočtové kázně nebo 

zaměstnavatel vykonávající činnost v 

oblasti daně z příjmů právnických osob, 

orgán veřejné moci a osoba 

vykonávající činnost v oblasti 

bezpečnosti dopravy, přepravy a 

provozu na pozemních komunikacích, 

ochrany životního prostředí, 

bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany 

zvířat a ochrany spotřebitele a 

zaměstnavatel, který je 

 

osobou podle § 135 odst. 1 písm. 

i), p), s), v), y), za) a zd) zákona 

upravujícího oblast podnikání na 

kapitálovém trhu, 

 

osobou podle § 534 písm. a) až 

d) zákona upravujícího oblast 

investičních společností a 

investičních fondů, 

 

 

 

 

 

32019L1937 

 

 

 

 

 

Článek 8 

odst. 4 

stanovit, že interní kanály pro oznamování mohou obce sdílet 

nebo provozovat v rámci sdružení obcí, pokud jsou sdílené 

interní kanály pro oznamování odlišné od příslušných 

externích kanálů pro oznamování a jsou na nich nezávislé. 

 

Práh stanovený v odstavci 3 se nevztahuje na subjekty 

spadající do oblasti působnosti aktů Unie uvedených v 

částech I.B a II přílohy. 
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ústřední protistranou nebo 

registrem obchodních údajů 

podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie 

upravujícího OTC deriváty, 

ústřední protistrany a registry 

obchodních údajů, 

 

pojišťovnou nebo zajišťovnou, 

nebo 

 

osobou oprávněnou ke 

zprostředkování pojištění nebo 

zajištění podle zákona o 

distribuci pojištění a zajištění 

 

(dále jen „povinný subjekt“). 

§ 8 odst. 2 Vnitřní oznamovací systém může být 

spravován třetí osobou. Tím není 

dotčena odpovědnost povinného 

subjektu za zavedení vnitřního 

oznamovacího systému v souladu 

s tímto zákonem. 

32019L1937 Článek 8 

odst. 5  

Kanály pro oznamování mohou být provozovány interně 

osobou či odborem určenými k tomuto účelu, nebo 

zajišťovány externě třetí stranou. Na pověřené třetí strany, 

které pro právní subjekt v soukromém sektoru provozují kanál 

pro oznamování, se rovněž vztahují záruky a požadavky 

uvedené v čl. 9 odst. 1. 

§ 8 odst. 3  Povinné subjekty mohou vnitřní 

oznamovací systém sdílet. 

32019L1937 Článek 8 

odst. 6 

Právní subjekty v soukromém sektoru s 50 až 249 

zaměstnanci mohou sdílet zdroje, pokud jde o přijímání 

oznámení a o jakékoli šetření, které má být provedeno. Tím 

nejsou dotčeny povinnosti zachovávat důvěrnost, poskytovat 

zpětnou vazbu a řešit oznámené porušení uložené těmto 
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subjektům touto směrnicí. 

§ 9 písm. c)  Zaměstnavatel zajistí 

aby informace o způsobech oznamování 

prostřednictvím vnitřního 

oznamovacího systému a ministerstva, 

označení příslušné osoby, její telefonní 

číslo a e-mailová nebo jiná adresa 

pro doručování byly uveřejněny 

způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

32019L1937 Článek 9 

odst. 1 

písm. g) 

 

 

 

 

Článek 7 

odst. 3  

Postupy pro interní oznamování a následná opatření 

 

poskytnutí srozumitelné a snadno přístupné informace 

o postupech pro externí oznamování příslušným orgánům 

podle článku 10 a případně orgánům, institucím nebo jiným 

subjektům Unie. 

 

Oznamování prostřednictvím interních kanálů pro 

oznamování 

 

Příslušné informace o využívání interních kanálů pro 

oznamování podle odstavce 2 jsou sdělovány v rámci 

informací poskytovaných právními subjekty v soukromém 

a veřejném sektoru podle čl. 9 odst. 1 písm. g) a příslušnými 

orgány podle čl. 12 odst. 4 písm. a) a článku 13. 

§ 10 odst. 1  Příslušná osoba  

 

Povinný subjekt, nebo osoba, která 

spravuje pro povinný subjekt vnitřní 

oznamovací systém, určí s jejím 

souhlasem příslušnou osobu, která 

vykonává činnost podle § 11.  

32019L1937 Článek 9 

odst. 1 

písm. c)  

Postupy pro interní oznamování a následná opatření 

 

Postupy pro interní oznamování porušení a pro přijímání 

následných opatření podle článku 8 zahrnují: 

určení nestranné osoby nebo nestranného odboru příslušných 

pro přijímání následných opatření v návaznosti na oznámení, 

jimiž může být tatáž osoba nebo tentýž odbor, které oznámení 

přijímají a které budou komunikovat s oznamující osobou a v 

případě potřeby ji žádat o další informace a poskytovat jí 

zpětnou vazbu; 
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§ 11 odst. 1 

písm. a) až e)  

Příslušná osoba  

a) přijímá a zkoumá důvodnost 

oznámení učiněného 

prostřednictvím vnitřního 

oznamovacího systému,  

b) navrhuje povinnému subjektu 

opatření k nápravě protiprávního 

stavu v návaznosti na učiněné 

oznámení, ledaže by tímto 

postupem mohlo dojít k prozrazení 

totožnosti oznamovatele nebo osob 

uvedených v § 4 odst. 2,  

c) zachovává mlčenlivost o 

skutečnostech, o kterých se 

dozvěděla při výkonu své činnosti 

podle tohoto zákona, a to i po 

ukončení výkonu této činnosti, 

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. 

32019L1937 Článek 9 

odst. 1 

písm. a) 

až g)  

Postupy pro interní oznamování a následná opatření 

 

Postupy pro interní oznamování porušení a pro přijímání 

následných opatření podle článku 8 zahrnují: 

 

kanály pro přijímání oznámení, které jsou navrženy, zavedeny 

a provozovány bezpečným způsobem, jenž zajišťuje ochranu 

utajení totožnosti oznamující osoby a veškerých třetích osob 

zmíněných v oznámení a zabraňuje přístupu neoprávněných 

pracovníků; 

potvrzení o přijetí oznámení poskytnuté oznamující osobě ve 

lhůtě sedmi dnů od jeho přijetí; 

určení nestranné osoby nebo nestranného odboru příslušných 

pro přijímání následných opatření v návaznosti na oznámení, 

jimiž může být tatáž osoba nebo tentýž odbor, které oznámení 

přijímají a které budou komunikovat s oznamující osobou a v 

případě potřeby ji žádat o další informace a poskytovat jí 

zpětnou vazbu; 

následná opatření přijatá s řádnou péčí určenou osobou nebo 

určeným odborem uvedenými v písmenu c);  

následná opatření přijatá s řádnou péčí, stanoví-li tak 

vnitrostátní právo, v případě anonymních oznámení; 

přiměřenou lhůtu pro poskytnutí zpětné vazby oznamující 

osobě, jež nepřesahuje tři měsíce od potvrzení o přijetí 

oznámení, nebo, pokud nebylo potvrzení oznamující osobě 

zasláno, od uplynutí sedmidenní lhůty od učinění oznámení; 
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poskytnutí srozumitelné a snadno přístupné informace 

o postupech pro externí oznamování příslušným orgánům 

podle článku 10 a případně orgánům, institucím nebo jiným 

subjektům Unie.  

§ 11 odst. 3 Příslušná osoba nesmí být za řádný 

výkon své činnosti podle tohoto zákona 

žádným způsobem postihována. 

 Článek 9 

odst. 1 

písm. c)  

Postupy pro interní oznamování a následná opatření 

 

Postupy pro interní oznamování porušení a pro přijímání 

následných opatření podle článku 8 zahrnují: 

určení nestranné osoby nebo nestranného odboru příslušných 

pro přijímání následných opatření v návaznosti na oznámení, 

jimiž může být tatáž osoba nebo tentýž odbor, které oznámení 

přijímají a které budou komunikovat s oznamující osobou a v 

případě potřeby ji žádat o další informace a poskytovat jí 

zpětnou vazbu; 

§ 12 odst. 1 Prostřednictvím vnitřního 

oznamovacího systému lze oznámení 

učinit ústně nebo písemně. Požádá-li o 

to oznamovatel, je příslušná osoba 

povinna bez zbytečného odkladu 

přijmout oznámení osobně.  

32019L1937 Článek 9 

odst. 2 

Kanály stanovené v odst. 1 písm. a) umožňují oznamování 

písemně nebo ústně, či obojím způsobem. Ústní oznámení lze 

učinit telefonicky nebo prostřednictvím jiných systémů 

hlasových zpráv a na žádost oznamující osoby 

prostřednictvím osobní schůzky v přiměřené lhůtě. 

§ 12 odst. 2 

písm. a) a b)  

O přijetí oznámení podle odstavce 1 je 

příslušná osoba povinna do 7 dnů ode 

dne jeho přijetí informovat 

oznamovatele, ledaže  

 

oznamovatel výslovně požádal 

32019L1937 Článek 9 

písm. b)  

Postupy pro interní oznamování a následná opatření 

 

Postupy pro interní oznamování porušení a pro přijímání 

následných opatření podle článku 8 zahrnují:  
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příslušnou osobu, aby ho o přijetí 

oznámení nevyrozumívala, nebo  

 

je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí 

oznámení by došlo k prozrazení 

totožnosti oznamovatele. 

potvrzení o přijetí oznámení poskytnuté oznamující osobě 

ve lhůtě sedmi dnů od jeho přijetí.  

§ 12 odst. 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.  

32019L1937 Článek 9 

písm. f) 

Postupy pro interní oznamování a následná opatření 

 

Postupy pro interní oznamování porušení a pro přijímání 

následných opatření podle článku 8 zahrnují: 

 

přiměřenou lhůtu pro poskytnutí zpětné vazby oznamující 

osobě, jež nepřesahuje tři měsíce od potvrzení o přijetí 

oznámení, nebo pokud nebylo potvrzení oznamující osobě 

zasláno, od uplynutí sedmidenní lhůty od učinění oznámení.  

§ 12 odst. 4 Při posuzování důvodnosti oznámení 

není příslušná osoba vázána pokyny 

povinného subjektu. 

32019L1937 Článek 9 

odst. 1 

písm. c) 

Postupy pro interní oznamování a následná opatření 

 

Postupy pro interní oznamování porušení a pro přijímání 

následných opatření podle článku 8 zahrnují: 

 

určení nestranné osoby nebo nestranného odboru příslušných 

pro přijímání následných opatření v návaznosti na oznámení, 

jimiž může být tatáž osoba nebo tentýž odbor, které oznámení 

přijímají a které budou komunikovat s oznamující osobou a v 
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případě potřeby ji žádat o další informace a poskytovat jí 

zpětnou vazbu; 

§ 12 odst. 5 Je-li oznámení vyhodnoceno jako 

důvodné, příslušná osoba povinnému 

subjektu navrhne opatření k předejití 

nebo nápravě protiprávního stavu. 

Povinný subjekt je povinen o přijatých 

opatřeních neprodleně informovat 

příslušnou osobu, která o nich bez 

zbytečného odkladu informuje 

oznamovatele. Ustanovení odstavce 2 

písm. a) a b) se použijí obdobně. 

32019L1937 Článek 9 

odst. 1 

písm. d) a 

e)  

Postupy pro interní oznamování a následná opatření 

 

Postupy pro interní oznamování porušení a pro přijímání 

následných opatření podle článku 8 zahrnují: 

 

následná opatření přijatá s řádnou péčí určenou osobou nebo 

určeným odborem uvedenými v písmenu c); 

následná opatření přijatá s řádnou péčí, stanoví-li tak 

vnitrostátní právo, v případě anonymních oznámení; 

§ 12 odst. 6 V případě podezření ze spáchání 

protiprávního jednání příslušná osoba se 

souhlasem oznamovatele neprodleně 

informuje příslušný správní, policejní 

nebo jiný orgán, pokud ze všech 

okolností, které jí jsou známy, neplyne, 

že se oznámení zakládá na 

nepravdivých informacích. 

32019L1937 Článek 9 

odst. 1 

písm. d) a 

e)  

Postupy pro interní oznamování a následná opatření 

 

Postupy pro interní oznamování porušení a pro přijímání 

následných opatření podle článku 8 zahrnují: 

 

následná opatření přijatá s řádnou péčí určenou osobou nebo 

určeným odborem uvedenými v písmenu c); 

následná opatření přijatá s řádnou péčí, stanoví-li tak 

vnitrostátní právo, v případě anonymních oznámení; 

§ 12 odst. 7 Není-li oznámení vyhodnoceno jako 

důvodné, příslušná osoba bez 

zbytečného odkladu vyrozumí 

oznamovatele o tom, že na základě 

skutečností uvedených v oznámení 

32019L1937 Článek 9 

odst. 1 

písm. f)  

Postupy pro interní oznamování a následná opatření 

 

Postupy pro interní oznamování porušení a pro přijímání 

následných opatření podle článku 8 zahrnují: 
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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 příslušného podle jiného 

právního předpisu. 

přiměřenou lhůtu pro poskytnutí zpětné vazby oznamující 

osobě, jež nepřesahuje tři měsíce od potvrzení o přijetí 

oznámení, nebo pokud nebylo potvrzení oznamující osobě 

zasláno, od uplynutí sedmidenní lhůty od učinění oznámení; 

§ 13 odst. 1 Působnost ministerstva; Základní 

ustanovení  

 

Ministerstvo určí státní zaměstnance, 

kteří osobně vykonávají jeho působnost 

a pravomoc podle tohoto zákona (dále 

jen „pověření zaměstnanci“). 

32019L1937 Článek 

11 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

Článek 

11 odst. 2 

písm. a) 

Povinnost zavést externí kanály pro oznamování 

a přijmout následná opatření v návaznosti na oznámení 

 

Členské státy určí orgány příslušné k přijímání oznámení, 

poskytování zpětné vazby a přijímání následných opatření 

v návaznosti na oznámení, a poskytnou jim odpovídající 

zdroje. 

 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány: 

a) zavedly pro přijímání a zpracování informací o porušení 

nezávislé a samostatné externí kanály pro oznamování; 

§ 13 odst. 2  

Pověřený zaměstnanec, zachovává 

mlčenlivost o skutečnostech, o kterých 

se dozvěděl při výkonu své činnosti 

podle tohoto zákona, a to i po ukončení 

výkonu této činnosti, pokud zákon 

nestanoví jinak. Povinnosti zachovávat 

mlčenlivost může být pověřený 

32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 

12 odst. 1 

písm. a) a 

b) 

 

 

 

 

Externí kanály pro oznamování se považují za nezávislé a 

samostatné, pokud splňují všechna tato kritéria: 

 

jsou navrženy, zavedeny a provozovány způsobem, který 

zajišťuje úplnost, celistvost a důvěrnost informací a brání 

přístupu neoprávněných pracovníků příslušného orgánu; 

 

umožňují uchovávání informací v trvalé podobě v souladu s 
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zaměstnanec v nezbytně nutném 

rozsahu zproštěn služebním orgánem. 

 

 

 

32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32019L1937 

 

 

 

Článek 

12 odst. 4 

písm. a) a 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 

16 odst. 4 

článkem 18 pro případ dalšího šetření, které má být 

provedeno. 

 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány určily pracovníky 

odpovědné za vyřizování oznámení, a zejména za:  

poskytování informací o postupech pro oznamování všem 

osobám, které projeví zájem, 

přijímání oznámení a následných opatření v návaznosti 

na oznámení; 

c) udržování kontaktu s oznamující osobou za účelem 

poskytnutí zpětné vazby a v případě potřeby vyžádání dalších 

informací. 

 

Členské státy zajistí, že příslušné orgány, které obdrží 

informace o porušení, jež obsahují obchodní tajemství, tato 

obchodní tajemství nepoužijí či nezveřejní pro jiné 

než nezbytné účely pro vhodná následná opatření. 

§ 14 písm. a) 

až f).  

Působnost ministerstva  

 

Ministerstvo 

 

poskytuje metodickou a odbornou 

pomoc ve věcech ochrany 

32019L1937 

 

 

 

 

Článek 

11 odst. 2 

písm. a) 

až f)  

 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány: 

 

zavedly pro přijímání a zpracování informací o porušení 

nezávislé a samostatné externí kanály pro oznamování; 

neprodleně, a v každém případě do sedmi dnů od obdržení 
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oznamovatelů, 

přijímá oznámení podle tohoto zákona, 

posuzuje důvodnost oznámení, 

stanoví opatření, aby se s učiněnými 

oznámeními mohli seznamovat pouze 

pověření zaměstnanci ministerstva, 

plní další úkoly stanovené tímto 

zákonem a 

předkládá ministru spravedlnosti 

výroční zprávu o své činnosti nejpozději 

do 31. března následujícího 

kalendářního roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 

12 odst. 1 

písm. a) a 

b) 

 

 

 

 

 

 

Článek 

oznámení potvrdily toto přijetí, ledaže oznamující osoba 

výslovně požádala jinak nebo pokud se příslušný orgán 

důvodně domnívá, že by potvrzení přijetí oznámení ohrozilo 

ochranu totožnosti oznamující osoby; 

v návaznosti na oznámení s řádnou péčí přijaly následná 

opatření; 

poskytly oznamující osobě zpětnou vazbu v přiměřené lhůtě 

nepřesahující tři měsíce, nebo v řádně odůvodněných 

případech šest měsíců; 

sdělily oznamující osobě konečný výsledek každého šetření 

podníceného oznámením, v souladu s postupy stanovenými 

podle vnitrostátního práva; 

případně včas předaly informace obsažené v oznámení 

příslušným orgánům, institucím nebo jiným subjektům Unie 

za účelem dalšího vyšetřování, je-li tak stanoveno podle 

unijního či vnitrostátního práva. 

 

Externí kanály pro oznamování se považují za nezávislé a 

samostatné, pokud splňují všechna tato kritéria: 

 

jsou navrženy, zavedeny a provozovány způsobem, který 

zajišťuje úplnost, celistvost a důvěrnost informací a brání 

přístupu neoprávněných pracovníků příslušného orgánu; 

 

umožňují uchovávání informací v trvalé podobě v souladu s 

článkem 18 pro případ dalšího šetření, které má být 

provedeno. 

Pracovníkům uvedeným v odstavci 4 je za účelem vyřizování 
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32019L1937 

12 odst. 5 

 

Článek 

20 odst. 1 

písm. a) 

až c), 

odst. 2 a 

3 

 

oznámení poskytnuta zvláštní odborná příprava. 

 

Podpůrná opatření 

 

Členské státy zajistí, aby osoby uvedené v článku 4 měly 

podle potřeby přístup zejména k těmto k podpůrným 

opatřením: 

 

komplexním a nezávislým informacím a poradenství, jež 

jsou snadno přístupné veřejnosti a bezplatné a týkají se 

postupů a prostředků nápravy, které jsou k dispozici na 

ochranu před odvetnými opatřeními a na ochranu práv 

dotčené osoby; 

 

účinné pomoci ze strany příslušných orgánů u jakéhokoli 

relevantního orgánu podílejícího se na jejich ochraně 

před odvetnými opatřeními, včetně potvrzení skutečnosti, 

že mají nárok na ochranu podle této směrnice, je-li tak 

stanoveno ve vnitrostátním právu; a 

 

právní pomoci v trestním a přeshraničním občanském 

soudním řízení v souladu se směrnicí (EU) 2016/1919 a 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES (48) 

a právní pomoci v dalších řízeních a k právnímu 

poradenství nebo právní pomoci v jiných oblastech v 

souladu s vnitrostátním právem. 

 

Členské státy mohou stanovit finanční pomoc a podpůrná 

opatření, včetně psychologické podpory, pro oznamující 
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osoby v rámci soudního řízení. 

 

Podpůrná opatření podle tohoto článku může podle potřeby 

poskytovat informační středisko nebo jednotný a jasně určený 

nezávislý správní orgán. 

§ 15 písm. a) 

až i) 

Informativní a poradenská činnost 

ministerstva; Informace poskytované 

na internetových stránkách 

 

Ministerstvo uveřejní na svých 

internetových stránkách zejména 

způsoby, jakými je možné učinit 

oznámení podle tohoto zákona 

včetně uvedení kontaktních údajů 

ministerstva, zejména e-mailové 

adresy nebo jiné adresy pro 

doručování a telefonního čísla, 

informace o podmínkách, za 

kterých je možné pořídit zvukovou 

nahrávku ústního oznámení, 

informace o postupu ministerstva 

v případě, že oznámení je učiněno 

u ministerstva, včetně informace o 

tom, v jakých lhůtách je 

ministerstvo povinno postupovat,  

informace o zákazu poskytnout 

údaje třetí osobě podle § 25, 

informace o způsobu posuzování 

32019L1937 

 

 

32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 

12 odst. 5 

 

Článek 

13 písm. 

a) až h)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovníkům uvedeným v odstavci 4 je za účelem vyřizování 

oznámení poskytnuta zvláštní odborná příprava. 

 

Informace týkající se přijímání oznámení a následných 

opatření 

 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zveřejnily na svých 

internetových stránkách v samostatném, snadno 

identifikovatelném a přístupném oddíle přinejmenším tyto 

informace:  

 

podmínky nároku na ochranu podle této směrnice; 

 

kontaktní údaje pro externí kanály pro oznamování podle 

článku 12, zejména elektronickou a poštovní adresu, 

a telefonní čísla na tyto kanály, s uvedením zda jsou 

telefonní hovory zaznamenávány; 

 

postupy vztahující se na oznamování porušení, včetně 

způsobu, jakým může příslušný orgán požádat 

oznamující osobu o objasnění oznámených informací 

nebo o poskytnutí dodatečných informací, lhůtu pro 

poskytnutí zpětné vazby oznamující osobě a druh a obsah 

této zpětné vazby; 
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důvodnosti oznámení, 

informace o právech 

a povinnostech oznamovatele, a to 

i v případě, kdy oznamovatel učiní 

oznámení u orgánu veřejné moci 

příslušného podle jiného právního 

předpisu,  

informace, jak může oznamovatel 

a osoby uvedené v § 4 odst. 2 

postupovat v případě odvetných 

opatření, 

informace o způsobu a podmínkách 

poskytování metodické a odborné 

pomoci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 

20 odst. 1 

písm. a) 

až c), 

odst. 2 a 

3 

 

 

režim důvěrnosti vztahující se na oznámení, a zejména 

informace v souvislosti se zpracováváním osobních údajů 

v souladu s relevantními ustanoveními článku 17 této 

směrnice, článků 5 a 13 nařízení (EU) 2016/679, článku 

13 směrnice (EU) 2016/680 a článku 15 nařízení (EU) 

2018/1725; 

 

povaha následných opatření, která mají být přijata 

k oznámením; 

 

prostředky nápravy a ochranné postupy proti odvetným 

opatřením, a dostupnost důvěrného poradenství pro 

osoby, které zvažují oznámení; 

 

prohlášení, které jasně vysvětluje podmínky, za nichž 

jsou osoby podávající oznámení příslušnému orgánu 

chráněny před odpovědností za porušení důvěrnosti podle 

čl. 21 odst. 2; a 

 

případně kontaktní údaje informačního střediska nebo 

jednotného nezávislého správního orgánu, jak je 

stanoveno v čl. 20 odst. 3. 

 

Podpůrná opatření 

 

Členské státy zajistí, aby osoby uvedené v článku 4 měly 

podle potřeby přístup zejména k těmto k podpůrným 

opatřením: 

 

komplexním a nezávislým informacím a poradenství, jež 
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32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 

27 odst. 1 

 

 

 

jsou snadno přístupné veřejnosti a bezplatné a týkají se 

postupů a prostředků nápravy, které jsou k dispozici na 

ochranu před odvetnými opatřeními a na ochranu práv 

dotčené osoby; 

 

účinné pomoci ze strany příslušných orgánů u jakéhokoli 

relevantního orgánu podílejícího se na jejich ochraně 

před odvetnými opatřeními, včetně potvrzení skutečnosti, 

že mají nárok na ochranu podle této směrnice, je-li tak 

stanoveno ve vnitrostátním právu; a 

 

právní pomoci v trestním a přeshraničním občanském 

soudním řízení v souladu se směrnicí (EU) 2016/1919 a 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES (48) 

a právní pomoci v dalších řízeních a k právnímu 

poradenství nebo právní pomoci v jiných oblastech v 

souladu s vnitrostátním právem. 

 

Členské státy mohou stanovit finanční pomoc a podpůrná 

opatření, včetně psychologické podpory, pro oznamující 

osoby v rámci soudního řízení. 

 

Podpůrná opatření podle tohoto článku může podle potřeby 

poskytovat informační středisko nebo jednotný a jasně určený 

nezávislý správní orgán. 

 

Podávání zpráv, hodnocení a přezkum 

 

Členské státy poskytují Komisi veškeré relevantní informace 

o provádění a uplatňování této směrnice. Na základě 

poskytnutých informací Komise do 17. prosince 2023 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTXH5SL6)



32 

 

 

 

32019L1937 

 

 

 

Článek 

27 odst. 2 

písm. a) 

až c)  

předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění 

a uplatňování této směrnice. 

 

Aniž jsou dotčeny povinnosti podávat zprávy stanovené v 

jiných právních aktech Unie, členské státy předloží Komisi 

každý rok tyto statistické údaje týkající se oznámení 

uvedených v kapitole III, nejlépe v souhrnné podobě, pokud 

jsou v dotčeném členském státě k dispozici na ústřední 

úrovni: 

a) počet oznámení, která příslušné orgány obdržely; 

b) počet šetření a řízení zahájených v důsledku těchto 

oznámení a jejich výsledek; a 

c)je-li zjištěna, odhadovanou finanční škodu a částky získané 

zpět na základě šetření a řízení týkajících se oznámených 

případů porušení. 

§ 16 odst. 1 Oznámení; Přijetí oznámení 

 

Prostřednictvím ministerstva lze 

oznámení učinit ústně nebo písemně. 

Požádá-li o to oznamovatel, je pověřený 

zaměstnanec povinen bez zbytečného 

odkladu přijmout oznámení osobně. 

32019L1937 Článek 

12 odst. 2 

Externí kanály umožňují oznamování písemně a ústně. Ústní 

oznámení lze učinit telefonicky nebo prostřednictvím jiných 

systémů hlasových zpráv a na žádost oznamující osoby 

prostřednictvím osobní schůzky v přiměřené lhůtě. 

§ 16 odst. 2 

písm. a) a b)  

O přijetí oznámení podle odstavce 1 je 

pověřený zaměstnanec povinen do 7 

dnů ode dne jeho přijetí informovat 

oznamovatele, ledaže 

32019L1937 

 

 

Článek 

11 odst. 2 

písm. b) 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány: 

 

neprodleně, a v každém případě do sedmi dnů od obdržení 
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oznamovatel výslovně požádal 

pověřeného zaměstnance, aby ho o 

přijetí oznámení nevyrozumíval, 

nebo  

je zřejmé, že vyrozuměním 

o přijatém oznámení by došlo 

k prozrazení totožnosti 

oznamovatele. 

 

 

 

 

 

32019L1937 

 

 

 

 

 

Článek 

12 odst. 1 

písm. a) a 

b) 

oznámení potvrdily toto přijetí, ledaže oznamující osoba 

výslovně požádala jinak nebo pokud se příslušný orgán 

důvodně domnívá, že by potvrzení přijetí oznámení ohrozilo 

ochranu totožnosti oznamující osoby; 

 

Externí kanály pro oznamování se považují za nezávislé a 

samostatné, pokud splňují všechna tato kritéria: 

 

jsou navrženy, zavedeny a provozovány způsobem, který 

zajišťuje úplnost, celistvost a důvěrnost informací a brání 

přístupu neoprávněných pracovníků příslušného orgánu; 

 

umožňují uchovávání informací v trvalé podobě v souladu s 

článkem 18 pro případ dalšího šetření, které má být 

provedeno. 

§ 17 odst. 1 Naložení s oznámením 

 

Ministerstvo je povinno 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 § 16 odst. 2 se 

32019L1937 

 

 

 

 

 

32019L1937 

 

 

 

Článek 

11 odst. 2 

písm. d) 

 

 

 

Článek 

11 odst. 2 

písm. d) 

 

 

 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány: 

 

poskytly oznamující osobě zpětnou vazbu v přiměřené lhůtě 

nepřesahující tři měsíce, nebo v řádně odůvodněných 

případech šest měsíců; 

 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány: 

 

sdělily oznamující osobě konečný výsledek každého šetření 

podníceného oznámením, v souladu s postupy stanovenými 

podle vnitrostátního práva. 
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použije obdobně.  

§ 17 odst. 2  Ministerstvo je oprávněno neposuzovat 

důvodnost oznámení podle § 2 odst. 1, 

neobsahuje-li nové skutečnosti nebo 

nejsou-li pro jeho posouzení dány 

důvody hodné zvláštního zřetele z 

hlediska ochrany dotčeného veřejného 

zájmu a oznámené protiprávní jednání 

nevyžaduje přijetí nápravných opatření.  

O této skutečnosti ministerstvo 

vyrozumí oznamovatele ve lhůtě podle 

odstavce 1. 

32019L1937 

 

 

 

 

 

32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32019L1937 

Článek 

11 odst. 2 

písm. e) 

 

 

 

Článek 

11 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 

11 odst. 4 

 

 

 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány: 

 

sdělily oznamující osobě konečný výsledek každého šetření 

podníceného oznámením, v souladu s postupy stanovenými 

podle vnitrostátního práva. 

 

Členské státy mohou stanovit, že příslušné orgány mohou 

po řádném posouzení věci rozhodnout, že oznámené porušení 

je zjevně méně závažné a nevyžaduje další následná opatření 

podle této směrnice kromě ukončení řízení. Tím nejsou 

dotčeny jiné povinnosti ani jiné použitelné postupy k řešení 

oznámeného porušení, ani ochrana poskytovaná touto 

směrnicí ve vztahu k internímu nebo externímu oznamování. 

V takovém případě sdělí příslušné orgány oznamující osobě 

své rozhodnutí a jeho důvody. 

 

Členské státy mohou stanovit, že se příslušné orgány mohou 

rozhodnout ukončit řízení týkající se opakujících se 

oznámení, která neobsahují žádné smysluplné nové informace 

o porušení oproti dřívějšímu oznámení, v souvislosti s nímž 

již bylo příslušné řízení ukončeno, pokud nové právní či 

skutkové okolnosti neodůvodňují jiná následná opatření. V 

takovém případě příslušné orgány sdělí oznamující osobě své 

rozhodnutí a jeho důvody. 

§ 17 odst. 3 

písm. a) až c) 

Ministerstvo dále 

 
32019L1937 

 

Článek 

11 odst. 2 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány: 
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v případě podezření ze spáchání 

protiprávního jednání neprodleně 

informuje příslušný správní, 

policejní nebo jiný orgán, pokud ze 

všech okolností, které mu jsou 

známy, neplyne, že se oznámení 

zakládá na nepravdivých 

informacích; není-li takového 

orgánu, věc založí, 

bez zbytečného odkladu vyrozumí 

oznamovatele o tom, že nejde o 

oznámení podle tohoto zákona, 

nebo 

bez zbytečného odkladu vyrozumí 

oznamovatele o tom, že na základě 

skutečností uvedených v oznámení 

a všech okolností, které mu jsou 

známy, neshledalo podezření 

ze spáchání protiprávního jednání, 

nebo shledalo, že oznámení se 

zakládá na nepravdivých 

informacích, a poučí oznamovatele 

o právu učinit oznámení u orgánu 

veřejné moci příslušného podle 

jiného právního předpisu. 

 

 

 

 

32019L1937 

písm. e) 

 

 

 

Článek 

11 odst. 6 

sdělily oznamující osobě konečný výsledek každého šetření 

podníceného oznámením, v souladu s postupy stanovenými 

podle vnitrostátního práva. 

 

Členské státy zajistí, aby orgán, který obdržel oznámení, 

avšak není oprávněn oznámené porušení řešit, předal toto 

oznámení v přiměřené lhůtě a bezpečným způsobem 

příslušnému orgánu a aby o tomto předání bezodkladně 

informoval oznamující osobu. 

§ 17 odst. 4 Postupuje-li ministerstvo podle odstavce 

3 písm. a), bez zbytečného odkladu o 

tom vyrozumí oznamovatele. 

Ustanovení § 16 odst. 2 se použije 

obdobně. 

32019L1937 

 

 

 

 

Článek 

11 odst. 2 

písm. e) 

 

 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány: 

 

sdělily oznamující osobě konečný výsledek každého šetření 

podníceného oznámením, v souladu s postupy stanovenými 

podle vnitrostátního práva. 
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32019L1937 

 

Článek 

11 odst. 6 

 

Členské státy zajistí, aby orgán, který obdržel oznámení, 

avšak není oprávněn oznámené porušení řešit, předal toto 

oznámení v přiměřené lhůtě a bezpečným způsobem 

příslušnému orgánu a aby o tomto předání bezodkladně 

informoval oznamující osobu. 

§ 18 Společné ustanovení  

 

Informuje-li příslušný správní, policejní 

nebo jiný orgán, kterému byla předána 

informace podle § 17 odst. 3 písm. a), 

ministerstvo podle jiných právních 

předpisů o svém dalším postupu, 

vyrozumí o tom ministerstvo bez 

zbytečného odkladu oznamovatele. 

Ustanovení § 16 odst. 2 se použije 

obdobně. 

 

32019L1937 

 

 

 

 

 

32019L1937 

Článek 

11 odst. 2 

písm. e) 

 

 

 

Článek 

12 odst. 1 

písm. a) a 

b) 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány: 

 

sdělily oznamující osobě konečný výsledek každého šetření 

podníceného oznámením, v souladu s postupy stanovenými 

podle vnitrostátního práva. 

 

Externí kanály pro oznamování se považují za nezávislé a 

samostatné, pokud splňují všechna tato kritéria: 

 

jsou navrženy, zavedeny a provozovány způsobem, který 

zajišťuje úplnost, celistvost a důvěrnost informací a brání 

přístupu neoprávněných pracovníků příslušného orgánu; 

 

umožňují uchovávání informací v trvalé podobě v souladu s 

článkem 18 pro případ dalšího šetření, které má být 

provedeno. 

§ 19 odst. 1 Zaznamenávání ústně učiněných 

oznámení 

 

V případech ústního oznámení pořídí 

příslušná osoba nebo pověřený 

32019L1937 

 

 

 

 

Článek 9 

odst. 2 

 

 

 

Postupy pro interní oznamování a následná opatření 

 

Kanály stanovené v odst. 1 písm. a) umožňují oznamování 

písemně nebo ústně, či obojím způsobem. Ústní oznámení lze 

učinit telefonicky nebo prostřednictvím jiných systémů 
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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. 

Pokud s pořízením zvukové nahrávky 

nebo přepisu ústního oznámení 

oznamovatel nevysloví souhlas, nesmí 

je příslušná osoba nebo pověřený 

zaměstnanec pořídit.  

 

 

 

 

32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 

18 odst. 2 

písm. a) a 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 

18 odst. 3 

 

 

 

 

 

hlasových zpráv a na žádost oznamující osoby 

prostřednictvím osobní schůzky v přiměřené lhůtě. 

 

Vedení a uchovávání záznamů o oznámeních 

 

Jestliže je pro oznámení použita telefonní linka se záznamem 

hovorů nebo jiný systém hlasových zpráv se záznamem 

hovorů, jsou právní subjekty v soukromém a veřejném 

sektoru a příslušné orgány s výhradou souhlasu oznamující 

osoby oprávněny ústní oznámení zdokumentovat jedním 

z těchto způsobů:  

 

pořízením záznamu hovoru v trvalé a dohledatelné podobě, 

nebo 

pořízením úplného a přesného přepisu hovoru vypracovaného 

pracovníky odpovědnými za vyřizování oznámení. 

 

Právní subjekty v soukromém a veřejném sektoru a příslušné 

orgány nabídnou oznamující osobě možnost přepis hovoru 

zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.  

 

Jestliže je pro oznámení použita telefonní linka bez záznamů 

hovorů nebo jiný systém hlasových zpráv bez záznamů 

hovorů, jsou právní subjekty v soukromém a veřejném 

sektoru a příslušné orgány oprávněny ústní oznámení 

zdokumentovat formou přesného zápisu hovoru sepsaného 

pracovníky odpovědnými za vyřizování oznámení. Právní 

subjekty v soukromém a veřejném sektoru a příslušné orgány 
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32019L1937 

 

 

 

Článek 

18 odst. 4 

písm. a) a 

b)  

nabídnou oznamující osobě možnost zápis hovoru 

zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem. 

 

Jestliže osoba požaduje schůzku s pracovníky právních 

subjektů v soukromém a veřejném sektoru nebo příslušných 

orgánů za účelem oznámení podle čl. 9 odst. 2 a čl. 12 odst. 2, 

právní subjekty v soukromém a veřejném sektoru a příslušné 

orgány zajistí, aby s výhradou souhlasu oznamující osoby 

byly o schůzce vedeny a uchovávány úplné a přesné záznamy 

v trvalé a dohledatelné podobě. 

Právní subjekty v soukromém a veřejném sektoru a příslušné 

orgány jsou oprávněny záznamy o schůzce zdokumentovat 

jedním z těchto způsobů:  

pořízením záznamu rozhovoru v trvalé a dohledatelné 

podobě, nebo 

pořízením přesného zápisu schůzky vypracovaného 

pracovníky odpovědnými za vyřizování oznámení. 

Právní subjekty v soukromém a veřejném sektoru a příslušné 

orgány nabídnou oznamující osobě možnost zápis schůzky 

zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem. 

§ 19 odst. 2 Při postupu podle odstavce 1 věty třetí 

příslušná osoba nebo pověřený 

zaměstnanec sepíše písemný záznam, 

který věrně zachycuje podstatu ústního 

oznámení. Příslušná osoba nebo 

pověřený zaměstnanec umožní 

32019L1937 Článek 

18 odst. 2 

písm. a) a 

b)  

Vedení a uchovávání záznamů o oznámeních 

 

Jestliže je pro oznámení použita telefonní linka se záznamem 

hovorů nebo jiný systém hlasových zpráv se záznamem 

hovorů, jsou právní subjekty v soukromém a veřejném 
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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. 

sektoru a příslušné orgány s výhradou souhlasu oznamující 

osoby oprávněny ústní oznámení zdokumentovat jedním 

z těchto způsobů:  

 

pořízením záznamu hovoru v trvalé a dohledatelné podobě, 

nebo 

pořízením úplného a přesného přepisu hovoru vypracovaného 

pracovníky odpovědnými za vyřizování oznámení. 

 

Právní subjekty v soukromém a veřejném sektoru a příslušné 

orgány nabídnou oznamující osobě možnost přepis hovoru 

zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem. 

§ 20 Příslušná osoba a ministerstvo 

neposkytnou třetí osobě informace, 

které by mohly zmařit nebo ohrozit účel 

činění 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 ministerstvo povinny sdělit 

jejich totožnost příslušným orgánům 

veřejné moci podle jiných právních 

předpisů. V takovém případě o tomto 

postupu oznamovatele vyrozumí 

společně s důvody sdělení jeho 

totožnosti. Informace podle věty první a 

druhé se neposkytují podle zákona 

upravujícího svobodný přístup 

k informacím. 

32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32019L1937 

 

Článek 

12 odst. 1 

písm. a) a 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 

16 odst. 1 

Podoba externích kanálů pro oznamování 

 

Externí kanály pro oznamování se považují za nezávislé a 

samostatné, pokud splňují všechna tato kritéria: 

 

jsou navrženy, zavedeny a provozovány způsobem, který 

zajišťuje úplnost, celistvost a důvěrnost informací a brání 

přístupu neoprávněných pracovníků příslušného orgánu; 

 

umožňují uchovávání informací v trvalé podobě v souladu s 

článkem 18 pro případ dalšího šetření, které má být 

provedeno. 

 

Povinnost zachovávat důvěrnost 
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32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 

16 odst. 3  

Členské státy zajistí, aby totožnost oznamující osoby nebyla 

sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu kromě 

oprávněných pracovníků příslušných k přijímání oznámení 

nebo následných opatření. Totéž se vztahuje i na jakékoli 

další informace, z nichž by mohla být přímo či nepřímo 

vyvozena totožnost oznamující osoby. 

 

Zveřejnění na základě odchylky uvedené v odstavci 2 

podléhají náležitým zárukám podle použitelných unijních a 

vnitrostátních pravidel. Oznamující osoby musí být zejména 

informovány o zveřejnění jejich totožnosti před tím, než k 

němu dojde, ledaže by tyto informace ohrozily související 

vyšetřování nebo soudní řízení. Při informování oznamujících 

osob jim příslušné orgány zašlou písemné odůvodnění, v 

němž vysvětlí důvody pro zveřejnění dotčených důvěrných 

údajů. 

§ 21 odst. 1 Příslušná osoba a ministerstvo jsou 

povinny vést evidenci údajů o přijatých 

oznámeních 

32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 

12 odst. 1 

písm. a) a 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

Podoba externích kanálů pro oznamování 

 

Externí kanály pro oznamování se považují za nezávislé a 

samostatné, pokud splňují všechna tato kritéria: 

 

jsou navrženy, zavedeny a provozovány způsobem, který 

zajišťuje úplnost, celistvost a důvěrnost informací a brání 

přístupu neoprávněných pracovníků příslušného orgánu; 

 

umožňují uchovávání informací v trvalé podobě v souladu s 

článkem 18 pro případ dalšího šetření, které má být 
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32019L1937 

 

 

Článek 

18 odst. 1 

provedeno. 

 

Vedení a uchovávání záznamů o oznámeních 

Členské státy zajistí, aby právní subjekty v soukromém 

a veřejném sektoru a příslušné orgány vedly záznamy o všech 

obdržených oznámeních, a to v souladu s požadavky 

na zachování důvěrnosti stanovenými v článku 16. Oznámení 

jsou uchovávána pouze po dobu, která je nezbytná a 

přiměřená pro účely splnění požadavků uložených touto 

směrnicí nebo jiných požadavků uložených podle unijního 

či vnitrostátního práva. 

§ 21 odst. 2  Příslušná osoba je povinna uchovávat 

oznámení učiněné prostřednictvím 

vnitřního oznamovacího systému 

v listinné podobě po dobu 10 let ode 

dne jeho přijetí. Ministerstvo je povinno 

uchovávat prostřednictvím něj učiněné 

oznámení v listinné podobě po dobu 10 

let ode dne jeho přijetí. 

32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32019L1937 

Článek 

12 odst. 1 

písm. a) a 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 

18 odst. 1 

Podoba externích kanálů pro oznamování 

 

Externí kanály pro oznamování se považují za nezávislé a 

samostatné, pokud splňují všechna tato kritéria: 

 

jsou navrženy, zavedeny a provozovány způsobem, který 

zajišťuje úplnost, celistvost a důvěrnost informací a brání 

přístupu neoprávněných pracovníků příslušného orgánu; 

 

umožňují uchovávání informací v trvalé podobě v souladu s 

článkem 18 pro případ dalšího šetření, které má být 

provedeno. 

 

Vedení a uchovávání záznamů o oznámeních 

Členské státy zajistí, aby právní subjekty v soukromém 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTXH5SL6)



42 

a veřejném sektoru a příslušné orgány vedly záznamy o všech 

obdržených oznámeních, a to v souladu s požadavky 

na zachování důvěrnosti stanovenými v článku 16. Oznámení 

jsou uchovávána pouze po dobu, která je nezbytná a 

přiměřená pro účely splnění požadavků uložených touto 

směrnicí nebo jiných požadavků uložených podle unijního 

či vnitrostátního práva. 

§ 21 odst. 3 Do evidence a k oznámením 

uchovávaným podle odstavců 1 a 2 

učiněným prostřednictvím vnitřního 

oznamovacího systému má přístup 

pouze příslušná osoba. Do evidence a 

k oznámením uchovávaným podle 

odstavců 1 a 2 učiněným 

prostřednictvím ministerstva má přístup 

pouze pověřený zaměstnanec. 

32019L1937 Článek 

16 odst. 1  

Povinnost zachovávat důvěrnost 

Členské státy zajistí, aby totožnost oznamující osoby nebyla 

sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu kromě 

oprávněných pracovníků příslušných k přijímání oznámení 

nebo následných opatření. Totéž se vztahuje i na jakékoli 

další informace, z nichž by mohla být přímo či nepřímo 

vyvozena totožnost oznamující osoby. 

§ 22 odst. 1 Zveřejnění  

 

Zveřejněním se rozumí zpřístupnění 

informací, které tvoří obsah oznámení 

podle tohoto zákona, veřejnosti. 

32019L1937 

 

 

 

Článek 5 

odst. 6  

 

 

„zveřejněním“ či „zveřejňováním“ zpřístupnění informací 

o porušení veřejnosti; 

 

 

§ 22 odst. 2 

písm. a) až c)  

Oznamovatel může informace podle 

odstavce 1 v souladu s § 3 zveřejnit, 

pokud: 

 

učiní oznámení prostřednictvím 

vnitřního oznamovacího systému 

32019L1937 

 

 

 

 

Článek 

15 odst. 1 

písm. a) a 

b) bod i) 

a ii)  

Zveřejňování 

 

Osoba, která činí zveřejnění, má nárok na ochranu podle této 

směrnice, pokud je splněna jakákoliv z následujících 

podmínek:  
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a ministerstva nebo přímo 

prostřednictvím ministerstva a ve 

lhůtě 90 dnů ode dne kdy příslušná 

osoba navrhla povinnému subjektu 

opatření podle § 12 odst. 5, nebyla 

přijata opatření k nápravě 

protiprávního stavu nebo 

předcházení či zamezení 

protiprávního jednání uvedeného 

v oznámení anebo napravení jeho 

následků, 

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 nenapravitelné újmy nebo  

měl oznamovatel v době zveřejnění 

oprávněný důvod se domnívat, 

že v případě učinění oznámení 

prostřednictvím ministerstva 

existuje vzhledem k okolnostem 

daného případu zvýšené riziko 

odvetných opatření nebo je ohrožen 

řádný postup podle hlavy II tohoto 

zákona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osoba nejprve učinila oznámení interně a externě, nebo přímo 

externě v souladu s kapitolami II a III, avšak v reakci 

na oznámení nebylo ve lhůtě uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. f) 

nebo čl. 11 odst. 2 písm. d) přijato žádné vhodné opatření, 

nebo 

 

osoba má oprávněné důvody se domnívat, že: 

 

porušení může představovat bezprostřední nebo zjevné 

ohrožení veřejného zájmu, jako je tomu v případě naléhavé 

situace nebo rizika nenapravitelné újmy, nebo že 

 

v případě externího oznámení existuje riziko odvetných 

opatření nebo je malá vyhlídka účinného řešení porušení 

vzhledem ke zvláštním okolnostem daného případu, 

například takovým, že důkazy mohou být zatajeny či 

zničeny nebo že příslušný orgán může být spolčen s 

pachatelem porušení či se může na porušení podílet. 
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§ 23 odst. 1 Přestupky; Přestupek odvetného 

opatření  

 

Fyzická, právnická nebo podnikající 

fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 

že poruší zákaz odvetných opatření 

podle § 4.  

32019L1937 Článek 

23 odst. 1 

písm. a) 

až d)  

Sankce 

Členské stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce 

vztahující se na fyzické nebo právnické osoby, které 

brání nebo se snaží zabránit oznámení; 

přijmou odvetná opatření proti osobám uvedeným v článku 4; 

použijí obtěžující postupy proti osobám uvedeným v článku 

4; 

poruší povinnost zachovávat důvěrnost týkající se totožnosti 

oznamujících osob podle článku 16. 

§ 23 odst. 2 Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit 

pokutu až do 1 000 000 Kč. 
32019L1937 Článek 

23 odst. 1 

písm. b) a 

c) 

Sankce 

Členské stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce 

vztahující se na fyzické nebo právnické osoby, které 

přijmou odvetná opatření proti osobám uvedeným v článku 4; 

použijí obtěžující postupy proti osobám uvedeným v článku 

4; 

§ 24 odst. 1 Přestupek vědomě nepravdivého 

oznámení 

 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 

že učiní vědomě nepravdivé oznámení o 

protiprávním jednání podle tohoto 

zákona. 

32019L1937 Článek 

23 odst. 2  

Sankce 

Členské státy stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce 

vůči oznamujícím osobám, o nichž je prokázáno, že vědomě 

oznámily či zveřejnily nepravdivé informace. Členské státy 

stanoví rovněž opatření k náhradě újmy vzniklé v důsledku 

takových oznámení či zveřejnění informací v souladu 
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s vnitrostátním právem. 

§ 24 odst. 2 Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit 

pokutu až do 50 000 Kč. 
32019L1937 Článek 

23 odst. 2  

Členské státy stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce 

vůči oznamujícím osobám, o nichž je prokázáno, že vědomě 

oznámily či zveřejnily nepravdivé informace. Členské státy 

stanoví rovněž opatření k náhradě újmy vzniklé v důsledku 

takových oznámení či zveřejnění informací v souladu 

s vnitrostátním právem. 

§ 25 odst. 1 

písm. a) a c) 

Přestupek příslušných osob a 

povinných subjektů 

 

Příslušná osoba, která nepodléhá kárné 

nebo kázeňské odpovědnosti, se dopustí 

přestupku tím, že  

 

odepře přijetí oznámení, neposoudí 

důvodnost oznámení nebo neinformuje 

oznamovatele o výsledcích posouzení 

oznámení ve lhůtách stanovených tímto 

zákonem, 

 

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, 

32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

32019L1937 

Článek 

12 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 

23 odst. 1 

písm. a), 

c) a d) 

 

Příslušné orgány zajistí, že v případě, kdy je oznámení 

obdrženo prostřednictvím jiných kanálů než kanálů pro 

oznamování uvedených v odstavcích 1 a 2 nebo jinými 

pracovníky než pracovníky odpovědnými za vyřizování 

oznámení, nesmí tito pracovníci zveřejnit jakékoli informace, 

jež by mohly identifikovat dotčenou oznamující osobu a 

bezodkladně beze změny předají oznámení pracovníkům 

odpovědným za vyřizování oznámení. 

 

Sankce 

Členské stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce 

vztahující se na fyzické nebo právnické osoby, které:  

 

brání nebo se snaží zabránit oznámení; 

použijí obtěžující postupy proti osobám uvedeným v článku 

4; 

poruší povinnost zachovávat důvěrnost týkající se totožnosti 
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oznamujících osob podle článku 16.  

§ 25 odst. 2  Povinný subjekt se dopustí přestupku 

tím, že postihne příslušnou osobu za 

řádný výkon její činnosti podle tohoto 

zákona. 

32019L1937 Článek 9 

odst. 1 

písm. c) 

Postupy pro interní oznamování a následná opatření 

 

Postupy pro interní oznamování porušení a pro přijímání 

následných opatření podle článku 8 zahrnují: 

 

určení nestranné osoby nebo nestranného odboru příslušných 

pro přijímání následných opatření v návaznosti na oznámení, 

jimiž může být tatáž osoba nebo tentýž odbor, které oznámení 

přijímají a které budou komunikovat s oznamující osobou a v 

případě potřeby ji žádat o další informace a poskytovat jí 

zpětnou vazbu; 

§ 25 odst. 3 Povinný subjekt, který není 

zaměstnavatelem, se dopustí přestupku 

tím, že nezavede vnitřní oznamovací 

systém v souladu s tímto zákonem. 

32019L1937 

 

 

 

 

 

 

 

32019L1937 

Článek 8 

odst. 1 

 

 

 

 

 

 

Článek 9 

odst. 1 

písm. a)  

Povinnost zavést interní kanály pro oznamování 

 

Členské státy zajistí, aby právní subjekty v soukromém 

a veřejném sektoru zavedly kanály a postupy pro interní 

oznamování a pro přijímání následných opatření, a to 

po konzultaci a po dohodě se sociálními partnery, je-li tak 

stanoveno ve vnitrostátním právu. 

 

Postupy pro interní oznamování a následná opatření 

Postupy pro interní oznamování porušení a pro přijímání 

následných opatření podle článku 8 zahrnují:  

kanály pro přijímání oznámení, které jsou navrženy, zavedeny 

a provozovány bezpečným způsobem, jenž zajišťuje ochranu 
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utajení totožnosti oznamující osoby a veškerých třetích osob 

zmíněných v oznámení a zabraňuje přístupu neoprávněných 

pracovníků; 

§ 25 odst. 4 Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit 

pokutu až do 50 000 Kč. 
32019L1937 Článek 

23 odst. 1 

písm. a) a 

d) 

Členské stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce 

vztahující se na fyzické nebo právnické osoby, které:  

 

brání nebo se snaží zabránit oznámení; 

poruší povinnost zachovávat důvěrnost týkající se totožnosti 

oznamujících osob podle článku 16. 

§ 25 odst. 5 Za přestupky podle odstavců 2 a 3 lze 

uložit pokutu až do 1 000 000 Kč.  
32019L1937 Článek 8 

odst. 1  

Členské státy zajistí, aby právní subjekty v soukromém a 

veřejném sektoru zavedly kanály a postupy pro interní 

oznamování a pro přijímání následných opatření, a to po 

konzultaci a po dohodě se sociálními partnery, je-li tak 

stanoveno ve vnitrostátním právu. 

 

§ 26 odst. 1 

písm. a) a b)  

Fyzická nebo podnikající fyzická osoba, 

která nepodléhá kárné nebo kázeňské 

odpovědnosti, se dopustí přestupku tím, 

že 

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 

32019L1937 Článek 

23 odst. 1 

písm. a) a 

d) 

Členské stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce 

vztahující se na fyzické nebo právnické osoby, které:  

 

brání nebo se snaží zabránit oznámení; 

poruší povinnost zachovávat důvěrnost týkající se totožnosti 

oznamujících osob podle článku 16.  
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uvedených v oznámení poskytne třetí 

osobě informace o jejich totožnosti nebo 

úmyslně brání oznamovateli v učinění 

oznámení. 

§ 26 odst. 2 Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit 

pokutu až do 20 000 Kč. 
32019L1937 Článek 

23 odst. 1 

písm. a) a 

d) 

Členské stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce 

vztahující se na fyzické nebo právnické osoby, které:  

 

brání nebo se snaží zabránit oznámení; 

poruší povinnost zachovávat důvěrnost týkající se totožnosti 

oznamujících osob podle článku 16. 

§ 29 Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 

17. prosince 2021.  

32019L1937 Článek 

26 odst. 1 

Provedení a přechodné období 

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 
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