
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně spravedlnosti dne 30. 6. 2020, 

s termínem dodání připomínek do 29. 7. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort   

Ministerstvo 

dopravy  

K § 1 návrhu zákona 

Předmětné ustanovení je zatíženo terminologickou 

nejednotností (vizte užité sousloví „podávání oznámení“ v 

písmeni a) a „oznámení učinily“ v písmeni b) téhož 

ustanovení).  

Požadujeme, aby předkladatel terminologickou nejednotnost a 

stylistickou neobratnost (to jest dvojí užití vztažného zájmena 

„který“ v písmeni b)) odstranil, a to ve prospěch sousloví 

„podat oznámení“ (například „[…] podmínky poskytování 

ochrany osobám, které oznámení podaly […]“). 

Totéž analogicky platí i pro ustanovení následující (vizte 

například ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) a c), § 2 odst. 3 písm. 

b) a c), § 2 odst. 4 až 6, § 4 odst. 2 písm. a) nebo § 5 odst. 1 

návrhu zákona). 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Předkladatel sjednotí terminologii ve smyslu „činění 

oznámení“. 

Předkladatel upraví znění § 1 písm. b) následujícím 

způsobem: „podmínky, za nichž je poskytována 

ochrana osobám, které oznámení učinily, a“. 

Zároveň předkladatel znění návrhu upraví analogicky 

i v dalších ustanoveních. 

K § 2 odst. 1 písm. a) návrhu zákona 

Slova „o skutečnostech“ požadujeme vypustit bez náhrady a 

větu odpovídajícím způsobem gramaticky upravit. Význam 

Neakceptováno 

Předkladatel považuje za účelné v návrhu zákona 

využívat do maximální možné míry terminologii již 
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pojmu „skutečnost“ (tedy objektivně existující jev, realita, fakt) 

může zakládat spory při výkladu a aplikaci právního předpisu 

na konkrétní případ, zejména bude-li oznamovatel podávat 

oznámení v důvodném omylu o stavu věcí. Pojem „informace“ 

nebude podle našeho názoru v praxi problematickým co do 

výkladu a aplikace. Informace (tedy údaj o reálném prostředí) 

může být ve smyslu shody se skutečností pravdivá či 

nepravdivá a definice pojmu „oznámení“ bude aplikovatelná i 

na případy, kdy oznamovatel bude mylně informován o 

skutkových okolnostech (skutečnostech) případu, jež bude 

předmětem oznámení. Totéž platí o ustanovení § 2 odst. 3 

písm. a). 

Tato připomínka je zásadní. 

používanou v jiných platných právních předpisech. 

V tomto konkrétním případě se jedná o terminologii 

zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád) – vizte např. § 8 odst. 1, § 12 odst. 10, § 

67 písm. c), a § 79a. 

K § 2 odst. 1 písm. a) návrhu zákona 

Požadujeme upravit (doplnit) ustanovení návrhu zákona tak, 

aby se oznámením rozuměl též podnět obsahující informace 

nasvědčující tomu, že bylo nebo má být spácháno protiprávní 

jednání, které nemá znaky trestného činu ani přestupku a 

kterým je porušena povinnost uložená právním předpisem 

upravujícím oblast právních poměrů zaměstnanců, státních 

zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků. 

Domníváme se, že příslušná osoba (případně Agentura na 

ochranu oznamovatelů) by měla přijímat a zkoumat důvodnost 

oznámení týkajících se rovněž nerovného zacházení, 

diskriminace, sexuálního obtěžování, jednání zasahujícího do 

osobnostních práv a jiných jednání, jež mohou vážně narušovat 

osobnostní integritu či integritu pracovního (služebního) 

kolektivu, a tím i celé organizace (tzv. šikana a jiné obdobné 

Vysvětleno 

Předkladatel se plně ztotožňuje s názorem, že 

oznamovatelům společensky závažných 

patologických jevů vyskytujících se na pracovišti je 

potřeba poskytovat ochranu zaváděnou návrhem 

zákona o ochraně oznamovatelů. Předkladatel rovněž 

doplní nejtypičtější případy takových jednání 

na pracovišti do důvodové zprávy. Pokud takové 

jednání nebude naplňovat skutkovou podstatu 

trestného činu, nebo přestupku (např. dle § 7 zákona 

č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů), dopadne na takové závažné 

jednání ve valné většině případů § 2 odst. 1 písm. a) 

bod 8 návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. Tímto 

zákonem vymezené oblasti představují pouze 
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jevy spojené se vztahovou patologií). Nedostatečná kvalifikace 

pro vedení lidí, nízká schopnost vypořádat se s 

interpersonálním konfliktem, zatajování nebo odpírání 

informací potřebných pro řádný výkon práce nebo služby, 

chaotičnost a protichůdnost řízení, neexistence pravidel, 

nedostatky v interních strukturách, časté organizační změny, 

závist a konkurenční (dravě soutěživé) myšlení, podstatné 

rozdíly v míře tolerance nebo destruktivní zacházení s chybami 

či omyly nepředstavují ve většině případů protiprávní jednání 

dosahující intenzity trestných činů nebo přestupků (mohou být 

postihována jen kázeňsky nebo kárně), nicméně tvoří rizikové 

faktory vzniku mnohem závažnějších společenských jevů 

(včetně korupce a klientelismu). Je třeba vzít v úvahu, že až 80 

% případů šikany nastává ve veřejném sektoru, a takové 

jednání vážně narušuje výkon služby a současně elementární 

lidskou důstojnost. Výše uvedená jednání mohou jednak 

doprovázet závažnější neodhalené delikty, jednak včasné, 

profesionální řešení výše uvedených jednání může působit 

preventivně před spácháním deliktů závažnějších (například 

včasné řešení šikany předejde fyzickému útoku nebo včasné 

řešení sexuálního obtěžování předejde spáchání pokusu o 

znásilnění). V patologicky fungujících kolektivech jsou dále 

nejpříhodnější podmínky i pro páchání závažných deliktů 

hospodářského, majetkového a bezpečnostního charakteru 

ohrožujících významné veřejné zájmy. Z uvedených důvodů 

máme za to, že by i tato protiprávní jednání měla podléhat 

režimu navrhovaného zákona. Půjde tak o další významný 

nástroj boje se společensky patologickými jevy, které nemají 

znaky trestného činu nebo přestupku. 

nejobecnější úroveň, pod kterou lze zahrnout další 

specifické podoblasti. Úplný a aktuální výčet 

právních předpisů, na které se zákon o ochraně 

oznamovatelů bude vztahovat, zveřejní Agentura 

(respektive MSP) na svých internetových stránkách.  

Na druhou stranu je potřeba podotknout, že není 

předkladatelovým cílem ani smyslem navrhované 

právní úpravy chránit před odvetnými opatřeními 

oznamovatele oznamujícího jakékoliv negativní 

zkušenosti související s výkonem práce či obdobné 

činnosti. Řadu zmiňovaných negativních jevů 

(nedostatečná kvalifikace pro vedení lidí, nízká 

schopnost vypořádat se s interpersonálním 

konfliktem, chaotičnost a protichůdnost řízení, 

neexistence pravidel, nedostatky v interních 

strukturách, časté organizační změny, závist 

a konkurenční myšlení, podstatné rozdíly v míře 

tolerance nebo destruktivní zacházení s chybami 

či omyly) není dost dobře možné postihovat či řešit 

normativní úpravou a obecná prevence všech 

negativních společenských jevů, ač spojených 

s pracovním prostředím, není předmětem či smyslem 

ani tohoto legislativního návrhu. 
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Tato připomínka je zásadní. 

K § 2 odst. 1 písm. b) návrhu zákona 

Ustanovení požadujeme reformulovat tak, aby definiční znak 

pojmu „oznámení“ spočívající v tom, že osoba, která oznámení 

podala, má o informacích v něm obsažených oprávněný důvod 

se domnívat, že jsou pravdivé, byl založen na vyvratitelné 

právní domněnce, tedy na tom, že se oprávněný důvod u 

oznamovatele předpokládá, neprokáže-li se opak. Důvodem je 

skutečnost, že uvedená reformulace, částečně jdoucí nad rámec 

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze 

dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení 

práva Unie (dále jen „směrnice (EU) 2019/1937“), významně 

usnadní aplikaci právního předpisu a rovněž poskytne 

oznamovatelům vyšší míru ochrany. Posouzení naplnění 

definičních znaků pojmu „oznámení“, a tedy právní kvalifikace 

konkrétního podnětu, bude podle našeho názoru spočívat v 

krajně obtížně splnitelné povinnosti příslušné osoby nebo 

Agentury na ochranu oznamovatelů zjistit (prokázat) objektivní 

existenci skutečnosti spočívající v subjektivním přesvědčení 

oznamovatele o pravdivosti. Gnozeologicky je takový druh 

pravdy (subjektivní pravda) založen na lidském hodnocení, do 

něhož se promítají osobní preference, nesdělitelné zážitky, ryze 

osobní soudy a impulzivní rozhodnutí, a které je pro vnějšího 

pozorovatele jen stěží přístupné a srozumitelné. Totéž platí o 

ustanovení § 2 odst. 3 písm. b). 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Předkladatel je přesvědčen o tom, že navrhovaná 

reformulace nebude mít praktický dopad na zvýšení 

ochrany oznamovatelů, nýbrž může mít ve svých 

důsledcích opačný efekt. Zákaz odvetných opatření 

platí obecně vůči oznamovatelům až do té doby, 

dokud příslušný orgán nerozhodne jinak. Za účelem 

lepší ochrany oznamovatele předkladatel 

ve změnovém zákoně rovněž představil novelu 

občanského soudního řádu a soudního řádu správního 

(obrácené důkazní břemeno, odkladný účinek). 

Dle návrhu zákona o ochraně oznamovatelů navíc jak 

příslušná osoba, tak Agentura zkoumají důvodnost 

oznámení, a to zejména za tím účelem, aby mohly 

navrhovat vhodná opatření k předejití či nápravě 

oznamovaného jednání. Zakotvením uvedené 

vyvratitelné právní domněnky by se Agentura a 

příslušná osoba mohly snadno vyhnout skutečnému 

posouzení věci. 

Zakotvení vyvratitelné právní domněnky by rovněž 

posílilo zneužitelnost navrhované právní úpravy 

a ve svém důsledku by mohlo vést k vysokému počtu 

šikanózních oznámení.  

K § 5 odst. 1 návrhu zákona Akceptováno 
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Slovo „skutečností“ požadujeme nahradit slovem „informací“. 

Obsahem oznámení nejsou skutečnosti, nýbrž informace (vizte 

ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) návrhu zákona). 

Tato připomínka je zásadní. 

K § 11 odst. 2 návrhu zákona 

Požadujeme ustanovení doplnit (rozšířit) v tom smyslu, aby 

povinnost poskytnout příslušné osobě k výkonu jejích práv a 

povinností součinnost měli vedle zaměstnanců zaměstnavatele, 

pro kterého příslušná osoba vykonává svou činnost, rovněž 

společníci nebo členové právnické osoby a členové voleného 

orgánu právnické osoby, je-li taková právnická osoba 

zaměstnavatelem. Mají-li mít povinnost poskytnout příslušné 

osobě součinnost zaměstnanci, měly by ji mít i tyto osoby, které 

namnoze disponují větším množstvím informací než 

zaměstnanci. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

Příslušná osoba nemá nahrazovat činnost příslušných 

orgánů (prověřování, vyšetřování) a její primární rolí 

není role vyšetřovatele. Předkladateli proto nepřijde 

vhodné rozšiřovat její pravomoci navrhovaným 

způsobem. Nicméně již věta první uvedeného 

ustanovení umožňuje příslušné osobě požadovat 

informace související s učiněným oznámením rovněž 

od osob odlišných od zaměstnanců zaměstnavatele. 

K § 11 odst. 3 návrhu zákona 

Požadujeme ustanovení doplnit (rozšířit) v tom smyslu, aby ani 

osoby, které poskytují příslušné osobě k výkonu jejích práv a 

povinností součinnost, nesměly být za řádný výkon této 

povinnosti žádným způsobem postihovány. Je-li příslušné 

osobě při řádném výkonu práv a povinností poskytována 

zákonná ochrana, měly by podle našeho názoru tutéž ochranu 

požívat i osoby, které jí k výkonu jejích práv a povinností 

povinně poskytly součinnost, neboť to významně napomůže 

úspěšnému přezkoumání důvodnosti podaných oznámení, a to 

Akceptováno jinak 

Ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) návrhu zákona bude 

doplněno následujícím způsobem: „osoba, která 

učinění nebo zkoumání důvodnosti oznámení 

umožnila nebo usnadnila“. 
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na základě uplatnění principu rovnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

K § 12 odst. 5 návrhu zákona 

Podle předmětného ustanovení má příslušnou osobou navržené 

opatření předejít zjištěnému protiprávnímu stavu. Formulace 

první věty je však nelogická, protože nelze předejít stavu, který 

byl zjištěn, a tedy již nastal a objektivně existuje. Požadujeme 

ustanovení reformulovat tak, aby příslušná osoba navrhovala 

opatření k předejití protiprávnímu stavu nebo opatření k jeho 

nápravě. K tomu vizte rovněž dikci ustanovení § 27 odst. 2 

písm. a) návrhu zákona. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Ustanovení § 12 odst. 5 bude upraveno následujícím 

způsobem: „Je-li oznámení vyhodnoceno jako 

důvodné, příslušná osoba zaměstnavateli navrhne 

opatření k předejití nebo nápravě zjištěného 

protiprávního stavu.“. 

 

K § 13 návrhu zákona 

Domníváme se, že principiálně není vhodné, aby organizační 

útvar (vnitřní organizační jednotka) správního úřadu (zde 

Ministerstva spravedlnosti) byl zřizován zákonem, neboť tímto 

způsobem jsou zřizovány samy správní úřady (vizte ustanovení 

čl. 79 odst. 1 Ústavy České republiky). Požadujeme tudíž 

změnit ustanovení tak, že působnost Agentury na ochranu 

oznamovatelů vykonává Ministerstvo spravedlnosti. V této 

souvislosti je třeba návrh zákona v navazujících ustanoveních 

(například ustanovení § 14) rovněž upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

K § 27 odst. 1 návrhu zákona 

Z dotčeného ustanovení požadujeme vypustit slovo „jinak“, 

Akceptováno 
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neboť jeho užití je nelogické. Jedním ze způsobů podání 

oznámení je jeho zveřejnění (vizte ustanovení § 6 návrhu). Jde 

tedy o zveřejnění informací, které tvoří obsah oznámení, 

nikoliv takových, které „jinak tvoří obsah oznámení“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo financí Z pohledu věcné působnosti ministerstva, jakožto gestora 

problematiky opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu a problematiky daní, navržená úprava 

v těchto oblastech překračuje mantinely minimalistické 

transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které 

oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a v 

některých oblastech je i v rozporu s evropským právem, 

konkrétně se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/849 ze dne 20. května 2015  

o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo 

financování terorismu, o změně nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a Směrnice Komise 

2006/70/ES (Text s významem pro EHP) ve znění Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. 

května 2018, kterou se mění Směrnice (EU) 2015/849  

o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo 

financování terorismu a Směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU 

(dále jen „AML Směrnice“). Z hlediska oblasti opatření proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti je nutné primárně 

konstatovat, že návrh zákona en bloc opomíjí vládní návrh 

zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých 

Vysvětleno. Částečně akceptováno.  

Ustanovení § 3 bude nazváno jako „mlčenlivost a 

informace vyloučené z oznamování“, přičemž bude 

dále upraveno následujícím způsobem: „Oznámení 

protiprávního jednání se 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. c), s výjimkou povinnosti 

a) zachovávat ochranu utajovaných informací 

a informací, jejichž vyzrazení by mohlo ohrozit 

dosažení účelu trestního nebo krizového řízení, 

b) mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, 

notářského kandidáta a koncipienta, státního 

zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta 

a advokátního koncipienta; soudního exekutora 

exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, 

asistenta soudce a justičního čekatele, a 

daňového poradce, a 

c) mlčenlivosti při poskytování zdravotních 
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opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu a další související zákony, zákony 

související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a 

zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (ST 909), (dále jen 

„novela AML zákona“), který ochranu oznamovatelů již 

částečně řeší a implementuje čl. 61 AML Směrnice. Byť lze 

předpokládat, že v případě úpravy ochrany oznamovatelů v 

zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti (dále jen „AML zákon“), se uplatní 

zásada lex specialis derogat generali, tak při současném znění 

návrhu zákona vzniká otázka využití institutů v AML zákoně 

novelou AML zákona neupravených, a to, zda jsou upraveny 

tak, aby odpovídaly dikci AML Směrnice, a nejsou s ní v 

rozporu. Z hlediska oblasti daní lze pak konstatovat, že návrh 

zákona překračuje vymezení věcné působnosti Směrnice, 

jelikož podle čl. 2 odst. 1 písm. c) Směrnice dopadá pouze 

na „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.“ Působnost návrhu 

zákona je pak v rámci § 2 odst. 1 a 3 návrhu zákona zavedena 

na celou oblast daní bez dalšího. Není zřejmé, zda 

si předkladatel uvědomuje, že oblast daní je largo sensu podle 

zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, na který předkladatel 

poukazuje v rámci poznámky pod čarou, i oblast cel, poplatků 

(místních, správních i soudních) a jiných obdobných peněžitých 

plnění a zda si je vědom možných dopadů následně 

stanovených na správce těchto daní. Další problematikou, která 

služeb.“. 

Do § 3 bude doplněn odstavec 2 v následujícím 

znění: 

„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 

a) svrchovanosti, územní celistvosti a 

demokratických základů České republiky, 

b) vnitřního pořádku a bezpečnosti, 

c) ve větším rozsahu životů nebo zdraví 

osob, 

d) ochrany informací o veřejných zakázkách 

v oblasti obrany nebo bezpečnosti, 

e) plnění mezinárodních závazků v oblasti 

obrany, 

f) významných bezpečnostních operací a 

g) bojeschopnosti ozbrojených sil České 

republiky.“. 

Předkladatel ve spolupráci s Ministerstvem financí 

přeformuluje ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) bod 1, 2 

a 3 tak, aby odpovídalo požadavkům Směrnice a 

zároveň nepřiměřeně nerozšiřovalo věcnou 

působnost návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. 
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je společná jak pro oblast opatření proti legalizaci výnosů z 

trestné činnosti, tak pro oblast daní, je bezprecedentní průlom 

do AML a daňové mlčenlivosti, ke kterému není právní základ 

v evropském právu. Z hlediska AML Směrnice je při neúpravě 

kolize s novelou AML zákona ohrožena transpozice čl. 61 

AML Směrnice, podle kterého „Aniž je dotčena důvěrnost 

informací získaných finanční zpravodajskou jednotkou, členské 

státy zajistí, aby tyto fyzické osoby měly právo na účinnou 

nápravu za účelem ochrany svých práv podle tohoto odstavce.“ 

Článek 61 AML Směrnice spolu s jejím čl. 39, který upravuje 

zákaz předávání informací, obsahují povinné upravení dané 

záležitosti (odvětvových oznamovacích systémů a okruhu osob, 

u nichž ústí) v odvětvovém aktu, a proto se v tomto ohledu na 

základě čl. 3 odst. 1 Směrnice neuplatní některé její části. 

V tomto směru je také nutno upozornit na skutečnost, že čl. 39 

AML Směrnice i § 38 AML zákona představují transpozici 

písmene b) Doporučení FATF č. 21 („Financial institutions, 

their directors, officers and employees should be prohibited by 

law from disclosing (“tipping-off”) the fact that a suspicious 

transaction report (STR) or related information is being filed 

with the FIU. These provisions are not intended to inhibit 

information sharing under Recommendation 18.“). Ačkoli mají 

tato doporučení charakter soft-law, v praxi by jejich porušování 

mohlo vést až k označení České republiky ze strany FATF za 

jurisdikci se strategickými nedostatky v oblasti opatření proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, což 

by vyústilo ve značné hospodářské i reputační škody. Ani 

z hlediska daňové mlčenlivosti nelze pro takový průlom nalézt 

ve Směrnici oporu, naopak Směrnice v recitálu č. 66 uvádí 

Ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) bude upraveno tak, 

aby odpovídalo novému vymezení § 2 odst. 1 písm. 

a) bod 1, 2 a 3, přičemž povinnost zavést vnitřní 

oznamovací systém pro osoby vykonávající činnost v 

oblasti finančních služeb, finančních produktů a 

finančních trhů bude v souladu se smyslem a účelem 

Směrnice zúžena pouze na ty osoby, které jsou 

primárními licencovanými subjekty poskytujícími 

dané služby. 

Předkladatel na návrh Ministerstva financí upravil 

následující: 

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) bod 2: 

 „daně z příjmů právnických osob a správy odvodu 

za porušení rozpočtové kázně,“. 

 

Ustanovení § 8: 
  

§ 8 

(1) Vnitřní oznamovací systém zavede 

 a) osoba, která je veřejným zadavatelem podle 

zákona o zadávání veřejných zakázek, s výjimkou 

1. obcí s méně než 10 000 obyvateli; to neplatí, jde-li 

o obec s rozšířenou působností, a 

2. veřejných zadavatelů, kteří zaměstnávali v 

uplynulém kalendářním čtvrtletí v průměru méně než 

50 zaměstnanců, 

b) zaměstnavatel, který v uplynulém kalendářním 

čtvrtletí zaměstnával v průměru nejméně 50 
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opačný záměr evropského zákonodárce: „Sdělením konečného 

výsledku šetření by neměla být dotčena použitelná unijní 

pravidla, která zahrnují případná omezení zveřejňování 

rozhodnutí v oblasti finanční regulace. To by se mělo obdobně 

použít v oblasti zdaňování právnických osob, jsou-li podobná 

omezení stanovena v platném vnitrostátním právu.“ Obecně je 

pak k daňové mlčenlivosti třeba uvést, že povinnost 

mlčenlivosti správce daně a osoby zúčastněné na správě daní 

představuje realizaci jednoho ze základních principů správy 

daní, kdy na straně jedné je daňový subjekt při plnění svých 

daňových povinností zatížen břemenem tvrzení, s nímž je 

spojena nutnost sdělovat správci daně, popř. osobě zúčastněné 

na správě daní množství potenciálně citlivých údajů, které se k 

daňovému subjektu vztahují, na straně druhé je však stát 

povinen garantovat, že o těchto skutečnostech bude správcem 

daně a osobou zúčastněnou na správě daní zachována 

mlčenlivost. Případné prolomení povinnosti mlčenlivosti 

správce daně nebo osoby zúčastněné na správě daní tak musí 

být podepřeno zásadními argumenty více či méně výjimečné 

povahy, které v duchu principu proporcionality odkazují na 

natolik zásadní společenský zájem, aby převažoval nad zájmem 

na řádném výkonu správy daní. Právě trend nadměrného 

prolamování povinnosti mlčenlivosti správce daně byl v 

minulosti předmětem kritiky, a aktuální právní úprava  

v daňovém řádu proto usiluje o striktní limitaci těchto 

prolomení postavenou na respektování uvedené zásady 

proporcionality. Přístup k rozšiřování případů prolomení 

daňové mlčenlivosti by tedy měl být důsledně restriktivní, 

beroucí v úvahu mimo jiné i to, že daňová mlčenlivost není 

zaměstnanců, 

c) 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, 

d) orgán veřejné moci a osoba vykonávající činnost 

v oblasti bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu 

na pozemních komunikacích, ochrany životního 

prostředí, veterinární ochrany a ochrany 

spotřebitele a 

e) zaměstnavatel, který je 

1.         osobou podle § 135 odst. 1 písm. i), p), s), v), 

y), za) a zd) zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu, 

2.         osobou podle § 534 písm. a) až d) zákona o 

investičních společnostech a investičních fondech, 

3.         ústřední protistranou nebo registrem 

obchodních údajů podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 

ústřední protistrany a registry obchodních údajů, 

4.         pojišťovnou nebo zajišťovnou, nebo 

5.         osobou oprávněnou ke zprostředkování 

pojištění nebo zajištění podle zákona o distribuci 

pojištění a zajištění 

(dále jen „povinný subjekt“). 

(2)       Vnitřní oznamovací systém může být 

spravován třetí osobou. Tím není dotčena 

odpovědnost povinného subjektu za zavedení 

vnitřního oznamovacího systému v souladu s tímto 
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plně prolomena ani vůči orgánům činným v trestním řízení či 

zpravodajským službám. Když už v konkrétním případě k 

prolomení daňové mlčenlivosti dojde, děje se tak ve vztahu k 

určité specifické agendě, u níž je dán zvláštní zájem na tomto 

prolomení, popř. ve vztahu k agendě, jejíž výkon svým 

zaměřením může působit významným zpětným pozitivním 

efektem na výkon správy daní. Ačkoliv se v rámci ochrany 

oznamovatelů průlom do daňové mlčenlivosti jeví jako do jisté 

míry logický a oprávněný, je třeba k úpravě této problematiky 

přistupovat maximálně restriktivně a v principu se omezit 

na minimalistickou transpozici Směrnice. I v daném omezeném 

rozsahu je pak třeba tuto problematiku podrobněji legislativně 

upravit a rozvést ve zvláštní části důvodové zprávy, a kromě 

podrobnějšího popisu toho, jakých údajů se daný průlom 

dotýká, vůči komu je směřován (např. zveřejnění údajů 

chráněných daňovou mlčenlivostí úřední osobou správce daně 

lze považovat za neakceptovatelné) je třeba provést též úvahu o 

proporcionalitě takového řešení ve smyslu výše popsaných 

obecných principů. Dále je třeba posoudit též případnou 

formulaci legislativních pojistek proti případnému zneužití 

práva na ochranu oznamovatelů a zajištění toho, že právní 

zájmy chráněné daňovou mlčenlivostí nebudou navrženou 

úpravou disproporčně postiženy. Z výše uvedených důvodů 

je nutné přepracovat návrh v duchu výše uvedeného, případně 

na základě těchto důvodů doplnit změnový zákon.  

Současně požadujeme, aby nebyl v poznámce pod čarou 

uveden žádný právní předpis, vzhledem k tomu, že poznámka 

pod čarou nemá normativní charakter a uvedení by bylo pouze 

příkladné.  

zákonem. 

Trváme na zachování poznámek pod čarou, jakkoliv 

jsou uvedené právní předpisy pouze příkladmé. 

Poznámky mají na tomto místě instruktivní charakter 

a mohou pomoci adresátům k lepšímu porozumění 

daným ustanovením. Jejich příkladmost je přitom 

zcela zřejmá z textace („například“). 

Ministerstvo financí dále návazně na osobní 

projednání připomínek uplatnilo řadu dalších 

připomínek. Zejm. k § 2 odst. 1 písm. a) bodu 2 a 

k důvodové zprávě, k § 8, k sektorovým předpisům, 

resp. jejich provazbě na návrh zákona o ochraně 

oznamovatelů, k § 21 odst. 6 písm. b), a 

k přestupkům.  

Tyto připomínky byly vesměs akceptovány nebo 

akceptovány částečně, případně byla dopracována 

důvodová zpráva ve smyslu připomínek. Případné 

nevyhovění nebo jiná akceptace předkladatelem bylo 

projednáno s připomínkovým místem.  
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K rozpočtovým a personálním dopadům: Návrh zákona 

obsahuje zřízení nové Agentury na ochranu oznamovatelů (dále 

jen „Agentura“). Ačkoli důvodová zpráva představuje několik 

možných variant organizačního zařazení Agentury, návrh 

zákona počítá s jejím vytvořením na úrovni odboru 

Ministerstva spravedlnosti, tedy zařazením do organizační 

struktury tohoto ústředního úřadu. Důvodová zpráva vyčísluje 

náklady spojené se zřízením a fungováním Agentury na 11–12 

mil. Kč ročně na platy zaměstnanců, a navíc jednorázové 

počáteční výdaje spojené se zřízením Agentury (zejm. náklady 

spojené s technickým vybavením pracovních míst 900 000 Kč, 

náklady spojené se zřízením oznamovacího systému Agentury 

do 10 mil. Kč). Návrh zákona přináší požadavky na navýšení 

počtu služebních míst, konkrétně vlastní zřízení Agentury o 19 

míst. Objem prostředků na platy potřebný k těmto místům 

se odhaduje v rozmezí 11 až 12 mil. Kč ročně (včetně 

povinných odvodů). V případě zřízení Agentury jako 

organizačního útvaru Ministerstva spravedlnosti je pak uveden 

potenciál úspory 1–2 zaměstnanců, kteří mají vykonávat 

administrativní podporu a ekonomickou agendu. V souvislosti 

s doprovodným návrhem zákona, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, 

dojde k rozšíření kompetencí Státního úřadu inspekce práce a 

oblastních inspektorátů, což představuje požadavek 

na dodatečných 10 míst a navýšení objemu prostředků na platy 

v částce 5 mil. Kč ročně (včetně povinných odvodů). 

Požadujeme, aby důvodová zpráva k materiálu byla doplněna o 

výslovné konstatování, že veškeré výše uvedené rozpočtové a 

ROZPOR 

Po dohodě s MPSV bude 8 služebních míst 

převedeno pod MSP.  

Uvedené rozpočtové a personální dopady návrhu 

zákona nebudou zabezpečeny výhradně v rámci 

limitů stanovených pro rozpočtové kapitoly 

Ministerstva spravedlnosti, resp. Ministerstva práce a 

sociálních věcí ve vztahu k SÚIP, které budou 

promítnuty do návrhu rozpočtu na rok 2021 a 

střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022–2023, 

tedy bez nároku na jejich jakékoliv navýšení v 

souvislosti se zřízením Agentury. 

Návrh zákona byl vypracován zejména s ohledem na 

povinnost České republiky implementovat do 

českého právního řádu Směrnici Evropského 

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

2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva 

Unie (dále jen „Směrnice“). Tato povinnost vyplývá 

z mezinárodních závazků České republiky a její 

nesplnění může mít za následek povinnost České 

republiky zaplatit pokutu uloženou ze strany 

Evropské unie, což by mělo nesporný negativní 

dopad na státní rozpočet. Komplexní úprava ochrany 

oznamovatelů rovněž představuje jednu z priorit 

současné vlády v oblasti boje proti korupci, která je 

mj. deklarována i v programovém prohlášení vlády.  
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personální dopady návrhu zákona budou zabezpečeny výhradně 

v rámci limitů stanovených pro rozpočtové kapitoly 

Ministerstvo spravedlnosti, resp. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ve vztahu k SÚIP, které budou promítnuty do 

návrhu rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu 

na léta 2022 - 2023, tedy bez nároku na jejich jakékoliv 

navýšení v souvislosti se zřízením Agentury. 

 

Zavedení vnějšího oznamovacího systému pak 

představuje požadavek kapitoly III Směrnice, jehož 

nesplnění by představovalo nesplnění výše 

uvedeného požadavku implementace Směrnice do 

českého právního řádu. Otázka zajištění řádného 

fungování vnějšího oznamovacího systému a dalších 

povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů 

(např. metodická a odborná pomoc a postihování 

přestupků na úseku ochrany oznamovatelů) 

představuje zcela klíčový aspekt implementace 

Směrnice. S ohledem na odbornou a časovou 

náročnost plnění tohoto úkolu není reálné 

předpokládat, že by tuto činnost mohli vykonávat 

zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti vedle své 

současné práce. Navýšení systemizovaných míst tak 

zcela odpovídá náročnosti a rozsahu Ministerstvu 

spravedlnosti nově svěřených úkolů. Předkladatel je 

tedy toho názoru, že Agentura podřazená pod 

Ministerstvo spravedlnosti je nejhospodárnější 

variantou ze zvažovaných variant. 

K důvodové zprávě (bod 7, odst. 7. 1.) a obecně: Chybí 

vyjádření k finančním dopadům na územní rozpočty obce 

s rozšířenou působností, obce s počtem obyvatel nad 10 tis. a 

obce jako veřejní zadavatelé zaměstnávající více než 50 

zaměstnanců mají povinnost zřídit vnitřní oznamovací systém. 

Náklady na zřízení vnitřního oznamovacího systému budou mít 

významný dopad na jejich rozpočet. 

 

Vysvětleno. Akceptováno 

Důvodová zpráva počítá s náklady pro soukromé i 

veřejné subjekty (včetně obcí) na zřízení vnitřních 

oznamovacích systémů. Přesné vyčíslení těchto 

nákladů nicméně není zcela možné s ohledem 

na specifika jednotlivých subjektů (to, zda již 

nějakou etickou linkou disponují, kolik mají 

zaměstnanců apod.). Nadto připomínáme, 
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že Směrnice i návrh zákona umožňují obcím vnitřní 

oznamovací systém sdílet, což umožňuje významně 

snížit náklady na jejich provoz a správu. 

Odhadujeme, že agenda zajištění vnitřního 

oznamovacího systému bude vykonávána cca na 0,2 

úvazku a pravděpodobně ji bude po organizační 

analýze vykonávat stávající zaměstnanec. Tudíž 

náklady na zajištění odpovídajících prostor s 

kancelářským a IT vybavením budou téměř nulové. 

Bude však nutné příslušnou osobu jednorázově 

vybavit komunikačními technologiemi (cca 10.000 

Kč), protože zákon ukládá povinnost pořídit 

zvukovou nahrávku v případě ústního oznámení (tj. 

osobní nebo telefonický rozhovor), popř. dalšími 

materiálními prostředky, jako např. trezor (povinnost 

uchovávat oznámení v listinné podobě v chráněném 

prostředí s omezeným přístupem, cca 50.000 Kč).  

Náklady na plat vypočítané z průměrného platu 

krajských úřadů (vč. odvodů) při odhadovaném 

úvazku 0,2 příslušné osoby pak činí 11.502 

Kč/měsíc, tj. 132.024 Kč/rok. 

Odhad těchto nákladů pro obce a kraje bude nicméně 

do důvodové zprávy doplněn. 

Návrh zákona netransponuje článek 3 (1) Směrnice, a tedy 

se nevypořádává se skutečností, že mechanismy hlášení 

porušení nebo hrozícího porušení právních předpisů v oblasti 

finančního trhu jsou již  

Vysvětleno. Akceptováno 

Ve vztahu k již existujícím oznamovacím 

mechanismům bude mít návrh zákona vztah 

subsidiarity. Úprava obsažená například v zákoně 
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v některých případech upraveny sektorovými zákony (například 

zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění nebo 

zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu). Dále 

je v těchto sektorových zákonech uvedena Česká národní banka 

jako příslušný orgán, který prověřuje, zda tyto mechanismy 

byly zavedeny a jsou funkčními. 

č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, 

nebo v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání 

na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, 

tak bude mít vůči návrhu zákona povahu lex 

specialis. V § 6 návrhu zákona jsou upraveny 

možnosti podávat oznámení včetně oznámení u 

orgánu veřejné moci příslušného podle jiného 

právního předpisu. Tímto jsou myšleny i výše 

uvedené případy. 

Do zákona o ochraně oznamovatelů bude doplněno 

ustanovení v následujícím znění: „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, 

a to v rozsahu, v jakém není upraveno tímto právním 

předpisem. Tím není dotčen postup orgánů veřejné 

moci při uplatňování odpovědnosti za trestný čin, 

přestupek, kárný delikt nebo kázeňský delikt“ 

Předkladatel důvod subsidiární aplikace zákona o 

ochraně oznamovatelů při existenci zvláštních 

mechanismů pro oznamování v sektorových 

předpisech rozvede do důvodové zprávy společně 

s příklady, jak v takových případech postupovat. 

Navrhujeme terminologické sjednocení právní úpravy mezi 

sektorovými zákony i obecným zákonem. 

Vysvětleno  

Jak bylo vysvětleno k předchozí připomínce, úprava 

návrhu zákona se použije subsidiárně k již 
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existujícím úpravám oznamování. To, že např. AML 

zákon obsahuje vlastní definici oznamovatele, není 

dle předkladatele překážkou k používání tohoto 

pojmu v návrhu zákona s mírně odlišným významem. 

Prosíme o indikaci dalších případů nekonzistence 

v pojmosloví k ústnímu vypořádání.  

Návrh zákona nereflektuje již řadu let existující právní úpravu 

mechanismu oznamování porušení nebo hrozícího porušení 

právního předpisu v oblasti finančního trhu – tzv. mechanismus 

k hlášení – upravený např. v zákoně 256/2004 Sb. pro 

obchodníky s cennými papíry, organizátory regulovaného trhu 

a další osoby (např. v § 124 je okruh možných adresátů normy 

velmi široký). V zákoně č. 15/1998 Sb. je pak upraven obdobný 

mechanismus k hlášení pro orgán dohledu nad finančním trhem 

– tedy České národní banky, a to velmi detailně. Veškerá tato 

právní úprava je transpozičního charakteru a v některých 

aspektech je podrobnější než úprava v návrhu zákona. 

Orgánem, který dohlíží nad plněním povinností mít tento 

mechanismus zavedený a funkční, je nyní pro oblast finančního 

trhu Česká národní banka. Návrh zákona netransponuje čl. 3 

Směrnice, především odst. 1, ale též 2 a 4 (k nim je naše 

připomínka pouze doporučující). Toto ustanovení Směrnice 

je pak pro finanční trh zásadní, neboť by mělo zajistit, 

že se použije zvláštní úprava tam, kde je již stanovena (vč. 

úpravy přestupků a orgánu dohledu). 

Vysvětleno 

Viz vypořádání připomínky č. 4.  

 

7. Zejména pro soukromý sektor se jedná o zcela novou právní 

úpravu, vnitřní oznamovací systém však není pro adresáty 

oproti vnějšímu systému blíže upraven, např. absence způsobu 

Vysvětleno  

Směrnice (čl. 10) i návrh zákona (§ 6) staví vnitřní a 
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šetření, evidence oznámení, spolupráce (součinnost) 

s Agenturou. Postrádáme v jednotlivých úkonech pověřených 

zaměstnanců, konkrétně pak úpravu, kdy oznamovatel nebude 

souhlasit s výsledkem šetření oznámení příslušnou osobou. 

Není zřejmé, zda se může obrátit na pověřené zaměstnance 

Agentury v otázce přešetření. Díky tomuto institutu dochází k 

sjednocení dobré praxe a nastavení systému, který zprvu po 

přijetí tohoto zákona bude hrát zcela významnou roli. 

Požadujeme doplnit. Současně návrh zákona neřeší situaci, kdy 

se oznamovatel se svým oznámením souběžně obrátí na 

Agenturu a příslušnou osobu. Konkrétně není jasné, jak bude 

řešena situace, kdy dva subjekty nezávisle na sobě budou 

provádět šetření, nebo dojde ze strany pověřených osob k 

postoupení příslušné osobě. Považujeme za nezbytné alespoň 

rámcově vnitřní oznamovací systém a jeho provazbu na 

Agenturu doplnit. 

vnější oznamovací systém n roveň. Je tedy výlučně 

na oznamovateli, kterého ze systémů pro oznamování 

využije. Oznamovateli nic nebrání, aby oznámení 

učinil v rámci obou oznamovacích systémů. Pokud 

tak učiní, budou mít oba subjekty (příslušná osoba 

i Agentura) povinnost se s oznámením vypořádat dle 

relevantních ustanovení návrhu zákona. S ohledem 

na to, že se v rámci MPŘ předkladatel rozhodl 

vypustit ze zákona část týkající se vydávání potvrzení 

ze strany Agentury, nedává z pohledu oznamovatele 

smysl činit oznámení prostřednictvím obou systémů 

paralelně. Souběh proto nepovažujeme za účelné 

upravovat v návrhu zákona. S ohledem na skutečnost, 

že vnitřní oznamovací systém má sloužit spíše 

k předcházení škodám a nápravě protiprávního stavu, 

je možné, aby MSP (Agentura) poučila oznamovatele 

o možnosti učinit oznámení v rámci vnitřního 

oznamovacího systému tam, kde je to účelné. 

Informace o činění oznámení prostřednictvím 

vnitřního oznamovacího systému navíc MSP uvede 

na svých internetových stránkách [(viz § 17 písm. 

a)]. MSP bude mít vedle přijímání oznámení za úkol 

rovněž metodickou a odbornou pomoc 

(potenciálním) oznamovatelům. Učinění oznámení 

prostřednictvím obou výše uvedených systémů 

rovněž připadá v úvahu v případech, 

kdy oznamovatel nebude spokojen s vyřízením 

oznámení ze strany subjektu, na který se obrátil 

první. Spojka „nebo“ v § 6 návrhu zákona má povahu 
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slučovací a je tedy zřejmé, že návrh zákona 

oznamovatele nijak nelimituje v učinění oznámení u 

obou subjektů (příp. zveřejněním). S ohledem na 

výše uvedené považuje předkladatel tuto úpravu 

za prospěšnou pro oznamovatele, a tedy žádoucí.  

Z důvodové zprávy je zřejmé, že se na některé postupy bude 

vztahovat zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 18 odst. 2, 

§ 42, § 156 odst. 2). Při zkoumání důvodnosti oznámení 

agenturní zaměstnanci postupují podle správního řádu. 

Požadujeme, aby v zákonu byla výslovně subsidiarita ve vztahu 

ke správnímu řádu upravena. 

Vysvětleno 

Správní řád se subsidiárně uplatní pouze na činnost 

Ministerstva spravedlnosti (Agentury), nikoliv však 

na příslušné osoby, ledaže vykonávají působnost 

v oblasti veřejné správy. Tato skutečnost vyplývá z § 

1 odst. 1 správního řádu, který uvádí, že se správní 

řád uplatní u orgánů a osob, pokud vykonávají 

působnost v oblasti veřejné správy. Postupem, na 

který se vztahuje správní řád, je míněno nejen 

správní řízení, ale rovněž další činnosti v oblasti 

veřejné správy, kam patří například provádění 

ověřování, vydávání posudků, vyjádření a stanovisek 

nebo též např. vedení různých evidencí a rejstříků, 

včetně vydávání opisů, výpisů a potvrzení z nich.1 

Co se týče požadavku na odkaz na správní řád přímo 

v návrhu zákona, tak uvádíme, že takový postup není 

běžnou legislativní praxí (respektive se uvádí u 

ustanovení, na která se nepoužije), neboť aplikace 

správního řádu není dána legislativním odkazem, 

nýbrž výše vymezenou povahou činnosti. Viz např. 

                                            
 
1 Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Správní řád. Komentář. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1047. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTXH5UVM)



Stránka 19 (celkem 238) 

zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

V návrhu zákona není uvedeno, jaké může oznamovatel činit 

úkony vůči svému oznámení, zdali je možné jej např. doplnit, 

vzít zpět, nahlížet do spisu a činit z něj výpisy. Pokud nebude 

uvedeno subsidiární použití správního řádu, požadujeme 

doplnit. 

Vysvětleno 

U Ministerstva spravedlnosti (Agentury) se uplatní 

postup dle správního řádu (viz vypořádání předchozí 

připomínky). 

Příslušná osoba není správním orgánem, a tedy není 

nutné upravovat dispoziční jednání oznamovatele 

vůči ní (uplatní se zásada legální licence). 

Oznamovateli nic nebrání v tom oznámení např. 

doplnit. Co se týče možnosti zpětvzetí oznámení 

učiněného prostřednictvím vnitřního oznamovacího 

systému, to není potřeba v zákoně výslovně 

upravovat, protože jakákoliv další dispozice 

s oznámením ze strany příslušné osoby je podmíněna 

předchozím souhlasem oznamovatele.  

Nadto pro úplnost uvádíme, že Směrnicí ani návrhem 

zákona nejsou dotčena pravidla zpracování osobních 

údajů (GDPR, zákona o zpracování osobních údajů) 

včetně tzv. práva být zapomenut. Oznamovatel tak 

může příslušnou osobu kdykoliv požádat o vymazání 

osobních údajů, které o něm zpracovává.  

Návrh zákona nepočítá s možností podjatosti příslušné osoby 

a pověřeného zaměstnance. Není zřejmé, kdo by tuto situaci 

řešil. Dále není zjevné, kdo by v případě, že se bude jednat o 

příslušnou osobu, která vnitřní oznamovací systém 

obhospodařuje v rámci struktury zaměstnavatele sama, 

Vysvětleno 

Na postup Agentury se subsidiárně uplatí správní řád 

(viz výše), který problematiku podjatosti komplexně 

řeší.  
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oznámení šetřil. Považujeme za nezbytné doplnit. Pokud bude mít oznamovatel pochybnosti 

o nepodjatosti příslušné osoby, může se vždy obrátit 

na Agenturu nebo za zákonem stanových podmínek 

informace uvedené v oznámení zveřejnit.  

K § 2 odst. 1 písm. a): 

Z textace by mělo být zřejmé, že se jedná o právní předpis 

český, ale rovněž i přímo použitelný právní předpis Evropské 

unie. Toto výslovně neupravuje ani zákon, ani to není zmíněno 

v důvodové zprávě. 

Akceptováno 

Aplikovatelnost přímo použitelných právních 

předpisů EU bude doplněna do textu návrhu zákona a 

bude rovněž rozpracována v důvodové zprávě. 

K § 2 odst. 1 písm. a) body 1 až 9, poznámky pod čarou: 

1. odstavec 

Návrh zákona nedefinuje „oblast finančních služeb, finančních 

produktů a finančních trhů“. Směrnice tuto oblast vymezuje 

úžeji, když v přílohách uvádí předpisy, které pod tuto směrnici 

spadají. Návrh zákona nic takového neobsahuje, a tedy může 

pokrývat širší spektrum zákonů, než směrnice zamýšlí, a 

zároveň činit výklad tohoto zákona značně problematickým. 

2. odstavec 

Upozorňujeme ale na to, že pod pojem definovaný zákonem 

spadnou i činnosti na finančním trhu, které nejsou ve směrnici 

zahrnuty, jako například směnárenství. Jsme zásadně proti 

tomu, aby směnárník musel dodržovat povinnosti stanovené 

návrhem zákona. Mnohdy se jedná o jednu fyzickou osobu s 

jedním zaměstnancem a bylo by tak nedůvodně zatěžující 

vztahovat zákon o ochraně oznamovatelů i na směnárníky. 

Nešťastně je zvolena technika poznámek pod čarou, 

Vysvětleno 

Jednotlivé oblasti v § 2 odst. 1 písm. a) byly 

vymezeny tak, aby odpovídaly terminologii českého 

právního řádu. Předkladatel pak vymezil tyto oblasti 

obecným způsobem tak, aby dopadaly právě na co 

nejširší spektrum specifických podoblastí. Úplný a 

aktuální výčet právních předpisů, na které se úprava 

zákona o ochraně oznamovatelů bude vztahovat, 

zveřejní MSP (Agentura) na svých internetových 

stránkách (tato povinnost bude doplněna do § 17). 

Jedním z předpisů uvedených v přílohách Směrnice 

je rovněž směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení 

využívání finančního systému k praní peněz nebo 

financování terorismu, o změně nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES 

a směrnice Komise 2006/70/ES (dále jen „AML 
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navrhujeme příklady uvádět v důvodové zprávě a nikoli v 

předpise samotném. Pokud je záměrem odkazovat na zákony, 

které do jednotlivých kategorií spadají ponechat, navrhujeme 

uvést výčet kompletní. 

směrnice“). Domníváme se, že směnárník je jednou 

z osob povinných již podle AML směrnice podřazené 

pod oblast § 2 odst. 1 písm. a) bod 3 (předcházení 

legalizace výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu) a jeho vynětí z působnosti zákona 

o ochraně oznamovatelů by bylo postupem 

v neprospěch oznamovatele, což Směrnice 

nepřipouští. 

Vymezení oblastí v § 2 odst. 1 písm. a) bod 1, 2 a 3, 

resp. v § 8 odst. 1 písm. c), bude ve spolupráci s 

Ministerstvem financí přeformulováno tak, aby 

odpovídalo požadavkům Směrnice a zároveň 

nepřiměřeně nerozšiřovalo věcnou působnost návrhu 

zákona o ochraně oznamovatelů. 

K § 2 odst. 1 písm. a) bod 9: 

Je nutno přeformulovat a rozšířit ustanovení ve smyslu čl. 2 

odst. 1 bod x. Směrnice, aby došlo k řádné transpozici 

Směrnice. Věcná působnost je v čl. 2 odst. 1 bod x.) směrnice 

stanovena jako ochrana soukromí a osobních údajů a 

bezpečnost sítí a informačních systémů. Důvodová zpráva 

uvádí: „Pod tuto oblast (pozn. myšleno ochrana osobních 

údajů) lze podřadit nejen pravidla pro zpracování osobních 

údajů, nýbrž například i bezpečnost informačních systémů a 

služeb v zásadních odvětvích, jako je bankovnictví, 

telekomunikace a doprava.“ Bezpečnost informačních 

technologií nelze v žádném případě podřadit pod oblast ochrany 

osobních údajů, stejně jako nelze ztotožnit s ochranou osobních 

Akceptováno 

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) bod 9 bude upraveno 

následujícím způsobem: „ochrany osobních údajů, 

soukromí a bezpečnosti sítí a informačních 

systémů“. 
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údajů ochranu soukromí. 

K § 2 odst. 1 písm. a) bod 9: 

Je třeba dodržet formulaci stanovenou v transponované 

Směrnici, tj. definovat oblast jako „ochrany osobních údajů, 

ochrany soukromí včetně ochrany bezpečnosti sítí a 

informačních systémů.“ Pojem osobní údaj je sice spojován 

s ochranou soukromí, ale zároveň je tento pojem jednoznačně 

definován čl. 4 odst. 1 nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pokud by tedy § 2 

odst. 1 písm. a) bod 9 zůstal v rovině ochrany osobních údajů, 

ochrana soukromí ve smyslu § 84 – § 90 zákona č. 89/2012 Sb., 

by tak zůstala ne zcela postižena. Oproti osobním údajům, mezi 

které patří rovněž elektronická adresa, je třeba odlišit i pojem 

„soukromí v elektronické komunikaci“, které je spjato s 

ochranou před nevyžádanou poštou prostřednictvím zákona č. 

480/2004 Sb. [pravidla ochrany osobních údajů se zde použijí 

pouze v rozsahu elektronické adresy jako osobního údajů a 

podmínek udělení souhlasu dle čl. 4 odst. 11 ve spojení s čl. 7 

odst. 2 nařízení (EU) 2016/679]. Hranice mezi ochranou 

osobních údajů a ochranou soukromí je velmi tenká, ve velké 

míře se tyto pojmy překrývají, i tak je však třeba je rozlišovat a 

právně zakotvit oba tyto instituty. Rovněž je nutné zakotvit 

pojem ochrany soukromí v rámci sítí a informačních systémů 

ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích, který upravuje mj. podmínky pro zajištění 

Akceptováno 

Viz vypořádání předchozí připomínky. 
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soukromí elektronických komunikací jako takových včetně 

ochrany provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti 

komunikace. I zde dochází k prolnutí s nařízením (EU) 

2016/679, neboť lokalizační údaj je možné označit za údaj 

osobní ve smyslu čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení, avšak zároveň 

zákon cílí i na ochranu důvěrnosti komunikace. 

K § 2 odst. 1 písm. a) a § 2 odst. 2 a 3: 

Nejasné vymezení oznámení ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) a 

významného oznámení ve smyslu § 2 odst. 2. Jediné vodítko 

spočívá v tom, že prvně uvedené oznámení nesplňuje znaky 

trestného činu a přestupku. Nicméně v důvodové zprávě je 

uvedeno, že výčet oblastí má zabránit bagatelním oznámením, 

ovšem takto neurčité vymezení, kdy se de facto může jednat o 

jakýkoliv protiprávní podnět, může mít za následek zvýšenou 

četnost podání. Lze předpokládat, že pověření/příslušní 

zaměstnanci budou laiky v oblasti přestupkového a trestního 

práva a nelze ani očekávat, že budou schopni rozdíl mezi 

oběma typy oznámení rozlišit. Je nezbytné taktéž upozornit, 

že mezi oběma typy oznámení je úzká hranice, proto 

považujeme na nezbytné vše blíže specifikovat i vzhledem k 

tomu, že tento institut zejm. v rámci soukromého sektoru je 

zcela nový. 

Akceptováno 

Z návrhu zákona bude odstraněno rozlišování mezi 

oznámením a významným oznámením. 

K § 3 

Požadujeme doplnit výjimku pro mlčenlivost podle AML 

zákona a explicitní úpravu týkající se daňové mlčenlivosti (viz 

obecná zásadní připomínka č. 1).  

Částečně akceptováno. Vysvětleno 

Viz vypořádání obecných připomínek v úvodu. 

Předkladatel ve spolupráci s Ministerstvem financí 

přeformuluje ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) bod 1, 2 

a 3 tak, aby odpovídalo požadavkům Směrnice a 
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zároveň nepřiměřeně nerozšiřovalo věcnou 

působnost návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. 

Do § 1 bude doplněn odstavec 2 v následujícím 

znění: 

„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 

a) svrchovanosti, územní celistvosti a 

demokratických základů České republiky, 

b) vnitřního pořádku a bezpečnosti, 

c) ve větším rozsahu životů nebo zdraví 

fyzických osob, 

d) ochrany informací o veřejných zakázkách 

v oblasti obrany nebo bezpečnosti, 

e) plnění mezinárodních závazků v oblasti 

obrany, 

f) významných bezpečnostních operací a 

g) bojeschopnosti ozbrojených sil České 

republiky.“. 

Ustanovení § 3 bude upraveno následujícím 

způsobem: „Oznámení protiprávního jednání se 

v rozsahu zjevně nezbytném k jeho učinění 

nepovažuje za porušení smluvní povinnosti 

mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTXH5UVM)



Stránka 25 (celkem 238) 

řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle 

jiných právních předpisů upravujících výkon činností 

uvedených v § 2 odst. 1 písm. c), s výjimkou 

povinnosti 

a) zachovávat ochranu utajovaných informací 

a informací, jejichž vyzrazení by mohlo 

ohrozit dosažení účelu trestního nebo 

krizového řízení, 

b) mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, 

notářského kandidáta a koncipienta, státního 

zástupce, asistenta a právního čekatele, 

advokáta a advokátního koncipienta, 

soudního exekutora exekutorského 

kandidáta a koncipienta, soudce, asistenta 

soudce a justičního čekatele, a daňového 

poradce, a 

c) mlčenlivosti při poskytování 

zdravotních služeb.“. 

Důvodová zpráva bude doplněna ve znění navrženým 

Ministerstvem financí, tedy:  

Povinnost zachovávat mlčenlivost dle § 52 až 55 

zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) vychází 

ze základní zásady neveřejnosti správy daní podle § 9 

odst. 1 daňového řádu. Touto povinností jsou kromě 

osob zúčastněných na správě daní vázány rovněž 

všechny úřední osoby správce daně. Ochrana údajů 

pokrytých daňovou mlčenlivostí ovšem není 
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neomezená, ale existuje řada zákonných průlomů do 

této mlčenlivosti. Tyto průlomy jsou zásadní 

podmínkou toho, aby údaje kryté daňovou 

mlčenlivostí byly konkrétnímu orgánu či osobě 

poskytnuty, přičemž se musí vzhledem ke striktnímu a 

speciálnímu charakteru daňové mlčenlivosti jednat o 

průlomy adresné, které nevzbuzují pochyb, že jsou 

zacíleny právě na daňovou mlčenlivost. V 

navrhovaném ustanovení je tak formulován explicitní 

průlom do povinnosti daňové mlčenlivosti, a to pouze 

v rozsahu ustanovení § 2 § 2 odst. 1 písm. a) bod 2, 

tj. v rozsahu oznámení protiprávního jednání v 

oblasti daně z příjmů právnických osob a správy 

odvodů za porušení rozpočtové kázně. 

K § 3 odst. 1 písm. c): 

Nerozumíme, kdo je zamýšlen „zaměstnavatelem 

vykonávajícím činnost v oblasti předcházení legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu“. Je-li touto osobou 

myšlen takový zaměstnavatel, který spadá mezi povinné osoby 

podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon), pak uvádíme, 

že mezi tyto zaměstnavatele spadne i zaměstnavatel, který i 

pouze jednou provede obchod v hotovosti v hodnotě 10 000 

EUR nebo vyšší [§ 2 odst. 2 písm. c) AML zákona]. Tedy, 

zaměstnavatelem vykonávajícím činnost v oblasti předcházení 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

může být nakonec kdokoliv. Trváme na tom, aby byl text 

návrhu zákona zpřesněn a vztah k AML zákonu byl 

jednoznačně vymezen tak, aby bylo možné z textu zákona jasně 

Vysvětleno. Akceptováno 

Vymezení oblastí v § 2 odst. 1 písm. a) bod 1, 2 a 3, 

resp. v § 8 odst. 1 písm. c), bude ve spolupráci s 

Ministerstvem financí přeformulováno tak, aby 

odpovídalo požadavkům Směrnice a zároveň 

nepřiměřeně nerozšiřovalo věcnou působnost návrhu 

zákona o ochraně oznamovatelů. 

Mezi osobami povinnými ke zřízení vnitřního 

oznamovacího systému nebude osoba, která pouze 

jednou provede obchod v hotovosti v hodnotě 

alespoň 10 000 EUR, resp. bude povinnou osobou 

podle AML pouze jednorázově pro určitou situaci či 

transakci. Více viz vypořádání obecných připomínek 
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určit, kdo je zaměstnavatelem vykonávajícím činnost v oblasti 

předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. 

v úvodu.  

K § 8 odst. 1 písm. c), resp. § 2 odst. 1 písm. a) bod 1: 

Z návrhu zákona není zřejmé, jací zaměstnavatelé spadají pod 

„zaměstnavatele vykonávající činnost v oblasti finančních 

služeb, finančních produktů a finančních trhů“, není tak 

jednoznačně zřejmá působnost zákona. Návrh zákona nijak 

nevymezuje, zda povinnosti plynoucí ze zákona dopadají jen na 

samotné licencované subjekty (banky, platební instituce, 

poskytovatele spotřebitelského úvěru aj.), nebo i na osoby 

zabývající se distribucí finančních produktů. Tyto osoby taktéž 

vykonávají činnost v oblasti finančních služeb, byť mnohdy 

pouze okrajově. Příklad 1: Pověření zástupci instituce 

elektronických peněz – jedná se mnohdy o trafikanty 

prodávající předplacené platební karty. Skutečně majitel trafiky 

vykonává činnost v oblasti finančních služeb? Příklad 2: 

Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru – jedná se o 

obchody (například s elektronikou), autobazary aj., které 

prodávají zboží na úvěr. Tyto osoby by podle zákona taktéž 

spadaly pod zaměstnavatele vykonávající činnost v oblasti 

finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů, 

ačkoliv jejich primární zaměření je zcela odlišné. Dalším 

příkladem je tzv. flotilář (osoba, jejíž činnost se 

zprostředkování podobá, a proto se na něj vztahuje zúžený 

okruh ustanovení týkajících se pojišťovacích zprostředkovatelů, 

viz § 4 zákona č. 170/2018 Sb.). Domníváme se, že záměrem 

směrnice nebylo, aby se speciální režim ochrany oznamovatelů 

Vysvětleno Akceptováno 

Vymezení oblastí v § 2 odst. 1 písm. a) bod 1, 2 a 3, 

resp. v § 8 odst. 1 písm. c), bude ve spolupráci 

s Ministerstvem financí přeformulováno tak, aby 

odpovídalo požadavkům Směrnice a zároveň 

nepřiměřeně nerozšiřovalo věcnou působnost návrhu 

zákona o ochraně oznamovatelů. 

Ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) bude upraveno tak, 

aby odpovídalo novému vymezení § 2 odst. 1 písm. 

a) bod 1, 2 a 3, přičemž povinnost zavést vnitřní 

oznamovací systém pro osoby vykonávající činnost v 

oblasti finančních služeb, finančních produktů a 

finančních trhů bude v souladu se smyslem a účelem 

Směrnice zúžena pouze na ty osoby, které jsou 

primárními licencovanými subjekty poskytujícími 

dané služby.  

Více viz vypořádání obecných připomínek v úvodu. 
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vztahoval i na distributory finanční služby, ale aby dopadal 

pouze na primární licencovaný subjekt poskytující danou 

službu. To by měl zákon vyjasnit a jasněji definovat. Nad 

rámec uvádíme, že někteří zaměstnavatelé, například 

poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, budou 

zaměstnávat i jen 3 zaměstnance. Pokud to Směrnice umožňuje, 

domníváme se, že takto malí zaměstnavatelé by měli být 

z působnosti zákona vyňati, byť poskytují finanční služby. 

K § 8 odst. 3: 

Nejsme si jisti výkladem čl. 8 odst. 6 Směrnice, nicméně podle 

našeho názoru je diskriminační, aby zaměstnavatelé uvedení 

ve výčtu v § 2 odst. 1 písm. a) nemohli sdílet vnitřní 

oznamovací systém. Pokud to Směrnice povoluje, zastáváme 

názor, že by sdílení vnitřního oznamovacího systému mělo být 

povoleno i zaměstnavatelům ze specifických vyjmenovaných 

oblastí. 

Akceptováno 

Znění § 8 odst. 3 návrhu zákona bude upraveno tak, 

aby sdílení vnitřního oznamovacího systému bylo 

umožněno všem povinným osobám bez ohledu 

na počet zaměstnanců i na specifickou oblast 

činnosti.  

K § 10: 

V případě, že oznámení směřuje vůči příslušné osobě 

a zaměstnavatel v rámci vnitřního systému má určenou pouze 

jedinou příslušnou osobu, není zřejmé, kdo bude oznámení 

šetřit. Současně s tímto není řešena situace, zda si bude šetření 

oznámení stahovat Agentura sama, či jak by bylo dále 

postupováno. Považujeme za nezbytné tuto situaci v návrhu 

zákona ošetřit. 

Vysvětleno 

Osoba povinná zřídit vnitřní oznamovací systém je 

odpovědná za dodržení lhůt uvedených v návrhu 

zákona. Jak toto zajistí je na její odpovědnosti. V § 

10 odst. 1 návrhu zákona je explicitně uvedeno, 

že zaměstnavatel může určit více příslušných osob. 

Je mu tak umožněno zajistit zastupování v době 

nepřítomnosti. Tato alternativa bude blíže 

rozpracována v důvodové zprávě. 

Agentura nemá na fungování a postupy v rámci 

vnitřního oznamovacího systému vliv (vyjma 
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přestupkové odpovědnosti). 

K § 15 odst. 2: 

Nespatřujeme důvod pro nejednotné vymezení mlčenlivosti, 

jako tomu je u příslušné osoby a pověřených zaměstnanců. 

Příslušné osoby musí zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech - § 11 odst. 1 písm. c), tj. absolutní mlčenlivost, 

kdežto u pověřených zaměstnanců se hovoří ve vztahu 

k mlčenlivosti pouze o skutečnostech tvořících předmět 

obchodního tajemství nebo utajované informaci. Požadujeme 

právní úpravu sjednotit. Dále pak v odůvodněných případech 

mohou být pověření zaměstnanci zproštěni zachování 

mlčenlivosti, nicméně toto není upraveno u příslušných osob, 

požadujeme též sjednotit.  

 Akceptováno 

Úprava mlčenlivosti bude sjednocena tak, 

že u pověřeného zaměstnance bude rozšířena 

takovým způsobem, aby nezahrnovala pouze 

skutečnosti tvořící předmět obchodního tajemství 

nebo utajované informace (obdobně jako u příslušné 

osoby). U pověřeného zaměstnance zůstane možnost 

zproštění mlčenlivosti ze strany ředitele. U příslušné 

osoby bude zproštění mlčenlivosti podléhat pouze 

úpravě zvláštních předpisů, protože by bylo proti 

smyslu zákona, pokud by příslušnou osobu 

zprošťoval mlčenlivosti její zaměstnavatel. Trestní 

řád (§ 8 odst. 5) dovoluje prolomení mlčenlivosti 

příslušné osoby se souhlasem soudce. Občanský 

soudní řád (§ 124) a správní řád (§ 55 odst. 3) 

umožňují prolomení mlčenlivosti se souhlasem toho, 

v jehož prospěch je mlčenlivost zákonem založena. 

K § 16: 

Z důvodové zprávy vyplývá, že Agentura bude mít dva druhy 

zaměstnanců, řadoví zaměstnanci zajišťující chod a pověření 

zaměstnanci. Agentura ovšem jako celek např. nebude šetřit 

oznámení, bude se jednat pouze o pověřené osoby, které se 

tímto budou zabývat. Dochází zde ke směšování působnosti 

Agentury a pověřených zaměstnanců, např. jednotlivé úkony 

uvedené v § 16 se nebudou vztahovat na celý útvar, ale 

konkrétně k jednotlivým osobám. Navrhujeme konkrétně 

Vysvětleno 

Bude upraveno tak, že úkoly Agentury budou 

svěřeny Ministerstvu spravedlnosti. Bude ponecháno 

na rozhodnutí ministerstva, jakým způsobem úkoly 

uložené zákonem bude plnit. Tím není dotčen § 16 

písm. e) návrhu zákona (s oznámeními se mohou 

seznamovat pouze pověření zaměstnanci) ani 

požadavky na osobu pověřeného zaměstnance 

(zejména mlčenlivost).  
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specifikovat.  

K § 19 odst. 2: 

V tomto ustanovení je uvedeno, že Agentura posoudí 

důvodnost oznámení z hlediska dalšího postupu; totéž není již 

upraveno u posouzení oznámení příslušnou osobou. Otázka 

posouzení důvodnosti by měla být ponechána i příslušné osobě, 

která může selektovat oznámení nesplňující náležitosti ve 

smyslu § 2 odst. 1 návrhu zákona. Toto by mělo vliv na 

vyčlenění zcela bagatelních oznámení, která by byla v běžných 

případech odložena. Požadujeme doplnit. 

Neakceptováno 

Návrh zákona přiznává tuto možnost Agentuře z toho 

důvodu, že jako orgán veřejné moci bude lépe 

schopna posoudit, zda je oprávněna neposuzovat 

důvodnost oznámení pro absenci důvodů hodných 

zvláštního zřetele z hlediska ochrany dotčeného 

veřejného zájmu. Také spíše u Agentury hrozí vyšší 

nápad podávaných oznámení a jedná se tedy o 

prostředek, kterým se navrhovatel snaží předejít 

zahlcení Agentury (MSP) nedůvodnými oznámeními. 

Rovněž Směrnice v čl. 11 odst. 4 v tomto smyslu 

hovoří pouze o „příslušných orgánech“, tudíž 

přiznání této možnosti také příslušné osobě by bylo 

postupem v neprospěch oznamovatele, což Směrnice 

nepřipouští. 

K § 19 odst. 3: 

Agentura má dále možnost o oznámení informovat správní 

orgán, policejní orgán; taková možnost ale není uvedena 

u příslušných osob. Není jasné, zda příslušné osoby tuto 

možnost nemají, případně, zda se přiměřeně použije toto 

ustanovení i ve vztahu k nim. Považujeme za nezbytné doplnit 

absentující právní úpravu. Obdobně i u písm. b) ohledně 

oznámení zaměstnance zpravodajské služby. 

Částečně akceptováno 

Do § 11 bude doplněn nový odstavec 2 následujícího 

znění: „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.“. 

Příslušná osoba musí dbát ochrany totožnosti 

oznamovatele [článek 9 odst. a) Směrnice], proto je 
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možné postoupit oznámení příslušným orgánům 

pouze se souhlasem oznamovatele. Smyslem 

vnitřního oznamovacího systému je primárně 

předcházení škodám a odstraňování protiprávních 

stavů, nikoliv trestání pachatele. Tím není dotčena 

odpovědnost podle § 368 trestního zákoníku ani 

povinnost státních orgánů stanovená v § 8 odst. 1 

trestního řádu, dle které mají osoby bez zvláštní 

kvalifikace již nyní povinnost vyhodnotit, zda se 

jedná o skutečnosti nasvědčující tomu, že byl 

spáchán trestný čin. 

Připomínka k písmenu b) není dle předkladatele 

důvodná, neboť i zaměstnanci zpravodajských služeb 

budou moci oznamovat prostřednictvím vnitřních 

oznamovacích systémů a analogické vynětí 

z působnosti, jako je tomu u Agentury, se tedy 

v tomto případě neuplatní.  

K § 19 odst. 3 písm. c), věta první: 

Agentura bez zbytečného odkladu vyrozumí oznamovatele o 

neshledání podezření ze spáchání protiprávního jednání, avšak 

totéž již není dále vymezeno u příslušné osoby. Požadujeme 

právní úpravu doplnit i u příslušné osoby, resp. u vnitřního 

oznamovacího systému. 

Akceptováno 

Bude sjednocena terminologie týkající se postupu 

příslušné osoby a Agentury. 

K § 21: 

V textu uvedena podmínka, na základě níž Agentura vydá 

potvrzení, tj. jedná se pouze o případ, kdy je užit vnější 

oznamovací systém, nicméně v návrhu zákona není dále 

Akceptováno jinak 

Institut potvrzení bude z návrhu zákona i návrhu 

změnového zákona odstraněn.  
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určeno, zdali potvrzení bude vydáváno i těm oznamovatelům, 

kteří podají oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího 

systému. Jelikož s vydáním osvědčení jsou spojeny zásadní 

právní důsledky pro oznamovatele (např. zákaz odvetných 

opatření a obrana u soudu), jeví se tato disproporce 

diskriminační. Není zjevné, jak bude postupováno v případě, že 

nebude možné, aby příslušná osoba u vnitřního systému vydala 

potvrzení. Dále pak není jasné, pokud příslušná osoba zjistí, 

že je třeba postoupit oznámení policejnímu orgánu, zda se může 

přímo obrátit na Agenturu k vydání potvrzení místo 

oznamovatele, či toto může učinit pouze oznamovatel. 

Požadujeme absentující úpravu blíže vymezit. 

K § 27 a dále v textu týkající se Ochrany bankovního 

tajemství a dalších informací:  

V důvodové zprávě k § 3 se uvádí, že „zákon zakotvuje 

neúčinnost smluvní a zákonné povinnosti mlčenlivosti 

v případě oznamování, jelikož veřejný zájem na oznamování 

protiprávních jednání v dané situaci převáží.“ Rozumíme, že při 

samotném oznámení porušení povinnosti bude z povahy věci 

často nezbytné, aby součástí oznámení byly případně rovněž 

informace představující součást bankovního tajemství ve 

smyslu § 38 zákona o bankách, resp. obdobný typ údajů 

chráněný § 25b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních 

a úvěrních družstvech (dále bude v připomínce pro oba druhy 

údajů pro zjednodušení používán termín „bankovní tajemství“), 

protože bez takových informací by oznámení nebylo možné 

efektivně formulovat. Nepovažujeme však již za adekvátní, aby 

údaje, které jsou jinak v bance pod ochranou bankovního 

Vysvětleno 

Dle Směrnice (čl. 5 odst. 7) i dle návrhu zákona (§ 6) 

se za oznámení podle tohoto zákona považuje rovněž 

zveřejnění. Zveřejnit oznamované informace může 

oznamovatel za splnění zákonných podmínek (§ 27 

návrhu zákona a čl. 15 Směrnice), nicméně omezení 

tohoto postupu dalšími podmínkami by znamenalo 

odklon od Směrnice v neprospěch oznamovatele, což 

Směrnice neumožňuje.  

Na skutečnosti uvedené v připomínce nedopadne ani 

žádná z výjimek uvedených v čl. 3 Směrnice. Co se 

týče výjimky ve vztahu k utajovaným informacím 

(tamtéž a v § 15 návrhu zákona), jedná se o utajované 

informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o 

ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
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tajemství, nebyly chráněny při zveřejnění informace veřejnosti 

podle § 27 – v takovém případě máme za to, že ochrana údaje, 

které jsou jinak v bance pod ochranou bankovního tajemství 

(což budou převážně informace o osobách, které nejsou ani 

nijak odpovědné za tvrzené porušení povinnosti) bude 

ve většině případů představovat „vyšší zájem“ nežli zveřejnění 

informace. Za vhodné řešení považujeme úpravu § 27, která 

vyloučí zveřejnění informace v rozsahu záležitostí, které jsou 

jinak předmětem bankovního tajemství, takový postup dle 

našeho názoru koresponduje i s čl. 3 odst. 3 písm. a) 

transponované Směrnice. Související problematikou je i průlom 

do povinnosti mlčenlivosti podle § 25a zákona o bankách, resp. 

§ 25a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, a dále pak § 

50 odst. 1 zákona o České národní bance. I v těchto případech 

máme za to, že ani na tento typ informací by se nemělo 

vztahovat právo jejich zveřejnění podle § 27 navrženého 

zákona. Údaje, které jsou jinak v bance pod ochranou 

bankovního tajemství, by pak měly být chráněny povinností 

mlčenlivosti zaměstnance Agentury podle § 15 (případná 

úprava § 15 záleží na tom, co je obsahem slovního spojení 

„utajované informace“ podle § 15 – viz ostatní připomínka k § 

15 (č. 36). V souvislosti s uplatněním výše uvedené zásadní 

připomínky je podstatné, zda bylo vůbec záměrem 

předkladatele stanovit průlom do povinnosti zachovávat výše 

uvedené informace – viz ostatní připomínka k § 3 (č. 22). 

způsobilosti. 

Ustanovení § 5 odst. 1 bude upraveno následujícím 

způsobem: „Smluvní nebo zákonnou povinnost 

neporuší oznamovatel nebo osoba uvedená v § 4 

odst. 2 učiněním oznámení nebo jednáním v 

souvislosti se zjišťováním skutečností, které jsou 

obsahem oznámení, ledaže porušení této povinnosti 

nebylo zjevně nezbytné k učinění oznámení; to 

neplatí, jde-li o porušení povinnosti mlčenlivosti 

uvedené v § 3, porušení povinnosti zachovávat 

ochranu utajovaných informací podle zvláštního 

právního předpisu nebo je-li jednáním v souvislosti 

se zjišťováním skutečností, které jsou obsahem 

oznámení, spáchán trestný čin“. 

Ustanovení § 27 odst. 2 písm. a) bude upraveno 

následujícím způsobem: 

„Oznamovatel může informace podle odstavce 1 

zveřejnit, pokud: 

a) učiní oznámení prostřednictvím vnitřního 

oznamovacího systému a u Agentury, nebo přímo u 

Agentury, a ve lhůtě 30 dnů ode dne kdy příslušná 

osoba navrhla zaměstnavateli opatření podle § 12 

odst. 5, nebo ode dne, kdy Agentura informovala 

zaměstnavatele podle § 19 odst. 4, nebyla přijata 

opatření k nápravě protiprávního stavu nebo 

předcházení či zamezení protiprávního jednání 

uvedeného v oznámení anebo napravení jeho 

následků,“. 
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Vzhledem k negativnímu stanovisku Odboru 

kompatibility Úřadu vlády ČR k vynětí bankovního 

tajemství bude důvodová zpráva doplněna v souladu 

se stanoviskem Ministerstvem financí, tzn.: I v 

souvislosti obdrženým stanoviskem OKOM však 

považujeme za nezbytné doplnit důvodovou zprávu v 

části týkající se průlomu do povinnosti mlčenlivosti 

(§ 3), tj. postavit v důvodové zprávě najisto, že 

povinností mlčenlivosti, která není provedením 

oznámení nebo zveřejněním podle zákona o ochraně 

oznamovatelů, se rozumí rovněž povinnost banky 

uchovávat bankovní tajemství ve smyslu § 38 zákona 

č. 21/1992 Sb., o bankách, resp. obdobný typ údajů 

chráněný § 25b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních 

a úvěrních družstvech. Toto doplnění důvodové 

zprávy považujeme za žádoucí v souvislosti s 

veřejnoprávní povinností bank, resp. družstevních 

záložen chránit předmětné informace. Pokud by tomu 

tak nebylo a např. bankovní tajemství bychom pro 

účely § 3 zákona o ochraně oznamovatelů za 

povinnost mlčenlivosti nepovažovali, mohla by nastat 

situace, kdy by oznamovatel byl zproštěn smluvní 

mlčenlivosti a beztrestně by tak mohl zveřejnit údaje 

podléhající bankovnímu tajemství. Banka by ale 

mohla být za toto porušení povinnosti zachovávat 

bankovní tajemství sankcionována, i když fakticky 

nebylo v její moci tomuto porušení zabránit.  

Do § 5 bude doplněna poslední věta v následujícím 

znění: „Tím není dotčeno ustanovení § 3 odst. 1.“. 
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K § 30. Přestupky příslušných osob: 

Vzhledem k tomu, že i agenturní, resp. pověření zaměstnanci, 

šetří oznámení a řeší jejich důvodnost, považujeme za rovný 

přístup, aby i tito zaměstnanci podléhali možnosti sankčních 

mechanismů v podobě přestupku. Uvedené je možné rozšířit o 

to, že agenturní zaměstnanci, resp. pověření zaměstnanci, 

podléhají kárné odpovědnosti podle zákona o státní službě. 

Považujeme z nutné doplnit. 

Akceptováno jinak 

Osoby podléhající kárné nebo kázeňské odpovědnosti 

budou vyňaty z přestupkové odpovědnosti podle 

návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a 

souvisejícího změnového zákona. 

Ustanovení § 30 odst. 1 bude upraveno následujícím 

způsobem: „Příslušná osoba, která nepodléhá kárné 

nebo kázeňské odpovědnosti, se dopustí přestupku 

tím, že…“. 

Ministerstvo obrany K § 1  

Požadujeme exempci ve vztahu k působnosti zákona v oblasti 

národní bezpečnosti a ochrany podstatných bezpečnostních 

zájmů ČR, včetně oblasti zadávání veřejných zakázek pro 

oblast obrany nebo bezpečnosti. Podotýkáme, že ze Směrnice 

vyplývá mj. následující: 

„Článek 3 

Vztah k jiným aktům Unie a vnitrostátním ustanovením  

1. 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.  

2. 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 

Akceptováno jinak 

Ustanovení § 3 bude doplněno o odstavec 2, který 

bude znít: „: 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 

a) svrchovanosti, územní celistvosti a 

demokratických základů České republiky, 

b) vnitřního pořádku a bezpečnosti, 

c) ve větším rozsahu životů nebo zdraví osob, 

d) ochrany informací o veřejných zakázkách 

v oblasti obrany nebo bezpečnosti, 

e) plnění mezinárodních závazků v oblasti 

obrany, 

f) významných bezpečnostních operací a 
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obrany nebo bezpečnosti, ledaže se na ně vztahují příslušné 

akty Unie.  

3. Touto směrnicí není dotčeno uplatňování unijního či 

vnitrostátního práva týkajícího se: 

a) ochrany utajovaných informací; 

b) ochrany právní a lékařské profesní povinnosti zachovávat 

mlčenlivost; 

c) tajných porad soudců; nebo 

d) pravidel trestního řízení.  

4. Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy týkající 

se výkonu práva pracovníků na konzultace  

s jejich zástupci nebo odborovými svazy a práva ochrany proti 

jakémukoli neoprávněnému opatření vedoucímu k újmě, které 

tyto konzultace vyvolaly, jakož i nezávislosti sociálních 

partnerů a jejich práva uzavírat kolektivní smlouvy. Tím není 

dotčena úroveň ochrany poskytované touto směrnicí.“ 

Do § 1 tedy navrhujeme vložit negativní vymezení věcné 

působnosti zákona tak, aby byla správně implementována 

citovaná Směrnice, například v tomto znění: 

„Tento zákon se nevztahuje na oznámení, u nichž zájem na 

zajištění národní bezpečnosti nebo podstatný bezpečnostní 

zájem České republiky bez důvodných pochybností převažují 

nad zájmem na ochraně oznamovatele podle tohoto zákona.“ 

Této výjimce by pak měla odpovídat úprava normativního 

odkazu pod čarou č. 7, kdy oznámení by se netýkalo zadávání 

veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti ve smyslu 

g) bojeschopnosti ozbrojených sil České 

republiky.  

Ustanovení § 3 bude nazváno jako „mlčenlivost a 

informace vyloučené z oznamování“, přičemž bude 

dále upraveno následujícím způsobem: „Oznámení 

protiprávního jednání se nepovažuje za porušení 

smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti 

mlčenlivosti podle daňového řádu ani za porušení 

povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných 

právních předpisů upravujících výkon činností 

uvedených v § 2 odst. 1 písm. c), s výjimkou 

povinnosti: 

a)  zachovávat ochranu utajovaných informací 

a informací, jejichž vyzrazení by zjevně 

mohlo ohrozit probíhající trestní řízení nebo 

ochranu zvláštních skutečností podle zákona 

upravujícího krizové řízení, 

b) mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, 

notářského kandidáta a koncipienta, státního 

zástupce, asistenta a právního čekatele; 

advokáta a advokátního koncipienta, 

soudního exekutora, exekutorského kandidáta 

a koncipienta, soudce, asistenta soudce a 

justičního čekatele, a daňového poradce, a 

c) mlčenlivosti při poskytování zdravotních 

služeb. 

Výše uvedené bude rozvedeno do důvodové zprávy. 
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části deváté zákona č. 134/2016 Sb. Současně by tímto 

návrhem nebyla vyloučena ochrana oznamovatele podle 

ostatních procesních i interních mechanismů. Dle našeho 

názoru přesně toto je smyslem výjimky uvedené ve Směrnici. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Pro úplnost uvádíme, že do návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů bude doplněno rovněž ustanovení 

v následujícím znění: „Ustanovení tohoto zákona se 

přiměřeně použijí na oznamování protiprávního 

jednání, kterým je porušena povinnost uložená 

právním předpisem uvedeným v § 2 odst. 1. písm. a), 

podle jiného právního předpisu, a to v rozsahu, v 

jakém není upraveno tímto právním předpisem. Tím 

není dotčen postup orgánů veřejné moci při 

uplatňování odpovědnosti za trestný čin, přestupek, 

kárný delikt nebo kázeňský delikt.“. 

V případě upravení předmětného ustanovení 

způsobem navrhovaným MO by předkladatel 

na adresáty normy kladl nepřiměřený požadavek 

poměřování jednotlivých zájmů, k čemuž adresátům 

nebudou k dispozici žádné prostředky, jelikož 

objektivní měřítka k takovému porovnání neexistují. 

Vzhledem k tomu, že ze znění § 3 odst. 2 jasně 

vyplývá ustanovená výjimka, není dle názoru 

předkladatele nutné, upravovat poznámku pod čarou 

s ohledem na to, že působnost na oblast zadávání 

veřejných zakázek je obecně zachována.  

V důvodové zprávě bude specifikováno, že 

působnost zákona je vyloučena u informací o 

zadávání veřejných zakázek v oblasti bezpečnosti 

včetně zakázek vyplývajících z členství 

v mezinárodních organizacích (např. NATO). 

Ve vztahu ke stávajícímu vnitřnímu oznamovacímu 
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systému bude postačovat provést takovou úpravu, 

aby tento systém splňoval povinnosti stanované 

návrhem zákona. Pokud je pro Ministerstvo obrany 

problematická lhůta pro modifikaci vnitřního 

oznamovacího systému, je ze strany MSP možné 

prodloužit přechodným ustanovením lhůtu pro 

splnění této povinnosti až po účinnosti návrhu zákona 

(aktuálně je navrhována lhůta do 90 dnů ode dne 

nabytí účinnosti zákona).  

 

K § 4 

Navrhujeme v zákoně stanovit, po jaké období má 

oznamovatel status chráněného oznamovatele.  

Odůvodnění: 

V návrhu zákona není explicitně stanoveno, po jaké období má 

oznamovatel status chráněného oznamovatele. Zároveň 

navrhujeme nevázat zánik statusu chráněného oznamovatele 

na skončení pracovního poměru nebo služebního poměru 

státního zaměstnance, služebního poměru příslušníka 

bezpečnostního sboru nebo zánik služebního poměru vojáka z 

povolání, neboť odvetná opatření vůči oznamovateli 

nespočívají pouze v ukončení pracovního/služebního poměru, 

ale mohou mít i jiné zavrženíhodné projevy a mohou být 

uskutečňována i v době po ukončení pracovního/služebního 

poměru (např. zásahy do osobního života, zastrašování, 

zostouzení, schválnosti, lehké fyzické útoky, vyhrožování 

členům rodiny, trestní oznámení, apod.). 

Neakceptováno. Vysvětleno 

Vzhledem k tomu, že Směrnice ani návrh zákona 

o ochraně oznamovatelů dobu, po kterou se 

na oznamovatele vztahuje ochrana podle této právní 

úpravy, neurčují, je třeba dovodit, že tato ochrana 

není časově omezena. Omezení ochrany na určité 

období by byl postup v neprospěch oznamovatele, 

což Směrnice ve svém článku 25 nepřipouští. 
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Tato připomínka je zásadní. 

 

K § 5 

Navrhujeme vložit do § 5 nový odstavec 3 ve znění: „(3) 

Právní jednání zakládající odvetná opatření jsou od počátku 

neplatná.“ 

Odůvodnění: 

Zákaz odvetných opatření by poněkud ztrácel smysl, pokud by 

oznamovatel musel prokazovat relativní neúčinnost právního 

jednání, které takové opatření v praxi vytvořilo. Zákon by měl 

z důvodu posílení motivace oznamovatelů a jejich právní 

jistoty jednoznačně stanovit tzv. absolutní neplatnost právního 

jednání sledujícího odplatu oznamovateli. Jde totiž o případ, 

kdy zákon chrání nejen osobu oznamovatele, ale i zájem 

obecnější, širší, zpravidla zájem celé společnosti, tzn. zájem 

veřejný. Přitom takové neplatnosti se může dovolat kdokoli, 

kdo se cítí vadným právním jednáním dotčen, ale především 

soud či správní orgán může z úřední povinnosti takovou 

neplatnost zkoumat. Nicméně i bez rozhodnutí soudu či jiného 

orgánu bude takto vadné, tj. tzv. absolutní neplatností 

sankcionované, právní jednání od počátku (ex tunc) neplatné. 

Odvetné opatření by nemělo požívat žádné právní ochrany. 

Oznamovatel tedy bude prokazovat, že se jednalo o právní 

jednání uskutečňující odvetné opatření, a druhá strana bude 

prokazovat, že tomu tak nebylo. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

Zavedení neplatnosti, respektive neúčinnosti 

právních jednání potenciálně naplňujících znaky 

odvetných opatření a priori by bylo nepřiměřeným 

zásahem do právních vztahů s těžko představitelnými 

důsledky. Takový postup by se týkal mimo jiné i 

řady veřejnoprávních jednání (vydávání licencí, 

správních rozhodnutí atp.). Ochrana oznamovatele 

před odvetnými opatřeními je zvýšena zejména 

doprovodným změnovým zákonem, který novelizací 

občanského soudního řádu a soudního řádu správního 

posiluje procesní postavení oznamovatele 

před soudem (prostřednictvím institutu předběžného 

opatření či odkladného účinku), přičemž osoba 

uplatňující odvetná opatření je za jakoukoliv újmu 

způsobenou osobám chráněným tímto zákonem 

odpovědná rovněž soukromoprávně. Oznamovatel 

tedy před soudem nebude muset prokazovat, že vůči 

němu bylo uplatněno odvetné opatření, nýbrž postačí, 

když „uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze 

dovodit, že byl ze strany žalovaného vystaven 

odvetnému opatření proto, že je oznamovatelem 

podle zákona“.  

V důvodové zprávě budou akcentované procesní 

nástroje nemajetných oznamovatelů a jejich právo na 
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bezplatné právní poradenství, osvobození od 

soudních poplatků a zbavení povinnosti skládat 

jistinu při návrhu na vydání předběžného opatření. 

K hlavě II – Agentura obecně 

Požadujeme, aby bylo z návrhu vypuštěno zřízení Agentury. 

Odůvodnění: 

Setrváváme na své dřívější připomínce uplatněné 

v mezirezortním připomínkovém řízení k již dříve 

předloženému návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, že 

zřízení Agentury je neefektivní a drahé a že jde proti 

programovému prohlášení vlády, kterým se vláda zavázala 

vyhodnotit rozsah a efektivnost státních úřadů a institucí 

a uskutečnit potřebné organizační změny za účelem efektivního 

vynakládání prostředků na chod státní správy. Zaměstnání 

vyššího počtu kvalifikovaných státních zaměstnanců určených 

de facto k vydávání potvrzení a přeposílání podnětů 

oznamovatelů rozhodně nepovede k faktickému zvýšení 

ochrany oznamovatelů, povede jen k marnému mrhání 

prostředků státního rozpočtu. 

Jak vyplývá z důvodové zprávy, nadále se počítá s prakticky 

stejným, dle našeho názoru vysokým, počtem zaměstnanců, 

tedy 19. Přitom je otázkou, jak zásadní činnosti budou tito 

zaměstnanci fakticky vykonávat. 

Z důvodové zprávy vyplývá, že se podle kvalifikovaného 

odhadu bude počet přijatých oznámení pohybovat v řádu 

stovek ročně (pravděpodobně 100–800 oznámení). Přitom se 

při stanovení tohoto odhadu vychází z počtů oznámení dle 

Neakceptováno. Vysvětleno 

Zavedení vnějšího oznamovacího systému 

splňujícího všechna stanovená pravidla je 

požadavkem Směrnice a jeho nezavedení by bylo 

v neprospěch oznamovatele, což Směrnice 

neumožňuje. Z hlediska předpokládaných činností 

Agentury (zejména metodická a poradenská činnost), 

není tato beze zbytku nahraditelná již existujícími 

systémy či úřady. Ve vztahu ke zmíněným již 

existujícím interním oznamovacím systémům je třeba 

upozornit na fakt, že tyto v současné chvíli nesplňují 

požadavky Směrnice ani co do způsobu fungování, 

ani co do možnosti oznamovatele využít alternativní 

externí oznamovací systém. Ačkoliv značnou část 

oznámení mohou tvořit oznámení taková, která 

nebudou naplňovat definici oznámení, i tuto 

skutečnost bude muset někdo v první fázi po učinění 

oznámení prověřit. 

Co se týká množství činěných oznámení, je potřeba 

očekávat jeho celkový nárůst zejména vzhledem 

k dosavadní absenci komplexního a jednotného 

systému ochrany oznamovatelů. 

Případy protiprávního jednání, které není jednáním 

bagatelním a nenaplňuje skutkovou podstatu 
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nařízení vlády č. 145/2015 Sb. a z předpokladu, že po přijetí 

nového zákona a zřízení Agentury lze očekávat nárůst počtu 

oznámení. Nelze pominout, že stávající vnitřní oznamovací 

systém v rámci služebních úřadů (dnes dle nařízení vlády č. 

145/2015 Sb.) má zůstat zachován, čili jistý objem oznámení 

(předpokládejme, že podobný jako v minulých letech) může 

nadále směřovat právě do stávajícího již zavedeného systému, 

nikoli nově zřízené Agentuře. Praktické zkušenosti 

z prošetřování těchto podání jsou přitom takové, že značnou 

část podání tvoří taková podání, která by vůbec nesplňovala 

kritéria oznámení dle navrhovaného zákona. Část podání může 

jistě i nadále směřovat spíše k nestátním neziskovým 

organizacím. 

Je poměrně obtížné si představit, jaké případy budou v praxi 

spadat pod protiprávní jednání, která současně nejsou ani 

přestupkem, ani trestným činem, ani bagatelním jednáním. 

Z návrhu zákona však není zcela zřejmé, jak se bude v případě 

takovýchto jednání postupovat, tedy co si představit pod tím, že 

Agentura posoudí důvodnost oznámení (přičemž vyjde pouze 

z informací uvedených v oznámení a z informací veřejně 

dostupných) a informuje oznamovatele o výsledcích posouzení. 

Pravděpodobně půjde jen o selekci toho, kterými případy se 

vůbec nezabývat a které postoupit, ať se jimi zabývá někdo 

jiný. Na což má Agentura 30 (v krajním případě až 90) dnů a 

15 kvalifikovaných zaměstnanců (+ ředitele + podpůrnou 

administrativu). 

Formalizované postupy zde budou stanoveny a jistě budou 

i zachovávány, nicméně praktický užitek ze všech těchto 

činností bude relativně nízký v porovnání s tím, jaké náklady 

trestného činu ani přestupku, budou dále rozvedeny a 

upřesněny v důvodové zprávě. V případě, že po 

předběžném posouzení oznámení Agentura dospěje 

k závěru, že se jedná o oznámení důvodné, a bude-li 

existovat orgán příslušný k tomu, aby se jím dále 

zabýval, postoupí jej Agentura takovému orgánu a 

navrhne zaměstnavateli oznamovatele opatření 

k nápravě oznamovaného protiprávního stavu. Pokud 

nebude možné oznámení nikomu postoupit, omezí se 

Agentura pouze na návrh nápravných opatření 

zaměstnavateli oznamovatele. Dále je třeba upřesnit, 

že Agentura při posuzování důvodnosti oznámení 

postupuje subsidiárně dle správního řádu a může 

k tomuto využívat prostředků dle tohoto zákona. 

V důvodové zprávě bude zdůrazněno zachování 

odpovědnosti za trestný čin podle § 368 trestního 

zákoníku, který může i nadále spáchat oznamovatel, 

příslušná osoba i Agentura. Může tedy dojít k situaci, 

kdy s ohledem na tuto povinnost bude trestný čin 

ohlášen OČTŘ dvakrát (oznamovatelem i např. 

pověřeným zaměstnancem). Taková situace nicméně 

není žádnou novinkou s ohledem na ustanovení § 8 

odst. 1 trestního řádu. Předkladatel má za to, že 

s ohledem na zájem spojený s postihováním těchto 

taxativně vymezených trestných činů je riziko 

dvojího oznamování přijatelné. 

Přijímání oznámení podle návrhu zákona 

nepředstavuje zdaleka jedinou činnost, kterou bude 

Agentura vykonávat. Agentura bude mít za úkol vést 
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jsou se zřízením a provozem takto personálně obsazené 

Agentury spojené.  

Ani nově upravená oblast přestupků řešených Agenturou podle 

našeho názoru neodůvodňuje tak vysoký počet zaměstnanců. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

na svých internetových stránkách úplný seznam 

předpisů, na které se bude vztahovat působnost 

návrhu zákona podle § 2 odst. 1 písm. a), který bude 

nezbytné adekvátně aktualizovat. Významný úkol 

Agentury bude spočívat v metodické a odborné 

pomoci povinným osobám a (potenciálním) 

oznamovatelům. Zejména v počátku účinnosti návrhu 

zákona lze předpokládat vysokou míru vytíženosti 

zaměstnanců Agentury právě na tuto oblast. 

V neposlední řadě bude Agentura příslušná 

k projednávání přestupků oznamovatelů, příslušných 

osob a osob povinných zřídit vnitřní oznamovací 

systém.  

Budou zpracovány varianty podřazení nově 

zřízeného útvaru (Agentury) pod úřad Veřejného 

ochránce práv a Úřad pro dohled nad hospodařením 

politických stran a politických hnutí. Tyto varianty 

mohou představovat alternativu ke zřízení Agentury 

jako organizačního útvaru Ministerstva spravedlnosti, 

které nyní předpokládá návrh zákona. 

Na závěr lze podotknout, že finanční náročnost 

nemůže být argumentem pro nezřízení instituce, která 

bude poskytovat významnou pomoc osobám 

postupujícím podle zákona o ochraně oznamovatelů. 

K § 13; Agentura  

Pokud by byla Agentura organizačním útvarem Ministerstva 

spravedlnosti, nebude dostatečným způsobem zajištěna její 

Neakceptováno. Vysvětleno 

Nelze přistoupit na premisu, že v případě podřazení 

Agentury pod Ministerstvo spravedlnosti nebude 
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nezávislost. Ani orgán státní správy soudnictví neposkytuje 

automatickou záruku nestrannosti a řada oznámení se podle 

předpokladů může týkat právě působnosti, resp. činností 

Ministerstva spravedlnosti. Nezávislost a nestrannost musí být 

vyřešena bez nejmenších pochybností (subjektivní hledisko). 

Pokud by neměla být Agentura samostatnou organizační 

složkou státu, pak se jeví jako nejvhodnější varianta zařazení 

např. do působnosti veřejného ochránce práv, nebo do gesce 

Úřadu vlády ČR. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

dostatečně zajištěna její nezávislost. Stejnou optikou 

lze totiž nahlížet na přidělení v podstatě jakékoliv 

gesce jakémukoliv úřadu, v jehož čele stojí jeden 

představitel (případně člen vlády). V podstatě by se 

tedy jednalo o popření skutečnosti, že existuje 

nestranný a nezávislý výkon služby ze strany státních 

zaměstnanců. Politická odpovědnost osoby stojící 

v čele takového úřadu je naopak zárukou 

postižitelnosti pro případ nefungování systému 

ochrany oznamovatelů. Naopak v případě podřazení 

této agendy pod takzvaně nezávislý úřad může být 

postižení osoby v jeho čele pro nefunkčnost systému 

ochrany oznamovatelů nadmíru obtížné. Rovněž se 

nelze ztotožnit s úvahou, že Veřejný ochránce práv či 

Úřad vlády ČR poskytují vyšší záruku nezávislosti 

než Ministerstvo spravedlnosti. Úřad Veřejného 

ochránce práv nadto gesci ochrany oznamovatelů 

dlouhodobě odmítá.  

Pokud bude oznamovatel přesvědčen o tom, 

že Agentura (vnější oznamovací systém) neposoudí 

důvodnost jeho oznámení nezávisle, může oznámení 

učinit rovněž prostřednictvím vnitřního 

oznamovacího systému či dokonce jeho zveřejněním. 

Případně se rovněž i nadále může obracet na jiné 

příslušné orgány. 

  

K § 16 písm. c) Akceptováno jinak  
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Požadujeme text „s výjimkou oznámení příslušníků nebo 

zaměstnanců zpravodajské služby“ přesunout z § 16 písm. c) do 

§ 16 písm. b). 

Odůvodnění: 

Vzhledem ke specifikům zpravodajských služeb není dostatečné, 

aby Agentura nebyla příslušná pouze k posuzování důvodnosti 

oznámení, nýbrž celkově k přijímání oznámení. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Po dohodě se zpravodajskými službami budou v § 3 

doplněny odstavce 3 a 5: 

„(3) Informace o činnosti zpravodajských služeb 

České republiky jsou vyloučeny z oznamování 

prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, 

ministerstva a zveřejněním. 

(5) Příslušná osoba ani ministerstvo nepřijímají 

oznámení obsahující informace vyloučené 

z oznamování podle odstavců 2 až 4.“ 

 

  

 

K § 27 

Požadujeme doplnit do § 27 nový odstavec 3 ve znění: „(3) 

Zveřejněny nesmí být informace, na něž se vztahuje 

povinnost mlčenlivosti podle jiného právního předpisu.“ 

Odůvodnění: 

Byť se oznámení podle tohoto zákona nepovažuje za porušení 

mlčenlivosti, je krajně nežádoucí, aby takové informace byly 

postupem podle § 27 zveřejněny. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Vzhledem k výše uvedenému a k tomu, že zveřejnění 

je jednám ze způsobů oznámení, je navrhovaná 

výjimka bezpředmětná. 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

Obecně 

Uvědomujeme si samozřejmě potřebu transpozice evropské 

právní úpravy do českého právního řádu, nicméně 

Vysvětleno 

Již původní návrhy zákona na ochranu oznamovatelů 

a souvisejícího změnového zákona z roku 2019 byly 
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konstatujeme, že předložený návrh zákona místy velmi 

necitlivě zasahuje do systému pracovněprávních vztahů, jejich 

ochrany, a to i v oblasti kontroly. 

Dovolujeme si zdůraznit, že přesto, že je zasahováno zásadním 

způsobem do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí 

(MPSV), nebyla ve věci resortem Ministerstva spravedlnosti 

vedena žádná jednání. Týká se to zejména rozsáhlé právní 

úpravy skutkových podstat přestupků podle zákona o inspekci 

práce, což s ohledem na skutečnost, že má resort svého stálého 

zástupce v pracovní skupině Rady vlády pro koordinaci boje s 

korupcí nominovaného ministryní práce a sociálních věcí, 

považujeme za nestandardní.  

Dovolujeme si proto trvat na úzké spolupráci při přípravě 

tohoto předpisu, i předpisu souvisejícího, kterým se mění další 

právní předpisy v souvislosti s předmětným zákonem. 

Tato připomínka je zásadní. 

se zástupci MPSV zevrubně diskutovány včetně 

vypořádání uplatněných připomínek. Zmíněná 

diskuse se týkala rovněž skutkových podstat 

přestupků zakotvených v zákoně o inspekci práce 

stejně jako i dalších klíčových aspektů navrhované 

právní úpravy. Podobě nyní připomínkovaného 

návrhu zákona o ochraně oznamovatelů se rovněž 

věnovala jednání Pracovní komise předsedy Rady 

vlády pro koordinaci boje s korupcí 

k whistleblowingu, kterých se zástupci MPSV rovněž 

účastnili. Nad rámec výše uvedeného lze doplnit, že 

k vyjasnění případných rozporů ohledně finální 

podoby návrhu zákona slouží právě meziresortní 

připomínkové řízení. Nicméně MSP bude MPSV 

informovat o změnách návrhu zákona a 

doprovodného změnového zákona, ke kterým dojde 

na základě meziresortního připomínkového řízení, a 

které se budou dotýkat gesce MPSV. Návrhy zákona 

a doprovodného změnového zákona budou MPSV 

rovněž zaslány ve finální podobě před předložením 

vládě. 

Přestože je účelem zákona mimo jiné ochrana oznamovatelů, 

tak v případě závažného protiprávního jednání, které by mohlo 

naplňovat znaky trestného činu nebo přestupku, kdy se logicky 

předpokládá součinnost s příslušnými orgány 

v trestním/správním řízení, návrh zákona takovou ochranu 

nezaručuje Rovněž ani návrh doprovodného zákona tuto 

problematiku speciálně neupravuje. Nicméně by bylo žádoucí 

zajistit určitý stupeň ochrany oznamovatelů, zejména v případě 

Vysvětleno 

Ochrana oznamovatelů dle návrhu zákona začíná 

podáním oznámení ve smyslu návrhu zákona 

o ochraně oznamovatelů a je časově neomezená. Jak 

uvádí důvodová zpráva, vedle ochrany zaručené 

návrhem zákona o ochraně oznamovatelů zůstává 

oznamovateli samozřejmě v trestním řízení i možnost 
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tzv. významných oznámení (§ 2 odst. 3).  

Tato připomínka je zásadní. 

 

ochrany svědka dle zákona č. 137/2001 Sb., o 

zvláštní ochraně svědka, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Předkladatel dále upustil od dělení oznámení na 

významné a „prosté“ a dotčená ustanovení budou ze 

zákona odstraněna.  

Co se týče oznamování „bagatelních“ přestupků, 

jakkoliv se předkladatel ztotožňuje s názorem MPSV, 

že široká věcná působnost zákona bude v určitých 

ohledech nahrávat jeho zneužitelnosti, faktem 

zůstává, že tomuto nahrává již samotné znění 

Směrnice, když porušení, které lze oznamovat, 

vymezuje jako jakékoliv protiprávní jednání 

spáchané v „pracovním kontextu“, přičemž jediným 

korektivem je pak vymezení jednotlivých oblastí, 

jichž se porušení musí týkat. V takovém případě pak 

z pohledu předkladatele nedává smysl, zvýhodňovat 

ty osoby, které budou oznamovat jakékoliv 

protiprávní jednání, jakkoliv spadající do oblastí, na 

jejichž ochraně je zvýšený veřejný zájem, oproti těm 

osobám, které budou oznamovat „bagatelní“ 

přestupky. Dále lze doplnit, že uvedený postup by 

úpravu ochrany oznamovatelů učinil 

nesrozumitelnou pro její adresáty. 

Ačkoliv se předkladatel snažil o vymezení 

jednotlivých okruhů přestupků, na něž by se věcná 

působnost návrhu zákona měla vztahovat v každém 

případě, vzhledem k roztříštěnosti úpravy přestupků 
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lze tvrdit, že tyto okruhy není možné vymezit 

takovým způsobem, aby žádné podstatné skutkové 

podstaty nebyly opomenuty. Zároveň by se tímto 

potenciální zneužitelnost návrhu zákona snížila 

pouze nepatrně.  

K § 1 – Předmět úpravy 

Upozorňujeme, že předpisy přijaté členskými státy musí k 

dosažení souladu se směrnicí obsahovat odkaz na směrnici (čl. 

48 Legislativních pravidel vlády). Chybí uvedení CELEX. 

Akceptováno 

K § 2 – Vymezení základních pojmů 

V § 2 odst. 1 písm. a) je uváděna mj. oblast bezpečnosti, života 

a zdraví, ale navrhované znění se vůbec nevypořádává s 

problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví z hlediska 

pracovněprávních předpisů. Požadujeme precizaci ustanovení 

tak, aby bylo jednoznačné, čeho se ustanovení týká, když 

odpověď na tuto otázku neposkytuje ani zvláštní část důvodové 

zprávy, která uvádí výčet dotčených oblastí pouze například. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Připomínkové místo od připomínky ustoupilo. 

Úplný a aktuální seznam právních předpisů 

spadajících do jednotlivých oblastí povede Agentura 

(MSP) na svých internetových stránkách. 

 

K § 2 odst. 1 písm. c) bod 8 

Pokud má být poskytována ochrana i zaměstnancům agentury 

práce, která tyto zaměstnance dočasně přidělila k uživateli, 

požadujeme zdůraznit tuto skutečnost buď přímo do textu 

ustanovení, nebo alespoň v důvodové zprávě. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

V § 2 odst. 1 písm. c) bude bod 8 upraven 

následujícím způsobem: „práce v rámci dočasného 

přidělení zaměstnance, zaměstnance agentury práce 

a odborné praxe (stáž), nebo“. 
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K § 2 odst. 1, 2, 3 

Předložený návrh zákona i nadále postrádá vazbu protiprávního 

jednání na činnost zaměstnavatele a neobsahuje ani kritérium 

míry závažnosti protiprávního jednání. Ačkoli důvodová zpráva 

k § 2 odst. 1 písm. c) hovoří o tom, že musí existovat vztah 

mezi oznámením a pracovní činností oznamovatele, tento 

záměr z textu příslušného ustanovení přímo nevyplývá (příklad 

– zaměstnanec při výhledu z okna pracoviště vidí, že 

zaměstnavatel parkuje na místě, kde je to zakázáno). 

I když jsme si vědomi možnosti členských států rozšířit 

ochranu podle vnitrostátního práva i na oblasti nespadající do 

práva EU (viz článek 2 odst. 2 směrnice 2019/1937), které 

předložený materiál využil, domníváme se, že oznámení 

jakéhokoli protiprávního jednání by mohlo vést k zahlcení 

systému a zneužívání práva tím spíše, že navrhované znění 

odstavců 2 a 3 rozšiřuje okruh oblastí nad rámec vymezených 

oblastí v § 2 odst. 1. Domníváme se tak, že předložené znění je 

lehce zneužitelné ze strany zaměstnance, neboť ochrana je 

poskytována i za oznámení přestupku nesouvisejícího s činností 

zaměstnavatele např. nesprávné parkování, nehrazení 

výživného, kouření na autobusové zastávce, apod.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno 

Vazba na činnost zaměstnavatele, potažmo 

oznamovatele, je obsažena v § 2 odst. 1 písm. a) 

souslovím „v souvislosti s výkonem činnosti uvedené 

v písmenu c) bylo nebo má být spácháno protiprávní 

jednání“, přičemž písmeno c) obsahuje výčet 

takových činností. Nejen, že protiprávní jednání musí 

být spácháno v souvislosti s výkonem vymezených 

činností, ale podle § 2 odst. 1 písm. c) se o takovém 

porušení musí oznamovatel rovněž dozvědět 

v souvislosti s výkonem takové činnosti. Dle názoru 

předkladatele tak z textu zákona vazba mezi 

protiprávním jednáním a pracovní činností (činností 

zaměstnavatele) jasně vyplývá. Vzhledem k tomu, že 

nesprávné parkování nelze s ohledem na § 274 odst. 

1 zákoníku práce považovat za výkon práce 

(respektive vymezené pracovní činnosti), nebude toto 

protiprávní jednání možné oznamovat v režimu 

návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. 

Pokud by MPSV nadále považovalo uvedené 

ustanovení za nejasné, je možné další příklady 

(ne)výkonu vymezených pracovních činností rovněž 

doplnit do důvodové zprávy.  

Návrh zákona nepočítá se zahrnutím jakéhokoliv 

protiprávního jednání nad rámec oblastí uvedených 

ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 
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2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, 

které oznamují porušení práva Unie (dále též jen 

„Směrnice“). Rozšíření se týká trestných činů 

a přestupků, tedy jednání dosahujícího vyšší míry 

společenské škodlivosti. Ambicí návrhu zákona není 

bezmyšlenkovitě implementovat Směrnici, 

ale poskytnout i účinnou a komplexní ochranu 

oznamovatelům společensky škodlivého 

protiprávního jednání. Po této úpravě již dlouhodobě 

volají i mezinárodní společenství, jichž je Česká 

republika členem, a nestátní sektor.  

K § 2 odst. 2 

Dáváme ke zvážení, zda toto ustanovení nemá být rovněž 

označeno jako transpoziční, když následující odstavec 3, který 

na ně navazuje, takto vykázán je. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

K § 2 odst. 6 

S ohledem na rozsah subjektů, kterým je poskytována ochrana 

podle toho zákona, lze mít za to, že dikce § 2 odst. 6 definující 

odvetná opatření, jakkoliv vychází z evropské úpravy, je příliš 

vágní, aby mohla být z hlediska praktického použití 

pro potenciální oznamovatele zárukou čehokoliv. Pro orgány 

kontroly se bude jednat o zcela nejednoznačný termín, který 

nebude možné bez dalšího aplikovat, když ve změnovém 

zákoně je stejně taková skutková podstata, která trestá 

ty zaměstnavatele, kteří postihnou oznamovatele, za odvetné 

Akceptováno 

Při vymezení odvetných opatření se předkladatel 

rozhodl použít jen obecnou definici 

bez demonstrativního výčtu primárně z toho důvodu, 

že demonstrativní výčty jsou problematické, když 

ze své podstaty nepokrývají všechny myslitelné 

případy. Může se pak v praxi vytvářet (mylný) 

dojem, že opatření zaměstnavatele, které ve výčtu 

není uvedeno, není odvetným opatřením ve smyslu 

zákona, přestože jinak splňuje všechny jeho definiční 

znaky. To, že ve sporných případech musí 
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opatření, ale bez bližší specifikace. 

Požadujeme úpravu ustanovení tak, aby odpovídalo 

požadavkům na následný řádný výkon kontroly, kdy také 

upozorňujeme, že působnost orgánů inspekce práce je spjata s 

přestupky, a proto u protiprávních jednání, která nejsou 

považována za přestupky, nemůže nijak figurovat a 

spolupodílet se na ochranných mechanismech. Pro ochranu 

soukromoprávních nároků bude stejně jako dosud zaměstnanec 

muset volit soudní cestu. 

Z návrhu zákona o ochraně oznamovatelů není vůbec patrno, 

proti čemu má být zaměstnanec vlastně konkrétně chráněn. 

Nutno připomenout, že vysvětlení v důvodové zprávě jsou 

velmi obsáhlá i věcná, ale ani ta na danou otázku neodpovídají 

zcela, nehledě na skutečnost, že důvodová zpráva je pouze 

doprovodný vysvětlující text. 

Výše uvedené platí obdobně i pro § 4 odst. 2. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

rozhodovat soud, je běžnou praxí. Ochrana 

oznamovatelů je oblastí spornou ze své povahy, 

neboť řeší konflikt zájmu veřejného a zájmu 

oznamovatele na straně jedné a zájmu zaměstnavatele 

na straně druhé. Tento konflikt typicky nepůjde 

vyřešit domluvou obou stran, nýbrž až v soudním 

řízení. 

Pokud by předkladatel přistoupil k demonstrativnímu 

výčtu odvetných opatření, nebude pro orgány 

kontroly situace významně jasnější s ohledem na 

vysvětlení v důvodové zprávě. Z pohledu 

oznamovatelů nicméně vzniká výše uvedené riziko 

„neakceptování“ určitého jednání jako odvetného 

opatření, i když bude naplňovat jeho definiční znaky, 

např. s ohledem na výklad a simili. Pro jednodušší 

aplikaci zákona ze strany orgánů kontroly se počítá 

rovněž s přijetím metodiky k návrhu zákona a další 

metodickou a odbornou podporou ze strany 

Ministerstva spravedlnosti (Agentury).  

Pro úplnost uvádíme, že taxativní výčet je 

nepřístupný s ohledem na ustanovení článku 19 

Směrnice, od kterého se nelze odchýlit v neprospěch 

oznamovatele. Požadavek široké definice odvetných 

opatření je uveden i v recitálu (44) Směrnice. 

Argumentace ohledně vymezení odvetných opatření 

je obdobná, pokud se jedná o osoby uvedené v § 4 

odst. 2. Pro obě kategorie osob je žádoucí mít 

v zákoně uvedenu širokou škálu odvetných opatření, 
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aby se dalo co nejúčinněji zamezit obcházení zákona 

ze strany osoby dopouštějící se odvetného opatření a 

zajistit co nejúčinnější ochranu oznamovatelům a jím 

spřízněným osobám.  

Skutkové podstaty podle § 11b odst. 1 písm. d) a f), § 

24b odst. 1 písm. d) a f) budou sloučeny s § 28 

návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a 

přestupkovým orgánem u nich tudíž bude MSP 

(Agentura). Současně s dohodnutou změnou bude 

převedeno 9 systemizovaných míst původně 

uvažovaných v důvodové zprávě pro účely 

inspektorátů práce na MSP. 

K § 4 – Zákaz odvetných opatření na ochranu oznamovatele 

Upozorňujeme, že podle navrhované právní úpravy je 

postihováno odvetné opatření vůči zaměstnanci, tudíž nebude 

nijak sankcionováno odvetné opatření vůči osobě, která 

zaměstnancem není. 

Zákon chrání nejen oznamovatele, ale též celou škálu dalších 

fyzických i právnických osob (§ 4 návrhu). Vyjadřujeme 

pochybnost nad uvedeným rozšířením, a to v rámci případného 

nadměrného využívání ochrany. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Dle návrhu zákona je postihováno odvetné opatření 

proti osobě, která není zaměstnancem (§ 28). 

Přestupek odvetného opatření proti osobě, která je 

zaměstnancem, bude rovněž zahrnut pod § 28 návrhu 

zákona (viz předchozí připomínka). Přestupek 

odvetného opatření tak bude prošetřovat vždy 

Ministerstvo spravedlnosti (Agentura), bez ohledu na 

to, zda bude směřován proti zaměstnanci nebo osobě, 

která není zaměstnancem. Rovněž bude postihováno 

odvetné opatření, ať se ho dopustí zaměstnavatel 

nebo jiná osoba.  

Ochrana osob odlišných od oznamovatele je 

požadavkem článku 4 odst. 4 Směrnice, přičemž tyto 

osoby mají požívat stejné ochrany před odvetnými 
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opatřeními jako oznamovatel. 

K § 5 

Navrhované znění § 5 zcela zjevně zasahuje do smluvního 

práva, a nejen že zásadním způsobem ovlivňuje základní právo 

občanů věřit v předvídatelnost práva, ale též narušuje právo 

podnikat, kdy si partneři mohou sjednat to, co jim zákon 

nezakazuje, a zároveň narušuje důvěru v princip, že dohody 

budou dodrženy. Obdobný problém nastává i v oblasti 

pracovněprávních vztahů. Ustanovení je natolik široké, že může 

mít nepředvídané dopady do pracovněprávních vztahů, a to i 

například ve zmiňované oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 

Ustanovení § 5 představuje jeden z prvků ochrany 

oznamovatele ex post a jeho znění představuje 

transpozici článku 21 Směrnice. Zúžení této ochrany 

by představovalo nepřípustné odchýlení od Směrnice 

v neprospěch oznamovatele, což Směrnice 

nepřipouští.  

Ze strany MPSV akceptováno znění § 5 dohodnuté 

s Odborem kompatibility Úřadu vlády ČR. 

  

 

K § 8 – Vnitřní oznamovací systém 

MPSV nesouhlasí s možností spravovat vnitřní oznamovací 

systém třetí osobou či jej dokonce sdílet s jiným 

zaměstnavatelem. Není zřejmé, jak bude moci probíhat kontrola 

ze strany inspekce práce. Znamená uvedené přenesení 

odpovědnosti zaměstnavatele na jiný subjekt? Jak lze v 

takovém případě inspekcí práce vytknout nevytvoření vnitřního 

informačního systému zaměstnavatelem, když přenese tuto 

povinnost na jiný subjekt nebo jiného zaměstnavatele? 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno 

Možnost spravování vnitřního oznamovacího 

systému třetí osobou je upravena v článku 8 odst. 5 

Směrnice, sdílení interních oznamovacích systémů 

pak stanovuje Směrnice v článku 8 odst. 6. 

Předkladatelé nepovažují za účelné ani hospodárné se 

od tohoto postupu Směrnice ve vnitrostátní úpravě 

odchýlit. Je potřeba si uvědomit, že některé osoby 

povinné ke zřízení vnitřního oznamovacího systému 

mohou být velmi malé subjekty s omezenými 

rozpočty. Není jistě žádoucí tyto subjekty přehnaně 

zatěžovat, když sdílení vnitřního oznamovacího 

systému mezi více subjekty může představovat 

značnou finanční úsporu. Některé povinné subjekty 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTXH5UVM)



Stránka 53 (celkem 238) 

ani nemusí mít vlastní zaměstnance, a v případě 

nepřipuštění externího spravování vnitřního 

oznamovacího systému by byly povinny si najmout 

zaměstnance pouze za účelem plnění povinností 

příslušné osoby.  

Zjednodušení zřízení vnitřního oznamovacího 

systému bude mít, dle názoru předkladatele, výsledný 

efekt v jeho rychlejším a efektivnějším zavedení, což 

je bezesporu v zájmu oznamovatelů. Neumožnění 

výše zmíněného lze vnímat jako odchýlení se 

od Směrnice v neprospěch oznamovatele.  

Za účelem vyjasnění odpovědnosti zaměstnavatele 

bude § 8 odst. 2 doplněn o druhou větu následujícího 

znění: „Zaměstnavatel se tímto nezbavuje 

odpovědnosti za zavedení vnitřního oznamovacího 

systému v souladu s tímto zákonem.“. 

Význam ustanovení bude rovněž rozvinut 

v důvodové zprávě.  

 

K § 8 odst. 1 písm. b) 

Požadujeme v důvodové zprávě upřesnit, zda se do limitu pro 

povinnost zřídit vnitřní oznamovací systém započítávají i 

zaměstnanci dočasně přiděleni k uživateli agenturou práce. 

Implicitně vyplývá, že nikoli. 

Dále požadujeme zpřesnit, zda danou povinnost mají i agentury 

práce, pokud většina jejich zaměstnanců je dočasně přidělena k 

Akceptováno 

V důvodové zprávě bude vysvětleno, že agenturní 

zaměstnanci se budou „započítávat“ dvakrát – tedy 

u svých zaměstnavatelů (agentury práce) 

i u zaměstnavatele, ke kterému budou přiděleni 

(uživatele). Jejich zaměstnavatel i uživatel tak budou 

mít při překročení počtu 50 zaměstnanců (včetně 

agenturních zaměstnanců), povinnost zřídit vnitřní 
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uživateli. Není zřejmé, vůči komu mají agenturní zaměstnanci 

dočasně přidělení k uživateli činit oznámení. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

oznamovací systém. Tento postup byl zvolen 

zejména s ohledem na úzkou vazbu oznamovatele 

(zaměstnance agentury práce) na zaměstnavatele 

i uživatele. Tito zaměstnavatelé pak oba mají 

možnost dopustit se na oznamovateli odvetných 

opatření. Oznamovatel má rovněž u obou 

zaměstnavatelů příležitost odhalit protiprávní 

jednání.  

Jak bylo uvedeno výše, agenturní zaměstnanec bude 

zahrnut do okruhu oznamovatelů. 

Výše uvedený přístup bude předkladatelem rozveden 

v důvodové zprávě, stejně jako bude podrobně 

popsán v metodických dokumentech. 

K § 10 – Příslušná osoba 

Postrádáme úpravu případu, kdy příslušná osoba není schopna 

vykonávat svou činnost – např. z důvodu čerpání řádné 

dovolené, dlouhodobé pracovní neschopnosti apod. 

Z předloženého návrhu vyplývá, že určení příslušné osoby je 

jednostranným jednáním zaměstnavatele, které musí příslušná 

osoba přijmout bez dalšího. S tímto postupem nelze v rámci 

pracovněprávních vztahů souhlasit. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Částečně akceptováno 

Osoba povinná zřídit vnitřní oznamovací systém je 

odpovědná za dodržení lhůt uvedených v návrhu 

zákona. Jak toto zajistí je na její odpovědnosti. V § 

10 odst. 1 návrhu zákona je explicitně uvedeno, 

že zaměstnavatel může určit více příslušných osob. 

Je mu tak umožněno zajistit zastupování v době 

nepřítomnosti. Tato alternativa bude blíže 

rozpracována v důvodové zprávě.  

Domníváme se, že s ohledem na povahu pracovních 

povinností příslušné osoby, není možné tuto náplň 

práce zaměstnanci určit jednostranně, neboť se bude 

jednat o změnu pracovní smlouvy. Nicméně do § 10 

odst. 1 lze doplnit, že zaměstnavatel určí příslušnou 
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osobu „s jejím souhlasem“.  

K § 10 odst. 1 a odst. 3 

Není zřejmé, jakým způsobem je možné posoudit konkrétní 

zkušenosti a morální vlastnosti, které má mít „příslušná osoba“. 

Ze stejného důvodu není zřejmé, jak se posoudí, že „příslušná 

osoba“ přestala splňovat tuto podmínku. Požadujeme vyjasnit, 

jakým způsobem bude toto osvědčováno, případně navrhované 

znění vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno  

Bude zachován pouze požadavek bezúhonnosti, 

zletilosti a svéprávnosti.  

Ustanovení § 10 odst. 1 věta druhá bude mít 

následující znění: „Příslušnou osobou může být jen 

osoba bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.“. 

K § 11 

Příslušná osoba prověřuje oznámení, avšak z uvedeného není 

zřejmé, jakým právním předpisem se tato činnost řídí. Dopadá 

na toto jednání správní řád? Kdo může zbavit mlčenlivosti 

příslušnou osobu? V tomto směru není nastaven žádný 

mechanismus. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno 

Postup příslušné osoby je upraven v návrhu zákona 

o ochraně oznamovatelů (viz § 11). Správní řád se na 

její postup neuplatní, neboť nevykonává působnost 

v oblasti veřejné správy. Subsidiární použití 

správního řádu se uplatní pouze u příslušných osob v 

rámci správních orgánů, neboť půjde o výkon 

působnosti v oblasti veřejné správy. Výše uvedené 

bude rozvedeno v důvodové zprávě. 

Mlčenlivosti lze příslušnou osobu zprostit v souladu 

s jinými právními předpisy pro účely relevantních 

řízení. Trestní řád (§ 8 odst. 5) dovoluje prolomení 

mlčenlivosti příslušné osoby se souhlasem soudce. 

Občanský soudní řád (§ 124) a správní řád (§ 55 

odst. 3) umožňují prolomení mlčenlivosti 

se souhlasem toho, v jehož prospěch je mlčenlivost 
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zákonem založena. 

K § 11 ve spojení s § 17 

Vzhledem k tomu, že mezi úkoly pověřené osoby spadá 

přijímání a zkoumání důvodnosti oznámení učiněného 

prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (přičemž 

pojem „oznámení“ pro účely tohoto zákona je vymezen v § 2), 

je nezbytné za účelem umožnění řádného výkonu této činnosti 

zveřejnit na internetových stránkách Agentury úplný a aktuální 

výčet předpisů, které spadají pod oblasti uvedené v § 2 odst. 1 

písm. a), na jejichž základě je možné učinit závěr, zda se jedná 

o oznámení ve smyslu § 2 odst. 1. Vzhledem k navržené 

formulaci se přitom pravděpodobně nemusí nutně jednat pouze 

o předpisy transpoziční, na které se odvolává důvodová zpráva 

na str. 30; pokud by tomu tak být mělo, bylo by nutné znění 

zákona v tomto smyslu specifikovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno 

Do § 17 bude doplněno písmeno k) následujícího 

znění: „úplný výčet právních předpisů upravujících 

oblasti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a).“ 

Ministerstvo spravedlnosti (Agentura) bude v rámci 

své metodické a odborné pomoci poskytovat 

oznamovatelům poradenství v oblasti správné 

identifikace relevantních právních předpisů. 

 

 

K § 11 odst. 1 písm. b) a c) 

Příslušná osoba, má podle tohoto ustanovení navrhovat 

zaměstnavateli opatření k nápravě protiprávního stavu v 

návaznosti na učiněné oznámení, avšak zároveň má zachovávat 

mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu 

práv a povinností podle tohoto zákona. Není zřejmé, na základě 

čeho tedy tato osoba odůvodní zaměstnavateli požadavek na 

nápravu. Požadujeme vyjasnit vztah těchto dvou ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) bude upraveno 

následujícím způsobem: „navrhuje zaměstnavateli 

opatření k nápravě protiprávního stavu v návaznosti 

na učiněné oznámení, ledaže by tímto postupem 

mohlo dojít k vyzrazení totožnosti oznamovatele. 

(Bude upraveno i na všech relevantních místech 

návrhu zákona ve znění přijetí dalších relevantních 

připomínek). 
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 V důvodové zprávě bude dále vysvětleno, že 

příslušná osoba sdělí zaměstnavateli okolnosti 

oznámeného protiprávního jednání za předpokladu, 

že z předmětného protiprávního jednání nevyplyne, 

že oznamovatelem musela být jedna osoba, nebo 

velice malý okruh osob – např. pokud oznámení 

obsahuje informace, ke kterým měli ze 100 

zaměstnanců přístup pouze 2. Cílem tohoto 

ustanovení je umožnit zaměstnavateli předcházet 

dalším škodám a odstranit protiprávní stav. Tento 

zájem nicméně není nadřazen ochraně oznamovatele, 

která představuje klíčový aspekt navrhované právní 

úpravy.  

 

K § 12 odst. 5 

Není řešen případ, kdy se úmyslného protiprávního jednání 

dopouští přímo zaměstnavatel. Není jistě žádoucí, aby v 

případě, kdy se úmyslného porušení právních předpisů 

dopouští osoba zaměstnavatele, byl upozorněn na tuto 

skutečnost a tuto svou aktivitu následně zastřel. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Zavedení vnitřního oznamovacího systému je 

požadavkem Směrnice (článek 8), od kterého se 

nelze odchýlit (jednalo by se o úpravu v neprospěch 

oznamovatele, což Směrnice nepřipouští). Směrnice 

stanoví, které subjekty jsou povinny zavést vnitřní 

oznamovací systém, zákon tyto parametry pouze 

transponuje. U protiprávního jednání páchaného 

přímo zaměstnavatelem existuje vždy jisté riziko 

toho, že vnitřní oznamovací systém nebude zcela 

plnit svůj účel. Pro takové případy není nicméně 

oznamovatel ničím omezen, rozhodne-li se oznámení 

učinit prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti 

(Agentury), případně prostřednictvím jiného 
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příslušného orgánu, či (za splnění zákonem 

stanovených podmínek) přímo zveřejněním. 

Ustanovení § 6 bude upraveno následujícím 

způsobem: „Oznamovatel může oznámení učinit …“. 

Smyslem uvedeného ustanovení je nicméně primárně 

odstranění protiprávního stavu (ať už si 

zaměstnavatel byl jeho existence vědom či nikoliv) či 

předejití protiprávnímu jednání, na kterém je vyšší 

zájem než na potenciálně ztíženém potrestání 

pachatele. 

 

K § 13 - Agentura 

1. V § 13 navrhovaného zákona je uvedeno, že Agentura je 

organizačním útvarem Ministerstva spravedlnosti (MSP). Není 

však blíže specifikováno, zda je organizačním útvarem myšlena 

např. sekce či odbor. S ohledem na absenci konkretizace 

postavení ředitele Agentury (konkretizace postavení jako 

představeného), mohlo by dojít například ke špatnému určení 

příplatku za vedení, jehož rozpětí je stanoveno v příloze č. 2 

k zákonu o státní službě (ZSS). Je tedy namístě, aby uvedená 

nejasnost byla v navrhovaném zákoně napravena. 

Tato připomínka je zásadní. 

2. Z návrhu jako celku nevyplývá jednoznačně, zda 

zaměstnanci Agentury mají vykonávat práci v pracovním nebo 

služebním poměru, tudíž není zřejmé, které právo se na ně 

vztahuje, zda zákoník práce (ZP) nebo ZSS. Vlastní legislativní 

text hovoří o „zaměstnancích“, ačkoliv důvodová zpráva v části 

Ad 1. Částečně akceptováno 

Zmínka o organizačním útvaru bude odstraněna a 

nově bude uvedeno pouze Ministerstvo spravedlnosti 

jako gesční útvar. Upravení zařazení Agentury jako 

odboru, sekce či oddělení přímo v návrhu zákona 

nepovažujeme za nutné ani v obdobných případech 

za standardní (viz např. § 14 zákona č. 159/2006 Sb., 

o střetu zájmů ve znění pozdějších předpisů).  

Ad 2. Vysvětleno 

Zaměstnanci Agentury budou ve většině podléhat 

zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „služební zákon“). To, 

zda zaměstnanci budou podléhat služebnímu zákonu, 

není dáno úpravou zákona o ochraně oznamovatelů, 

nýbrž povahou činnosti – oboru služby (viz § 5). Do 

§ 15 bude doplněno „Agentura určí státní 
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„Personální náklady Agentury“ uvádí, že se navrhuje zřízení 

Agentury s 19 systemizovanými místy, z nichž 18 bude 

zařazeno pod státní službu, tedy z větší části (18 z 19) se má 

jednat o státní zaměstnance podle zákona o státní službě. 

Tato připomínka je zásadní. 

3. Není vyjasněn vztah mezi příslušnou osobou a Agenturou, 

tedy, zda je nutné se jako první obrátit na příslušnou osobu a až 

následně na Agenturu, nebo zda je jejich působnost totožná. Je 

povinností obrátit se nejdříve na příslušnou osobu v rámci 

zaměstnavatele nebo se může oznamovatel obrátit přímo na 

agenturu? Jak má postupovat zaměstnanec zaměstnavatele s 

vnitřním oznamovacím systémem, pokud se domnívá, že 

oznámení učiněné vůči příslušné osobě by mohlo vést ke 

zmaření prošetření oznámení? 

Zároveň požadujeme vysvětlení, zda a jak se bude zjišťovat, že 

se oznamovatel opravdu dozvěděl skutečnosti v souvislosti s 

výkonem činností dle § 2 odst. 1 písm. c) návrhu zákona. 

Ačkoli je v důvodové zprávě uveden význam potvrzení podle § 

21, máme za to, že oznamovateli, který postupuje v rámci 

vnitřního systému, není poskytována stejná míra ochrany. Není 

zřejmé, jak bude oznamovatel prokazovat, že mu náleží ochrana 

podle zákona. 

Tato připomínka je zásadní. 

zaměstnance…“. 

Ad. 3. Vysvětleno 

Směrnice (čl. 10), návrh zákona (§ 6) i důvodová 

zpráva staví oznamovací systémy naroveň a 

oznamovateli je umožněno učinit oznámení 

prostřednictvím systému dle jeho volby. Není proto 

nutné se nejprve obrátit na vnitřní oznamovací 

systém. Nejedná se o instance, nýbrž o samostatné, 

na sobě nezávislé, systémy. Pokud by měl (ale mít 

nemusí) oznamovatel obavu z neúčelnosti oznámení 

v rámci vnitřního oznamovacího systému, může se 

bez dalšího obrátit na Agenturu, či přímo na 

příslušný orgán. Za zákonem stanovených podmínek 

má oznamovatel rovněž možnost informace uvedené 

v oznámení zveřejnit.  

To, zda se oznamovatel skutečně dozvěděl 

o protiprávním jednání v souvislosti s výkonem 

činnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. c) návrhu 

zákona, bude patrné z povahy informací uvedených 

v oznámení.  

Celá úprava potvrzení ve smyslu § 21 a násl. bude 

z návrhu zákona vyňata. 

K § 17 - Informace poskytované na internetových stránkách 

Doporučujeme v písm. c) vypustit slovo „podmínek“. 

 

Akceptováno 
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K § 18 – Přijetí oznámení 

Navrhujeme zachovat stejné pořadí způsobu učinění oznámení 

jako v případě § 12, kde je uvedeno ústně či písemně. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno 

§ 19 - Naložení s oznámením 

Návrh zákona stanoví, že Agentura je oprávněna neposuzovat 

důvodnost oznámení podle § 2 odst. 1, nejsou-li pro jeho 

posouzení dány důvody hodné zvláštního zřetele z hlediska 

ochrany dotčeného veřejného zájmu. 

Není však zřejmé, jaký bude postup v případě, že Agentura 

usoudí, že jsou dány důvody hodné zvláštního zřetele z hlediska 

ochrany dotčeného veřejného zájmu. V § 19 odst. 3 písm. a) se 

stanoví, že v případě podezření ze spáchání protiprávního 

jednání (Agentura) neprodleně informuje příslušný správní 

policejní nebo jiný orgán; není však zřejmé, jak by měl 

příslušný orgán s touto informací (týkající se „prostého“ 

oznámení podle § 2 odst. 1) naložit; nemá-li protiprávní jednání 

znaky trestného činu ani přestupku, není zřejmé, zda by měl 

příslušný orgán nějakým způsobem v dané věci jednat a co by 

eventuálně mělo být výstupem tohoto jednání. V dané 

souvislosti se naskýtá též otázka účelnosti postupu (na jehož 

základě nemůže dojít k sankcionování za účelem zjednání 

nápravy protiprávního stavu, ale případně zřejmě jen k určité 

formě deklaratorního konstatování).  

Zdá se, že jediným prostředkem ke zjednání nápravy tak může 

Částečně akceptováno 

Ustanovení § 19 odst. 3 písm. a) bude upraveno 

následujícím způsobem: „v případě podezření 

ze spáchání protiprávního jednání neprodleně 

informuje příslušný správní, policejní nebo jiný 

orgán, pokud ze všech okolností, které jí jsou známy, 

neplyne, že se oznámení zakládá na nepravdivých 

informacích; není-li takového orgánu, věc založí.“ 

Bližší popis postupu bude rozpracován v důvodové 

zprávě.  

Je potřeba vzít v potaz, že nejen trestné činy 

a přestupky budou způsobilé k projednání některým 

příslušným orgánem. Příkladem může být například 

nesplnění povinnosti provést kontrolní hlášení dle 

zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. Důvodová zpráva bude 

rozšířena o další takové případy.  

Ve výjimečných případech, kdy nebude možná jiná 

forma nápravy, bude Agentura moct se souhlasem 

oznamovatele vyrozumět zaměstnavatele, 

aby takovou nápravu zjednal. Bude se nicméně 
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být eventuální zveřejnění informací, které tvoří obsah 

oznámení, podle § 27 odst. 2 písm. a). Nicméně ani tento 

způsob nebude relevantní v případě, že předtím oznamovatel 

nedal písemný souhlas s vyrozuměním zaměstnavatele (podle § 

19 odst. 4). 

Tato připomínka je zásadní. 

jednat o velmi malý okruh případů s menší 

společenskou škodlivostí (nepostižitelné podle 

trestního ani přestupkového práva). Zákon o ochraně 

oznamovatelů nemůže vyřešit problematiku 

imperfektních norem obecně.  

 

K § 19 odst. 3 písm. a) – Naložení s oznámením 

Z návrhu ani jeho odůvodnění není zřejmé, jaké prostředky 

bude moci Agentura, která není kontrolním orgánem, použít, 

aby byla schopna posoudit, že se oznámení zakládá na 

nepravdivých informacích. Požadujeme vyjasnit, případně tuto 

část vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Agentura bude při hodnocení důvodnosti oznámení 

subsidiárně postupovat dle správního řádu. 

K § 19 odst. 4 

Text evokuje, že oznamovatelem může být pouze zaměstnanec. 

Požadujeme upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Uvedené ustanovení bude upraveno následujícím 

způsobem: „Postupuje-li Agentura podle odstavce 3 

písm. a), bez zbytečného odkladu o tom vyrozumí 

oznamovatele).“. 

K § 21 odst. 2 a § 22 písm. b) 

Není řešen případ, kdy oznamovatelem je cizinec – trvalý pobyt 

oznamovatele v případě cizinců pobývajících na území, 

například na základě zaměstnanecké karty, nelze určit. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 

Do návrhu zákona bude pro případ, kdy bude 

oznamovatelem cizinec, doplněna možnost uvedení 

adresy „místa pobytu na území České republiky“. 

K § 24 odst. 3 – Zaznamenávání ústně učiněných oznámení  Neakceptováno. Vysvětleno 
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Není zřejmé, za jakých okolností může dojít k situaci, kdy 

nebude možné Agenturou, která bude mít plnou podporu ze 

strany MSP i v oblasti informačních technologií, pořídit 

zvukovou nahrávku ústního oznámení. Odůvodnění tohoto 

ustanovení považujeme za nedostatečné. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Oznamovatel může dle § 24 odst. 2 pořízení zvukové 

nahrávky oznámení odmítnout (rovněž čl. 18 odst. 2 

Směrnice). Pro úplnost je pak potřeba doplnit, 

že i navzdory technické podpoře ze strany MSp není 

možné stoprocentně zaručit, že tato technika bude 

fungovat vždy. Předkladatel tyto důvody více 

rozvede do důvodové zprávy.  

K § 25 - Zákaz poskytnout údaje třetí osobě 

V ustanovení je uvedeno, že: „…Třetí osobě je možné sdělit 

totožnost oznamovatele, osob podle § 4 odst. 2 a osob 

uvedených v oznámení jen s jejich písemným souhlasem; to 

neplatí, jsou-li příslušná osoba a Agentura povinny sdělit jejich 

totožnost příslušným orgánům veřejné moci podle tohoto 

zákona nebo jiných právních předpisů.“ 

Není zřejmé, v jakých situacích navržený zákon umožňuje 

sdělit totožnost oznamovatele orgánům veřejné moci. 

Požadujeme upřesnit, alespoň v důvodové zprávě. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Uvedené znění návrhu zákona směřuje zejména 

na postup dle trestního řádu (§ 8 odst. 5), který 

dovoluje prolomení mlčenlivosti příslušné osoby 

se souhlasem soudce. Občanský soudní řád (§ 124) 

a správní řád (§ 55 odst. 3) rovněž umožňují 

prolomení mlčenlivosti se souhlasem toho, v jehož 

prospěch je mlčenlivost zákonem založena. 

Ustanovení § 25 bude upraveno následujícím 

způsobem: „to neplatí, jsou-li příslušná osoba 

a Agentura povinny sdělit jejich totožnost příslušným 

orgánům veřejné moci podle tohoto zákona nebo 

jiných právních předpisů.“ 

K § 27 – Zveřejnění 

Oznamovatel může zveřejnit obsah oznámení. Zákon neřeší 

situace, pokud oznamovatel zveřejní zjevně nepravdivé 

skutečnosti. Je proto vhodné zakotvit skutkovou podstatu 

takového jednání do § 29. 

Vysvětleno 

Zveřejnění se považuje za oznámení, tzn., vztahují se 

na něj stejná pravidla a postupy jako na oznámení 

(viz § 6). Výše uvedené bude akcentováno 

v důvodové zprávě. 
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Tato připomínka je zásadní. 

 

K § 28 – Přestupek odvetného opatření 

Je třeba uvést, že pokud tedy sám zákon upravuje přestupek, 

jakkoliv se s jeho zněním nelze ztotožnit v této podobě, dochází 

úpravou této problematiky také v rámci zákona o inspekci práce 

pro určitou skupinu subjektů ke zdvojení přestupku, když 

zaměstnavatel nesmí činit odvetná opatření, a to dokonce pod 

stejnou sankcí. 

Požadujeme úpravu ustanovení vedoucí ke zvýšení jeho 

vymahatelnosti a jednoznačnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno 

Skutkové podstaty podle § 11b odst. 1 písm. d) a f), § 

24b odst. 1 písm. d) a f) budou sloučeny s § 28 

návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a 

přestupkovým orgánem u nich tudíž bude MSP 

(Agentura). Současně s dohodnutou změnou bude 

převedeno 8 systemizovaných míst původně 

uvažovaných v důvodové zprávě pro účely 

inspektorátů práce na MSP. 

K § 32 – Přechodné ustanovení 

Podle návrhu přechodného ustanovení je zaměstnavatel podle § 

8 odst. 1 povinen zavést vnitřní oznamovací systém do 90 dnů 

ode dne nabytí účinnosti zákona. 

Směrnice v čl. 26 odst. 2 stanoví, že pokud jde o právní 

subjekty v soukromém sektoru s 50 až 249 zaměstnanci, 

členské státy do 17. prosince 2023 uvedou v účinnost právní a 

správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s povinností 

zavést interní kanál pro oznamování. Lhůta pro nabytí účinnosti 

je tak oproti obecné lhůtě pro transpozici (17. prosince 2021) 

prodloužena.  

Považujeme za nanejvýš žádoucí, aby bylo této možnosti 

Neakceptováno. Vysvětleno 

Předkladatel zněním přechodného ustanovení 

reagoval na nesystematičnost Směrnice, když tato 

zavádí možnost odložení účinnosti pouze pro 

subjekty v soukromém sektoru s 50 až 249 

zaměstnanci. Osobami povinnými k zavedení 

vnitřního oznamovacího systému jsou nicméně i další 

osoby, a to jak s vyšším počtem zaměstnanců, tak 

s nižším. Předkladateli se v této situaci nejevilo jako 

účelné zvýhodňovat jednu skupinu osob povinných 

k zavedení vnitřního oznamovacího systému 

a za efektivnější považuje sjednocení účinnosti 
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využito, a aby v případě této kategorie zaměstnavatelů byla 

lhůta pro zavedení vnitřního oznamovacího systému 

prodloužena.  

Návrh zákona počítá s tím, že Agentura poskytne metodickou a 

odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů. Bylo by 

tedy žádoucí, aby zaměstnavatelé mohli při nastavování 

vnitřních oznamovacích systémů využít výstupy Agentury; 

to bude nereálné, budou-li muset vnitřní systém zavést ve lhůtě 

90 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

pro všechny povinné subjekty.  

K důvodové zprávě 

K obecné části – bodu 5 

Některé body pouze popisují úpravu obsaženou ve směrnici 

2019/1937 (dále jen „směrnice“), přičemž vlastní zhodnocení 

slučitelnosti chybí (srov. např. bod d, f, g, h). Doporučujeme 

doplnit. 

Důvodová zpráva odkazuje na neaktuální předpisy (v případě 

slovenských – ověřeno v ASPI) - jedná se o zákon č. 307/2014 

Z. z., který je v materiálu uveden na str. 60, 71, 72 an. Uvedená 

úprava již neplatí, protože v lednu 2019 byl přijat zcela nový 

zákon č. 54/2019 Z. z., který vstoupil v platnost 1. března 2019. 

Význam to má mimo jiné proto, že část důvodové zprávy se 

zabývá také srovnáním situace oznamovatelů v České republice 

a Slovenské republice (s. 60-61), samostatně potom v části 4. 

Srovnání právní úpravy vybraných států. Příslušné pasáže by 

Akceptováno 

Do důvodové zprávy bude doplněno zhodnocení 

slučitelnosti uvedených ustanovení.  

V důvodové zprávě bude rovněž upravena poznámka 

pod čarou odkazující na neaktuální slovenský zákon 

o ochraně oznamovatelů, nicméně aktuální slovenské 

úpravě ochrany oznamovatelů se předkladatel 

v důvodové zprávě rovněž explicitně věnuje. 

Případné nesrovnalosti budou odstraněny.  
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proto měly být aktualizovány. 

Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K § 8 odst. 1 písm. a) a c) a důvodové zprávě  

V § 8 odst. 1 písm. a) až c) je vymezen okruh zaměstnavatelů, 

kteří budou povinni zavést vnitřní oznamovací systém. 

Podle písmene c) se jedná o zaměstnavatele vykonávající 

činnost v oblasti finančních služeb, finančních produktů 

a finančních trhů, daní, předcházení legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu, bezpečnosti dopravy, 

přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany 

životního prostředí, veterinární ochrany a ochrany spotřebitele. 

Oproti tomu z bodu 7.1. Předpokládaný hospodářský a finanční 

dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní 

veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky 

obecné části důvodové zprávy, z písmene C. Náklady na zřízení 

a provoz vnitřních oznamovacích systémů (str. 16 a 17) 

a z písmene F. Implementace a vynucování (str. 20 a 21) 

vyplývá, že povinnost zavést vnitřní oznamovací mechanismus 

se v České republice bude týkat zaměstnavatelů vykonávajících 

činnost v oblasti finančních služeb, finančních produktů a 

finančních trhů, daní, předcházení legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, 

bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních 

komunikacích, ochrany životního prostředí a veterinární 

ochrany, zadávání veřejných zakázek, veřejné dražby a veřejné 

soutěže, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života 

a zdraví nebo ochrany osobních údajů. Podle zvláštní části 

důvodové zprávy k § 8 odst. 1 písm. c) jsou poslední kategorií 

Akceptováno 

Znění důvodové zprávy bude uvedeno do souladu se 

zněním návrhu zákona.  

Veřejné dražby budou uváděny v množném čísle. 
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subjektů povinných zřídit vnitřní oznamovací systém ti 

zaměstnavatelé, kteří vykonávají činnost v taxativně uvedených 

oblastech finančních služeb, finančních produktů a finančních 

trhů, daní, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, bezpečnosti dopravy, přepravy a 

provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního 

prostředí, veterinární ochrany a ochrany spotřebitele. 

Požadujeme tuto nesrovnalost mezi návrhem normativního 

textu a důvodovou zprávou odstranit, popřípadě vysvětlit.  

Vymezení oblasti veřejných dražeb navrhujeme uvádět 

v množném čísle obdobně jako je tomu u oblasti zadávání 

veřejných zakázek. 

Tato připomínka je zásadní.  

K použití pojmu „veřejný zadavatel“ 

Na str. 41 důvodové zprávy je uvedeno, že „První kategorií 

povinných subjektů ke zřízení vnitřního oznamovacího systému 

jsou veřejní zadavatelé podle zákona o zadávání veřejných 

zakázek. Vzhledem k tomu, že Směrnice používá pojem 

„právní subjekty ve veřejném sektoru“, který český právní řád 

nezná, zákon pracuje s pojmem veřejných zadavatelů, který je 

definován v zákoně o zadávání veřejných zakázek, a zahrnuje 

okruh subjektů, na které povinnost uložená směrnicí, potažmo 

tímto zákonem, dopadá.“. 

Podle našeho názoru obsah pojmu "právní subjekt ve veřejném 

sektoru" neodpovídá přesně obsahu pojmu „veřejný zadavatel“. 

Pokud by záměrem evropského zákonodárce bylo vymezit 

osobní působnost zákona ve vztahu k povinnosti zavést vnitřní 

Vysvětleno 

Domníváme se, že pojem „veřejný zadavatel“ podle 

§ 4 zákona o veřejných zakázkách pojme všechny 

„právní subjekty ve veřejném sektoru“. Vzhledem 

k tomu, že český právní řád jinou sběrnou kategorii 

pro tyto subjekty neuvádí, jevilo se předkladateli jako 

vhodné použít právě tento, již v našem právním řádu 

existující, pojem. Případně prosíme o specifikaci, 

jaké další subjekty ve veřejném sektoru by pod tuto 

kategorii měly být zahrnuty. 

Rovněž z recitálu 52 Směrnice lze dovodit, že těmito 

povinnými subjekty ve veřejném sektoru mají být 

právě zejména subjekty v oblasti veřejných zakázek.  
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oznamovací systém na veřejné zadavatele, použil by pojem ze 

směrnic upravujících zadávání veřejných zakázek, ve kterých je 

veřejný zadavatel označen jako „contracting authority“.  

Požadujeme tedy v normativním textu, například v § 8 odst. 1 

písm. a), nepoužívat pojem veřejný zadavatel podle zákona o 

zadávání veřejných zakázek, popřípadě požadujeme 

přesvědčivě odůvodnit, proč je podle předkladatele použití 

pojmu „veřejný zadavatel“ pro označení „právního subjektu ve 

veřejném sektoru“ nejvýstižnější. 

Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo vnitra Obecně: 

Předkládaný návrh je, jak předkladatel sám uvádí, odrazem 

dlouholetých snah zavést do českého právního řádu účinné 

právní nástroje k ochraně oznamovatelů, přičemž Ministerstvo 

vnitra k předchozí verzi z roku 2018 uplatnilo řadu zásadních 

připomínek, kdy zejména namítlo zásadní pochybnosti o 

celkové koncepci a směřování, resp.  

o vazbách navrhovaného řešení na činnost orgánů činných 

v trestním řízení, kdy se navržený systém jevil do určité míry 

nepřehledným a komplikovaným. Řada pochybností 

a nejasností, které Ministerstvo vnitra k předchozí verzi návrhu 

uplatnilo, dle našeho názoru nadále přetrvává i ve vztahu k nyní 

předloženému materiálu. Stále se domníváme, že více 

pozornosti je nezbytné věnovat celkovému pojetí návrhu a že je 

třeba vyřešit problém možných duplicit, jež mohou nastat při 

přezkumu podaných oznámení, kdy protiprávní jednání může 

oznamovatel zaslat jak policejnímu orgánu, tak například 

Vysvětleno 

Účelem připomínkované možnosti oznamovatele 

oznámit jak Agentuře, tak např. orgánu činnému 

v trestním řízení je snaha o zajištění ochrany 

oznamovatele (dle zákona o ochraně oznamovatelů) i 

v případě, že se rozhodne oznámit rovnou orgánu 

příslušnému k prošetření oznamovaného 

protiprávního jednání podle jiného právního 

předpisu, a nemusel se obracet jak na tento orgán, 

tak na Agenturu. Oznamovatel tedy zpravidla nebude 

motivován k paralelnímu oznámení jak např. orgánu 

činnému v trestním řízení, tak i MSP (Agentuře). 

MSP nemá a nebude suplovat činnost jiných orgánů, 

nýbrž je alternativou pro případy, kdy oznamovatel 

nebude mít v jiný příslušný orgán důvěru, bude se 

z jeho strany obávat stigmatizace, nebude si jist 

naplněním podmínek dle návrhu zákona o ochraně 
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Agentuře.2 Duplicitu lze spatřovat i v samotném zahájení 

kárného, disciplinárního, kázeňského, přestupkového či 

trestního řízení za účelem prošetřování oznámení. 

Domníváme se, že spíše paralelní, ale přitom zcela 

„kvalitativně“ odlišná činnost Agentury a orgánů činných v 

trestním řízení by byla účelnějším řešením. Agentura by se 

měla primárně soustředit na vyhledávání oznamovatelů a jejich 

ochranu proti odvetným opatřením ze strany zaměstnavatelů, a 

nikoliv suplovat činnost orgánů činných v trestním řízení a 

zkoumat, zda v dané věci skutečně jde o protiprávní jednání. 

Požadujeme proto vyjasnit vzájemný funkční vztah uvedených 

subjektů. 

Tato připomínka je zásadní.  

oznamovatelů, nebo nebude z jiných důvodů 

považovat tento postup za účelný.  

Předkladatel rovněž přistoupí ke zrušení vydávání 

potvrzení Agenturou (§ 21 a násl.), které by mohlo 

oznamovatele motivovat k učinění oznámení jak u 

MSP (Agentury), tak u jiného příslušného orgánu. 

Osoby podléhající kárné nebo kázeňské odpovědnosti 

budou vyňaty z přestupkové odpovědnosti podle 

návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a 

souvisejícího změnového zákona. 

Ustanovení § 30 odst. 1 bude upraveno následujícím 

způsobem: „Příslušná osoba, která nepodléhá kárné 

nebo kázeňské odpovědnosti, se dopustí přestupku 

tím, že…“. Důvody pro výše uvedenou úpravu budou 

rozvedeny v důvodové zprávě.  

Dále bude do návrhu zákona o ochraně oznamovatelů 

doplněno ustanovení v následujícím znění: 

„Ustanovení tohoto zákona se přiměřeně použijí na 

oznamování protiprávního jednání, kterým je 

porušena povinnost uložená právním předpisem 

uvedeným v § 2 odst. 1. písm. a), podle jiného 

právního předpisu, a to v rozsahu, v jakém není 

upraveno tímto právním předpisem. Tím není dotčen 

postup orgánů veřejné moci při uplatňování 

odpovědnosti za trestný čin, přestupek, kárný delikt 

                                            
 
2 Podle čl. 6 Návrhu lze oznámení učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, Agentury, orgánu veřejné moci příslušného podle jiného právního předpisu nebo zveřejněním za 

splnění podmínek podle § 27. 
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nebo kázeňský delikt.“ Dle názoru předkladatele 

výše uvedené vyjasňuje vztah činnosti a postupů 

Agentury (MSP) a orgánů činných v trestním řízení 

a přestupkových orgánů.  

Obecně: 

Požadujeme zapracovat do návrhu možnost ukončit (odložit) ze 

strany Agentury přezkoumávání oznámení v případech, kdy se 

jedná o opakující se (vícečetná) oznámení, a to, pokud 

přezkoumávání původního (prvního) oznámení již bylo 

meritorně ukončeno, a následná oznámení již neobsahují žádné 

nové skutečnosti [vizte čl. 11 odst. 4 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1937]. Z naší úřední činnosti 

poukazujeme na vysokou pravděpodobnost, že nově vzniklá 

Agentura bude pod náporem takovýchto opakujících se 

oznámení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Explicitní možnost nezabývat se opakujícími se 

oznámeními bude doplněna do § 19 odst. 2 návrhu 

zákona. 

Obecně: 

Problematická je podle našeho názoru nejasnost ohledně 

aplikovatelnosti správního řádu na „prošetřovací“ proces. Z 

návrhu zákona není zřejmé, zda bude, případně v jakém 

rozsahu a pro jaké aktéry, aplikovatelný správní řád. Je 

nezbytné vymezit procesní postup, jak pro zaměstnance 

Agentury, tak pro příslušné osoby. Dále postrádáme v návrhu 

zákona možnost opravného prostředku pro oznamovatele, kteří 

nebudou spokojeni s vyřízením jejich oznámení, byla by tak dle 

našeho názoru zajištěna vyšší míra objektivity přezkoumání 

Vysvětleno. Částečně akceptováno 

Na postup Agentury se bude subsidiárně aplikovat 

správní řád, neboť bude vykonávat působnost v 

oblasti veřejné správy, to se ovšem nedá říct o 

příslušné osobě, ledaže bude působit v rámci orgánu 

veřejné správy. Do návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů bude doplněno ustanovení 

v následujícím znění: „Nestanoví-li zákon jinak, 

postupují pověření zaměstnanci a příslušné osoby, 

které vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, 
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jednotlivých oznámení. 

Tato připomínka je zásadní. 

podle správního řádu.“ 

Předkladatel tento postup dále rozpracuje v důvodové 

zprávě. 

Postupy týkající se přijímání oznamování jsou podle 

názoru předkladatele dostatečně vymezeny v návrhu 

zákona. V případě, že oznamovatel nebude spokojen 

s vyřízením svého oznámení, má možnost oznámení 

učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího 

systému, přímo u jiného příslušného orgánu, 

či zveřejněním (za splnění zákonných podmínek). 

Obecně:  

Případné přijetí zákona o ochraně oznamovatelů v navrženém 

znění považujeme za diskutabilní z hlediska ochrany informací, 

které jsou obsahem oznámení, a v konečném důsledku samotné 

ochrany oznamovatelů. Ze zákona není dostatečně zřejmé, kdy 

je vhodné činit oznámení prostřednictvím vnitřního 

oznamovacího systému, kdy prostřednictvím Agentury a kdy 

prostřednictvím orgánu veřejné moci příslušného podle jiného 

právního předpisu. Není pochyb, že při zjištění porušení 

povinností ve vymezených oblastech (např. uložených právním 

předpisem upravujícím oblast předcházení legalizace výnosů z 

trestné činnosti a financování terorismu či daní) se může jednat 

o závažné skutky, jejichž oznamování prostřednictvím 

vnitřního oznamovacího systému nebo Agentury povede 

k časovým prodlevám než se oznámení (a zda vůbec) dostane k 

orgánům veřejné moci příslušným se věcí zabývat, zvyšuje se 

riziko úniku informací a v tomto důsledku může dojít k 

Vysvětleno 

Směrnice (čl. 10), návrh zákona (§ 6) i důvodová 

zpráva staví oznamovací systémy naroveň 

a oznamovateli je umožněno učinit oznámení 

prostřednictvím systému dle jeho volby. Není proto 

nutné oznámení učinit nejprve prostřednictvím 

vnitřního oznamovacího systému. Nejedná se o 

instance, nýbrž o samostatné, na sobě nezávislé, 

systémy. Pokud by měl (ale mít nemusí) oznamovatel 

obavu z neúčelnosti podání oznámení v rámci 

vnitřního oznamovacího systému, může se 

bez dalšího obrátit na Agenturu, či přímo 

na příslušný orgán. Za zákonem stanovených 

podmínek má oznamovatel rovněž možnost 

informace uvedené v oznámení zveřejnit. Více viz 

vypořádání připomínky č. 1. 

Agentura „v případě podezření ze spáchání 
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ohrožení řádného prověřování věci a dokonce i samotného 

oznamovatele, a to nikoliv pouze v podobě odvetných opatření 

v pracovněprávní rovině. Z těchto důvodů považujeme za 

problematickou samotnou konstrukci předkládaného návrhu 

zákona. 

Tato připomínka je zásadní.  

protiprávního jednání neprodleně informuje 

příslušný správní, policejní nebo jiný orgán, pokud ze 

všech okolností, které jí jsou známy, neplyne, že se 

oznámení zakládá na nepravdivých informacích“. 

Analogicky bude tato povinnost uložena i příslušné 

osobě, pokud k takovému postupu dá oznamovatel 

souhlas (více viz vypořádání připomínky k § 11 odst. 

1). Směrnice stojí na rovnosti oznamovacích kanálů a 

jiný postup by byl v neprospěch oznamovatele, což 

Směrnice nepřipouští. 

K § 2 – obecně k vymezení osobní působnosti: 

Návrh a důvodová zpráva nepojímají jednoznačně problematiku 

osobní působnosti zákona. Návrh explicitně neupravuje, zda se 

pro účely tohoto zákona zaměstnavatelem rozumí též 

bezpečnostní sbor a Armáda České republiky, ačkoliv § 2 odst. 

1 písm. c) návrhu je vázán obecně na „výkon služebního 

poměru“, což naznačuje, že se zákon na vojáky z povolání  

a příslušníky bezpečnostních sborů vztahuje. Ustanovení § 16 

písm. c) týkající se působnosti Agentury však uvádí, 

že Agentura posuzuje důvodnost oznámení „s výjimkou 

oznámení příslušníků nebo zaměstnanců zpravodajské služby“. 

Oproti tomu důvodová zpráva se zahrnutím bezpečnostních 

sborů, resp. Armády České republiky, mezi zaměstnavatele – a 

to nejen osob, které jsou u těchto subjektů zaměstnány 

v pracovním poměru – nejspíše počítá, srov. např. citaci na 

straně 1: „Před odvetnými opatřeními v rámci pracovního či 

služebního poměru je oznamovatel chráněn zejména obsahem 

předpisů upravujících příslušný právní vztah: zákon 

Vysvětleno 

Bezpečnostním sborem se dle zákona o příslušnících 

bezpečnostních sborů rozumí: Policie České 

republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, 

Celní správa České republiky, Vězeňská služba 

České republiky, Generální inspekce bezpečnostních 

sborů, Bezpečnostní informační služba a Úřad 

pro zahraniční styky a informace. Z výše zmíněných 

bezpečnostních sborů jsou zpravodajskými službami 

pouze BIS A ÚZSI, na které se působnost Agentury 

skutečně nevztahuje. K otázce osobní vs. věcné 

působnosti Směrnice více viz vypořádání připomínky 

k § 8. 
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č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákoník práce“), zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z 

povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2003 Sb., 

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o služebním poměru 

příslušníků“), a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“). Všechny 

tyto právní předpisy obsahují v relevantní oblasti kogentní 

právní úpravu, jež výrazně omezuje libovůli zaměstnavatele a 

chrání zaměstnance či osoby ve služebním poměru.“.  

Rovněž i doprovodný (změnový) návrh zákona, kterým se mění 

některé zákony v souvislosti přijetím zákona o ochraně 

oznamovatelů, v části třetí a v části páté evidentně počítá se 

změnou příslušných zákonů upravujících služební poměr 

příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, pokud 

jde o zavedení odkladného účinku odvolání podaného 

oznamovatelem ve služebním poměru proti rozhodnutí, srov. 

k tomu i důvodová zpráva na str. 21.  

Na základě výše uvedeného tedy požadujeme uvedené rozpory 

ve vymezení rozsahu osobní působnosti odstranit, resp. návrh 

upřesnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

K § 2 odst. 1 písm. a): 

Vymezení základních pojmů uvedených v bodě 1 až 9 

předmětného ustanovení neodpovídá zcela věcné působnosti 

stanovené v čl. 2 odst. 1 směrnice. Navrhujeme například 

rozšířit bod 6. návrhu zákona ve smyslu směrnice o oblast 

Vysvětleno 

Jednotlivé oblasti § 2 odst. 1 písm. a) byly vymezeny 

tak, aby odpovídaly terminologii českého právního 

řádu. Předkladatel pak vymezil tyto oblasti obecným 

způsobem tak, aby pod ně bylo možné podřadit co 
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bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky 

zvířat, včetně uvedení odkazu na zákon č. 166/1999 Sb., o 

veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Rovněž navrhujeme uvést oblast 

veřejného zdraví ve smyslu směrnice v samostatném bodě 

dotčeného ustanovení návrhu zákona včetně uvedení odkazu na 

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Dále navrhujeme v návrhu zákona vymezit oblast bezpečnosti a 

souladu výrobků s předpisy ve smyslu směrnice, včetně odkazu 

například na zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 

výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále oblast ochrany 

soukromí a bezpečnosti sítí a informačních systémů vymezené 

ve směrnici. 

Tato připomínka je zásadní. 

nejširší spektrum specifických podoblastí (tedy 

např. i oblast bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví a 

dobré životní podmínky zvířat a oblast veřejného 

zdraví). Úplný a aktuální výčet právních předpisů, na 

které se úprava zákona o ochraně oznamovatelů bude 

vztahovat, zveřejní MSP (Agentura) na svých 

internetových stránkách. Tato povinnost Agentury 

bude doplněna do § 17 návrhu zákona.  

 

K § 2 odst. 1 písm. c):  

Ustanovení používá nevhodné spojení „výkon služebního 

poměru“. Dovolujeme si upozornit, že v souladu s terminologií 

používanou v zákoně o vojácích z povolání a v zákoně 

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů je slovo 

„výkon“ používáno výhradně ve spojení s pojmem „služba“, 

tedy „výkon služby“. Totéž platí pro terminologii užívanou  

v zákoně o státní službě, kde je užíván termín „výkon státní 

služby“. „Služba“ je pak vykonávána ve služebním poměru. 

Z tohoto důvodu je třeba uvést terminologii zákona do souladu 

s užívanými pojmy ve výše uvedených zákonech.  

Akceptováno 
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Tato připomínka je zásadní. 

K § 2 odst. 1 a odst. 3: 

Není zřejmý důvod, proč návrhu rozlišuje mezi oznámením a 

významným oznámením. Ochrana by měla být poskytována 

všem oznamovatelům, kteří mohou být vystaveni odvetným 

opatřením, a nikoliv podle toho, zda oznamovatel učinil (běžné) 

oznámení či významné oznámení (vizte návrh opatření 

navázaných na učinění významného oznámení v zákoně, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

ochraně oznamovatelů). Z předložené důvodové zprávy nelze 

posoudit, o jaké protiprávní jednání, které nemá znaky 

trestného činu ani přestupku a kterým je porušena povinnost 

uložená právním předpisem, se může jednat. Požadujeme návrh 

doplnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Předkladatel z návrhu zákona odstraní rozlišování 

mezi významným a „prostým“ oznámením. Do 

důvodové zprávy budou doplněny další příklady 

protiprávního jednání, které nemá znaky trestného 

činu ani přestupku. 

K § 3: 

1. V čl. 3 odst. 3 písm. d) směrnice je uvedeno, že „touto 

směrnicí není dotčeno uplatňování unijního či vnitrostátního 

práva týkajícího se pravidel trestního řízení“. Požadujeme 

proto návrh zákona doplnit, aby byla zajištěna mlčenlivost ze 

strany všech osob, které disponují informacemi souvisejícími 

s trestním řízením, zejména pak v tomto kontextu postrádáme 

explicitní zmínku o policejním orgánu. Většina informací, jimiž 

policie disponuje, je způsobilá zásadně zasáhnout do osobní 

sféry osoby, o jejíž údaje se jedná, proto s nimi policisté musí 

nakládat velmi citlivě. Totéž by mělo platit i pro osoby 

podávající oznámení podle navrženého zákona, které disponují 

Ad 1. Akceptováno jinak 

Ustanovení § 3 bude nazváno jako „mlčenlivost a 

informace vyloučené z oznamování“, přičemž bude 

dále upraveno následujícím způsobem: „Oznámení 

protiprávního jednání se 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. c), s výjimkou povinnosti 

a) zachovávat ochranu utajovaných 
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informacemi souvisejícími s výkonem činnosti orgánů činných 

v trestním řízení. Požadujeme tedy v § 3 za slovy „mlčenlivosti 

při výkonu činnosti notáře“ doplnit slova „policejního orgánu,“ 

a v rámci poznámky pod čarou č. 11 odkázat i na § 12 odst. 2 

trestního řádu. 

2. Požadujeme také, aby právní úprava zaručila, že učiněním 

oznámení nebudou ohroženy ani zvláštní skutečnosti ve smyslu 

§ 27 krizového zákona, tj. údaje z oblasti krizového řízení, 

které by v případě zneužití mohly vést k znemožnění nebo 

omezení činnosti orgánu krizového řízení, ohrožení života a 

zdraví osob, majetku, životního prostředí nebo podnikatelského 

zájmu právnické osoby nebo fyzické osoby vykonávající 

podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost podle zvláštních 

právních předpisů, pokud tyto údaje nejsou utajovanými 

informacemi. Ačkoliv se nejedná o informace mající status 

utajovaných informací ve smyslu zákona č. 415/2005 Sb., o 

ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 

ve znění pozdějších předpisů, i v jejich případě jde o údaje, na 

jejichž náležité ochraně je kvalifikovaný veřejný zájem. 

V tomto smyslu by mělo být doplněno i odůvodnění k § 3 

obsažené v důvodové zprávě. V rámci § 3 proto za slovy 

„utajovaných informací“ navrhujeme doplnit slova „a 

zvláštních skutečnostíx)“, kdy v poznámce pod čarou 

navrhujeme odkázat na krizový zákon. 

Tato připomínka je zásadní. 

informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně 

mohlo ohrozit probíhající trestní řízení nebo 

ochranu zvláštních skutečností podle zákona 

upravujícího krizové řízení, 

b) mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, 

notářského kandidáta a koncipienta; státního 

zástupce, asistenta a právního čekatele; 

advokáta a advokátního koncipienta; soudního 

exekutora exekutorského kandidáta a 

koncipienta; soudce, asistenta soudce a 

justičního čekatele; a daňového poradce, a 

c) mlčenlivosti při poskytování zdravotních 

služeb.“. 

Předkladatel ke krizovému řízení doplní poznámku 

pod čarou odkazující na krizový zákon a rovněž 

doplní do důvodové zprávy, na co znění odstavce 2 

přímo míří.  

 

Ad 2. Akceptováno jinak 

Viz výše. Ustanovení § 3 bude nazváno jako 

„mlčenlivost a informace vyloučené z oznamování“, 

přičemž bude dále upraveno následujícím způsobem: 

„Oznámení protiprávního jednání se 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 
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odst. 1 písm. c), s výjimkou povinnosti 

a) zachovávat ochranu utajovaných 

informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo 

ohrozit probíhající trestní řízení nebo ochranu zvláštních 

skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení, 

b) mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, 

notářského kandidáta a koncipienta, státního 

zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a 

advokátního koncipienta; soudního exekutora 

exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, 

asistenta soudce a justičního čekatele, a daňového 

poradce, a  

c) mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb.“. 

Předkladatel je toho názoru, že výše uvedeným 

vynětím z věcné působnosti zákona plně využívá 

výjimek uvedených v článku 3 Směrnice. Důvody 

pro vynětí informace způsobilé k ohrožení 

podstatného bezpečnostního zájmu ČR z věcné 

působnosti zákona a jeho vymezení budou rozvedeny 

do důvodové zprávy. Rozšířením této výjimky nad 

rámec umožněný Směrnicí by bylo postupem 

v neprospěch oznamovatele, což Směrnice 

nepřipouští.  

Co se týče požadavku Směrnice stran zachovávání 

mlčenlivosti, ta přímo hovoří o právních nebo 

smluvních závazcích jednotlivců a nejedná se tudíž 

pouze o dohody o mlčenlivosti uzavírané mezi 

jednotlivci, které by neměly být využívány 
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k zabránění v oznámení. Konkrétně je pak vynětí 

z věcné působnosti vymezeno v článku 3 Směrnice. 

Předkladatel je toho názoru, že výjimkami z věcné 

působnosti návrhu zákona v § 3 odst. 2 plně využívá 

výjimek uvedených v článku 3 Směrnice. 

Nadto bude následujícím způsobem upraveno 

ustanovení § 5 odst. 1: „Smluvní nebo zákonnou 

povinnost neporuší oznamovatel nebo osoba uvedená 

v § 4 odst. 2 učiněním oznámení nebo jednáním v 

souvislosti se zjišťováním skutečností, které jsou 

obsahem oznámení, ledaže porušení této povinnosti 

nebylo zjevně nezbytné k učinění oznámení; to 

neplatí, jde-li o porušení povinnosti mlčenlivosti 

uvedené v § 3, porušení povinnosti zachovávat 

ochranu utajovaných informací podle zvláštního 

právního předpisu, informací, jejichž vyzrazení by 

zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení nebo 

ochranu zvláštních skutečností podle zákona 

upravujícího krizové řízení nebo je-li jednáním v 

souvislosti se zjišťováním skutečností, které jsou 

obsahem oznámení, spáchán trestný čin.“. 

Ustanovení § 27 odst. 2 písm. a) bude upraveno 

následujícím způsobem: 

„Oznamovatel může informace podle odstavce 1 

zveřejnit, pokud: 

a) učiní oznámení prostřednictvím vnitřního 

oznamovacího systému a u Agentury, nebo přímo u 

Agentury, a ve lhůtě 30 dnů ode dne kdy příslušná 
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osoba navrhla zaměstnavateli opatření podle § 12 

odst. 5, nebo ode dne, kdy Agentura informovala 

zaměstnavatele podle § 19 odst. 4, nebyla přijata 

opatření k nápravě protiprávního stavu nebo 

předcházení či zamezení protiprávního jednání 

uvedeného v oznámení anebo napravení jeho 

následků,“. 

K § 5 odst. 1: 

Ze stávající dikce odstavce 1 plyne, že by oznamovateli mělo 

být liberováno případné naplnění skutkové podstaty přestupku 

podle obecné přestupkové úpravy, jakož eventuálně  

i jednání majícího znaky přestupku nebo jednání označeného za 

přestupek ve zvláštním právním předpise v případě, že má 

oznamovatel status některé specifické profese, např. příslušníka 

bezpečnostního sboru podle zákona o služebním poměru nebo 

vojáka z povolání apod. (zde dáváme k úvaze, zda případně 

nedoplnit odkaz na příslušné předpisy v poznámce pod čarou). 

Takový přístup je namístě pokládat za krajně nevhodný, neboť 

nejen trestný čin, ale i přestupek představuje společensky 

škodlivé a zásadně nežádoucí jednání příslušné intenzity, které 

by nemělo být takto paušálně promíjeno.  

Stávající znění rovněž neposkytuje výslovnou garanci ve 

vztahu k ochraně zvláštních skutečností ve smyslu ustanovení § 

27 krizového zákona – k tomu viz naše zásadní připomínka k § 

3 návrhu. Požadujeme zvláštní skutečnosti do návrhu zákona 

zahrnout, a to včetně poznámky pod čarou s odkazem na 

příslušný právní předpis. 

Akceptováno částečně 

Ustanovení § 5 odst. 1 je promítnutím požadavku 

Směrnice (čl. 21 odst. 3) a jeho rozšíření rovněž na 

přestupky by bylo odchýlení se od Směrnice 

v neprospěch oznamovatele, což Směrnice 

nepřipouští. 

Nadto bude následujícím způsobem upraveno 

ustanovení § 5 odst. 1: „Smluvní nebo zákonnou 

povinnost neporuší oznamovatel nebo osoba uvedená 

v § 4 odst. 2 učiněním oznámení nebo jednáním v 

souvislosti se zjišťováním skutečností, které jsou 

obsahem oznámení, ledaže porušení této povinnosti 

nebylo zjevně nezbytné k učinění oznámení; to 

neplatí, jde-li o porušení povinnosti mlčenlivosti 

uvedené v § 3, porušení povinnosti zachovávat 

ochranu utajovaných informací podle zvláštního 

právního předpisu nebo je-li jednáním v souvislosti 

se zjišťováním skutečností, které jsou obsahem 

oznámení, spáchán trestný čin.“.  

K zahrnutí krizového zákona více viz výše. 
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Navrhujeme proto odstavec 1 uvést v tomto znění: 

„(1) Smluvní nebo zákonnou povinnost neporuší oznamovatel, 

který jedná v souvislosti se zjišťováním skutečností, které jsou 

obsahem oznámení, za předpokladu, že porušení této povinnosti 

bylo nezbytné k učinění oznámení dle tohoto zákona; to neplatí, 

spočívá-li porušení povinnosti ve spáchání trestného činu, 

přestupku, jednání majícího znaky přestupku, jednání 

označeného za přestupek ve zvláštním právním předpise, 

porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v § 3 nebo porušení 

povinnosti zachovávat ochranu utajovaných informací nebo 

zvláštních skutečnostíx) podle zvláštního právního předpisu. 

_______ 

x) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon),  

ve znění pozdějších předpisů.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

K § 6: 

Pakliže se má za oznámení považovat i protiprávní jednání, 

které nemá znaky trestného činu ani přestupku, tedy jedná se 

o porušení určité povinnosti, požadujeme § 6 upravit tím 

způsobem, aby policejní orgány, státní zástupci a příslušné 

správní orgány přijímaly oznámení jako doposud v souladu s 

příslušnými právními předpisy (např. trestním řádem) a nedošlo 

k rozšíření jejich povinností, tedy přijímat i další četná méně 

závažná oznámení.  

Navrhujeme proto následující úpravu textu ustanovení: 

Vysvětleno 

Účelem uvedeného ustanovení je zajištění stejné 

ochrany pro osoby, které se rozhodnou oznámit 

prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, 

MSP (Agentury) a pro ty, které se rozhodnou 

oznámit prostřednictvím jiného orgánu příslušného 

k projednání oznamovaného protiprávního jednání. 

Tzn., za oznamovatele je považována i osoba, která 

se rozhodne oznámení učinit přímo příslušnému 

orgánu, nikoliv prostřednictvím jednoho 

z oznamovacích systémů. Nicméně stále se musí 
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„Oznámení lze učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího 

systému, Agentury, orgánu veřejné moci příslušného k 

přijímání oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že 

byl spáchán trestný čin nebo přestupek podle jiných právních 

předpisů, nebo zveřejněním za splnění podmínek podle § 27.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

jednat o orgán příslušný podle jiného právního 

předpisu a uvedené ustanovení tedy působnost 

orgánů veřejné moci nijak nerozšiřuje. Orgány 

příslušnými k přijímání těchto oznámení tak budou 

např. Česká národní banka (dle zákona o České 

národní bance) či správce daně (dle daňového řádu) 

atp. 

Pro úplnost uvádíme, že § 19 odst. 3 písm. a) bude 

upraven následujícím způsobem: „v případě 

podezření ze spáchání protiprávního jednání 

neprodleně informuje příslušný správní, policejní 

nebo jiný orgán, pokud ze všech okolností, které jí 

jsou známy, neplyne, že se oznámení zakládá na 

nepravdivých informacích; není-li takového orgánu, 

věc založí“ 

Bližší popis postupu uvedeného výše bude 

rozpracován v důvodové zprávě. 

K § 7 odst. 1: 

Vnitřní oznamovací systém je povinen stanovit zaměstnavatel, 

tedy jeden z množiny subjektů, vůči nimž budou oznámení 

směřovat. Již sama tato konstrukce vyvolává pochybnost 

o reálnosti tvorby opatření k ochraně oznamovatelů a opatření, 

aby se s oznámením mohla seznámit pouze příslušná osoba. 

Požadujeme zvolený přístup přehodnotit.  

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno 

Předně je potřeba zdůraznit, že zavedení interního 

oznamovacího systému a subjekty k tomu povinné 

vymezuje Směrnice (čl. 8). Vymezení jiného okruhu 

povinných subjektů by bylo v neprospěch 

oznamovatele, což Směrnice nepřipouští. 

Nadto, kdo jiný, než zaměstnavatel (respektive 

uživatel dle § 307a a násl. zákoníku práce, který bude 

do návrhu zákona rovněž doplněn) by měl vnitřní 

oznamovací systém, jehož primárním účelem je 
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předcházení protiprávnímu jednání a efektivní 

náprava protiprávního stavu, zřizovat. Jak je 

uvedeno v připomínce, zaměstnavatel je pouze jeden 

z množiny subjektů, vůči nimž budou oznámení 

směřovat. Pokud se oznamovatel bude obávat, že 

využití vnitřního oznamovacího systému nebude 

z jakéhokoliv důvodu účelné, může zvolit oznámení 

prostřednictvím MSP (Agentury), případně oznámení 

zveřejnit, či oznámit přímo orgánu příslušnému podle 

jiného právního předpisu. 

Pro úplnost uvádíme, že § 8 odst. 1 písm. c) upraven 

na „osoby vykonávající činnost…“, přičemž se může 

jednat rovněž o jiné osoby než o zaměstnavatele dle 

definice zákoníku práce. Adekvátně bude upraveno 

rovněž návětí uvedeného ustanovení. V zákoně bude 

v tomto ohledu zavedena legislativní zkratka pro 

povinné osoby, která bude odkazovat na všechny 

osoby zmíněné v § 8 návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů. Do návrhu zákona bude doplněna 

skutková podstata nezavedení vnitřního 

oznamovacího systému v souladu se zákonem 

upravujícím ochranu oznamovatelů osobou, která 

není zaměstnavatelem, přičemž v návrhu změnového 

zákona zůstane v zákoně o inspekci práce tato 

působnost pouze u osob, které jsou zaměstnavateli. 

Za tímto účelem bude ze změnového zákona 

odstraněno ustanovení § 6 odst. 1 písm. k zákona o 

inspekci práce.  

Kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů 
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mohou inspektoráty práce provádět rovněž u 

Agentury (ze změnového zákona bude vyškrtnut § 6 

odst. 4 písm. j). 

K § 8: 

Nesouhlasíme s tím, aby měly bezpečnostní sbory povinnost 

zřizovat vnitřní oznamovací systém. Čl. 2 odst. 1 již několikrát 

zmiňované směrnice upravuje ochranu osob, které oznamují 

porušení práva Evropské unie ve vyjmenovaných oblastech. 

Podle odstavce 2 lze sice tuto ochranu na úrovni jednotlivých 

států rozšířit i na další oblasti, ale  

s ohledem na čl. 3 odst. 2 („touto směrnicí není dotčena 

odpovědnost členských států za zajištění národní bezpečnosti 

nebo jejich pravomoc chránit své podstatné bezpečnostní 

zájmy“) není žádoucí další rozšiřování na oblast zajišťování 

vnitřní bezpečnosti ze strany bezpečnostních sborů, Vojenské 

policie a Vojenského zpravodajství. Proto požadujeme jejich 

vyjmutí z povinnosti zřídit vnitřní oznamovací systém a 

navrhujeme § 8 doplnit o odstavec 4 ve znění: 

„(4) Bezpečnostní sbory14), Vojenská policie a Vojenské 

zpravodajství nejsou povinny zřídit vnitřní oznamovací systém 

podle toho zákona.  

  

14) § 1 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 

předpisů.“. 

Pokud by případná právní úprava byla koncipována nad rámec 

směrnice i na oblast zajišťování vnitřní bezpečnosti, k čemuž 

Neakceptováno 

Povinnost zřídit interní oznamovací systém vyplývá 

z článku 8 Směrnice. Vyjmutí oblasti národní 

bezpečnosti z působnosti Směrnice představuje 

vyjmutí z věcné působnosti, nikoliv z osobní. Nelze 

tedy říct, že každá osoba, která se nějak podílí na 

zajišťování národní bezpečnosti, nemůže být zároveň 

oznamovatelem. Bude záležet na tom, jakou činnost 

bude vykonávat a o jakém protiprávním jednání se 

dozví a bude ho oznamovat. Vyjmutí některých 

oblastí z věcné působnosti je reflektováno v § 3 

návrhu zákona, který bude doplněn v souladu 

s vypořádáním připomínky k témuž ustanovení (viz 

výše). Nadto bude § 3 doplněn o odstavec 2 

v následujícím znění: 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 

a) svrchovanosti, územní celistvosti a 

demokratických základů České republiky, 

b) vnitřního pořádku a bezpečnosti, 

c) ve větším rozsahu životů nebo zdraví 

osob, 
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chybí důvod, bylo by třeba odpovídajícím způsobem návrh 

zákona doplnit; směrnice k tomu uvádí: „Pokud se některé 

členské státy rozhodnou rozšířit ochranu stanovenou podle této 

směrnice na další oblasti či akty, které nespadají do její věcné 

působnosti, měly by mít možnost přijmout zvláštní ustanovení 

na ochranu podstatných zájmů národní bezpečnosti v tomto 

ohledu.“. 

I přes vyjmutí policie z povinnosti zřídit vnitřní oznamovací 

systém podle zákona o ochraně oznamovatelů, je interním 

protikorupčním programem policie zaveden systém 

pro oznámení podezření na korupci (upozornění je možné 

zasílat odboru vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR nebo 

kontrolnímu pracovišti příslušného útvaru policie). Stejnou 

povinnost vyplývající z usnesení vlády mají i další výše 

uvedené státní orgány.  

Policie České republiky je povinna se při vyřizování oznámení 

řídit ustanoveními zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, 

zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 Policie České republiky, resp. odbory vnitřní kontroly, již 

i nyní bez zákona o ochraně oznamovatelů šetří a vyřizují 

podání každého (tedy i příslušníka nebo zaměstnance policie) 

oznamující i jednání, které nenaplňuje znaky trestného činu 

d) ochrany informací o veřejných zakázkách 

v oblasti obrany nebo bezpečnosti, 

e) plnění mezinárodních závazků v oblasti 

obrany, 

f) významných bezpečnostních operací a 

g) bojeschopnosti ozbrojených sil České 

republiky.“.  

Pokud by bylo příslušníkům bezpečnostních sborů 

odňato právo oznamovat protiprávní jednání 

prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, 

jednalo by se o nepřípustný odklon od Směrnice v 

neprospěch oznamovatele. Kromě toho, že nelze 

zaručit, že oznamovatelé z řad příslušníků 

bezpečnostních sborů takovou možnost budou mít na 

základě stávajících právních předpisů i v budoucnu, 

současné vnitřní oznamovací systémy nesplňují 

parametry požadované Směrnicí, a bude proto nutné 

je uvést do souladu s navrhovanou právní úpravou. 

Od úpravy Směrnice se v tomto ohledu nelze 

odchýlit, neboť by se jednalo o postup v neprospěch 

oznamovatele, což Směrnice nepřipouští. Pro úplnost 

uvádíme, že proti plošnému vyjmutí GIBS či Policie 

ČR z působnosti návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů se v minulosti stavěla Legislativní rada 

vlády. Své nesouhlasné stanovisko s takovým 

postupem vyjádřil rovněž jako gestor řádné 

implementace předpisů EU Odbor kompatibility 

Úřadu vlády ČR. 
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nebo přestupku. Obligatorně je tato povinnost uložena § 97 

zákona o policii, přičemž při vyřizování se obdobně využívají 

ustanovení části druhé správního řádu, a to s odkazem na § 154 

správního řádu. V případě, že by neměl policista v interní 

organizační článek policie důvěru, může se se svým podnětem 

obrátit na nezávislý orgán, kterým je Generální inspekce 

bezpečnostních sborů.  

Z tohoto důvodu je úprava v části druhé návrhu zákona 

pro policii nejen nadbytečná, ale také by přinášela řadu 

praktických problémů (v důvodové zprávě je však uvedeno 

„Složky zajišťující bezpečnost a obranu státu budou pouze 

povinny zřídit interní oznamovací mechanismy, jiným způsobem 

nebude do jejich činnosti zasaženo.“). Namísto poměrně 

jednoduchého systému, ve kterém je každé podání vyřizováno 

stejným způsobem, by musela být podání vyřizována různými 

způsoby podle toho, kdo je podal a na jaké jednání poukazují.  

Policie nemůže akceptovat maximální lhůtu pro zkoumání 

důvodnosti 90 dnů (tedy zkoumání, zda jsou důvody 

pro zahájení řízení o jednání, které má znaky přestupku, nebo 

trestního řízení), neboť v rámci této předprocesní fáze může být 

prováděno i několik podání vysvětlení podle § 61 zákona 

o policii, může být vyžádána pomoc od jiných osob a orgánu 

podle § 18 zákona o policii, může dojít k odnětí věci podle § 34 

zákona o policii a následnému zkoumání, např. zda se nejedná 

o psychotropní látku nebo prekursor drog atd. Tyto úkony 

v některých případech nemusí být reálně možné provést do 90 

dnů.  

Dále uvádíme, že se domníváme, že situace příslušníků 

Jak uvádí Ministerstvo vnitra, Policie České 

republiky již interním oznamovacím systémem 

disponuje. Tento systém lze tedy případně upravit 

tak, aby splňoval požadavky stanovené návrhem 

zákona na vnitřní oznamovací systém. Povinnosti 

příslušné osoby jsou u každého zaměstnavatele 

stejné, bez ohledu na jeho povahu. Policie ČR může 

oznámení přijmout ve dvou režimech. Oznámení jí 

může být podáno, jako orgánu veřejné moci 

příslušnému podle jiných právních předpisů. V 

takovém případě bude postupovat podle stávajících 

právních předpisů. Jediný rozdíl bude, že 

oznamovatel se učiněním oznámení splňujícím 

parametry podle návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů stane oznamovatelem chráněným 

podle tohoto návrhu rovněž, pokud oznámí přímo u 

PČR. Druhou možností je podání oznámení v rámci 

vnitřního oznamovacího systému a v takovém 

případě bude nutné, aby byly dodrženy lhůty a další 

postupy zaváděné Směrnicí, respektive návrhem 

zákona o ochraně oznamovatelů. 

K uváděnému příkladu – takové protiprávní jednání 

nebude spácháno v souvislosti s výkonem činnosti 

uvedené v § 2 odst. 1 písm. c) návrhu zákona, tudíž 

na něj úprava zákona o ochraně oznamovatelů 

nedopadne. 

Ke specifikám služebního poměru viz více 

vypořádání připomínky k § 168 odst. 2 zákona o 
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bezpečnostních sborů a zejména jejich postavení v řízeních ve 

věcech služebního poměru je natolik specifické a silné, že další 

posílení a zvláštní ochrana není účelná. Ochrana proti 

odvetným opatřením ze strany služebního funkcionáře je již 

dostatečně ukotvena v základních zásadách služebního poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, zákazu diskriminace 

a povinnosti jednat se všemi příslušníky shodně (např. § 77 

zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů).  

Ochranou proti svévolnému působení na potencionálního 

oznamovatele je pak i samotné řízení ve věcech služebního 

poměru, které je institucionálně zcela odlišné od pracovně 

právních úkonů. Na řízení ve věcech služebního poměru 

dopadají základní zásady správního práva a uplatňují se v něm 

taková ustanovení, jako je povinnost zjistit objektivní pravdu (§ 

3 správního řádu a § 180 odst. 1 zákona o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů), zásada rovnosti postavení 

před správním orgánem (§ 7 správního řádu) a další. Pokud jde 

o ochranu před podjatostí, ta je zakotvena v § 14 správního řádu 

a pokud by tato ochrana nepostačovala, pak je ochrana 

účastníka zajištěna dvojstupňovitostí řízení, případně možností 

dalších opravných prostředků. Ochrana příslušníků 

bezpečnostních sborů po oznámení protiprávního jednání je 

před šikanózním jednáním ze strany nadřízených služebních 

funkcionářů v zákoně o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů řešena dostatečně. Domníváme se, že 

další ochranné mechanismy vůbec nekorespondují se 

současnými formami procesní ochrany příslušníků 

bezpečnostních sborů a v konečném důsledku by mohly vést ke 

zpochybňování řízení ve věcech služebního poměru, a tím ke 

státní službě (změnový zákon). 

Co se týče lhůty 90 dní k projednání věci v rámci 

vnitřního oznamovacího systému, tato připomínka je 

nekonzistentní s připomínkami k § 12 odst. 3 a § 19 

odst. 1 (viz níže). Prosíme o vyjasnění. Zároveň se 

jedná o maximální možnou délku této lhůty dle 

Směrnice [čl. 9 odst. 1 písm. f)]. V rámci vnitřního 

oznamovacího systému se má jednat pouze o 

předběžné posouzení důvodnosti učiněného 

oznámení za účelem poskytnutí zpětné vazby 

oznamovateli, jde tedy o obdobný postup jako dle § 

97 odst. 2 zákona o policii, kde je lhůta 30 dnů. 

Nadále se nedomníváme, že postupy týkající se 

přijetí a prošetření oznámení podle jiných právních 

předpisů odpovídají požadavkům Směrnice. 

Pokud jde o vnitřní oznamovací systém, subsidiárně 

se uplatní úprava podle zákona o ochraně 

oznamovatelů (více viz komentář u připomínky č. 1). 

Oznamovatel tedy bude muset být o vyřizování 

oznámení ve stanovené lhůtě vyrozuměn atp. 

Zároveň je rovněž možné takový systém pro 

oznamování v souladu s návrhem zákona o ochraně 

oznamovatelů sdílet či jej nechat spravovat třetí 

osobu. Příslušná osoba tedy muset paralelně 

postupovat podle zákona o ochraně oznamovatelů a 

podle zákona o policii, případně podle dalších 

právních předpisů. Směrnice v tomto směru odklon 

nepřipouští. 
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snížení právní jistoty příslušníků bezpečnostních sborů. 

Služební poměr lze zrušit jedině ze zákonných důvodů 

a případnou změnu zařazení příslušníka bezpečnostního sboru 

může služební funkcionář iniciovat pouze na základě zákonem 

definovaných podmínek bez ohledu na osobní pohled nebo 

přístup k příslušníkovi. Z toho je zřejmé, že zákon o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů prakticky vylučuje 

„zlovůli“ služebního funkcionáře jednat s příslušníkem jinak, 

než jak mu ukládá zákon o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, tzn. např. propustit příslušníka, uložit 

příslušníkovi kázeňský trest nebo snížit jeho finanční 

ohodnocení. Podle našeho názoru je stávající úprava 

pro zaměstnavatele (služebního funkcionáře) dostatečně 

limitující a pro policisty dostatečně ochranářská. 

Tato připomínka je zásadní. 

K § 8 odst. 2: 

Požadujeme ustanovení upřesnit v tom smyslu, zda osobou, 

která pro zaměstnavatele bude spravovat vnitřní oznamovací 

systém (v praxi tedy patrně půjde  

o „profesionálního správce oznamovacích systémů“), může být 

pouze právnická nebo i fyzická osoba, jaké (základní) 

požadavky musí tato osoba splňovat, na základě čeho správu 

vnitřního oznamovacího systému pro zaměstnavatele vykonává 

apod. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 

Uvedené ustanovení operuje s pojmem „osoba“, 

tudíž se může jednat jak o osobu fyzickou, tak osobu 

právnickou. 

Předkladatel blíže vysvětlí uvedené ustanovení 

v důvodové zprávě. 

K § 8 odst. 3: Vysvětleno 
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Požadujeme doplnit alespoň základní pravidla pro možnost 

sdílení oznamovacích systémů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Možnost sdílení vnitřního oznamovacího systému 

třetí osobou je stanovena v článku 8 odst. 6 

Směrnice. Předkladatel nepovažuje za účelné ani 

hospodárné se od tohoto postupu Směrnice ve 

vnitrostátní úpravě odchýlit, tj. tuto možnost nějak 

blíže specifikovat (tedy omezovat). Je potřeba si 

uvědomit, že některé osoby povinné ke zřízení 

vnitřního oznamovacího systému mohou být velmi 

malé subjekty s omezenými rozpočty. Není jistě 

žádoucí tyto subjekty přehnaně zatěžovat, když 

sdílení vnitřního oznamovacího systému mezi více 

subjekty může představovat značnou finanční úsporu.  

Zjednodušení zřízení vnitřního oznamovacího 

systému bude mít, dle názoru předkladatele, výsledný 

efekt v jeho rychlejším a efektivnějším zavedení, což 

je bezesporu v zájmu oznamovatelů i osob povinných 

k zavedení vnitřního oznamovacího systému [více 

viz vypořádání připomínky k § 7 odst. 2 písm. a)]. 

K § 9 písm. c): 

V důvodové zprávě se uvádí, že „informace o fungování 

oznamovacích systémů musí být zaměstnavatelem zpřístupněny 

dálkově, ideálně například na jeho webových stránkách“. 

Upozorňujeme, že z navrhovaného § 9 písm. c) výslovně 

nevyplývá povinnost zpřístupnění některých informací 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, respektive jejich 

zpřístupnění na internetových stránkách zaměstnavatele. Je-li 

tedy záměrem stanovit povinnost zpřístupnit některé informace 

Akceptováno 

Ustanovení § 9 písm. c) bude upraveno následujícím 

způsobem: „aby informace o způsobech oznamování 

prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a 

Agentuře, označení příslušné osoby a její e-mailová 

nebo jiná adresa pro doručování byly veřejně 

dostupné způsobem umožňujícím dálkový přístup.“. 

Webové stránky budou v důvodové zprávě upraveny 

na internetové stránky.  
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dálkově, je potřeba tomu přizpůsobit navrhovaný text. 

V důvodové zprávě pak doporučujeme hovořit o „internetových 

stránkách“, nikoliv  

o „webových stránkách“, a to s ohledem na zákon č. 99/2019 

Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a 

o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 

veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Tato připomínka je zásadní. 

K § 10 odst. 1: 

1. Požadavek, aby příslušná osoba disponovala mj. takovými 

znalostmi, zkušenostmi  

a morálními vlastnostmi, že bude práva a povinnosti podle 

zákona řádně vykonávat, lze (bez stanovení odborného 

zaměření vzdělání či požadavku konkrétní praxe) jen stěží 

zabezpečit. Přitom ze strany příslušné osoby nejde o nic 

menšího, než  

o schopnost posuzovat, zda konkrétní jednání je protiprávním 

jednáním, zda jde o trestný čin, přestupek, nebo jednání, které 

má znaky přestupku apod. Lze odůvodněně pochybovat, zda 

schopnost činit v této souvislosti závěry, které mají zásadní vliv 

na skutečné prověření či neprověření věci příslušnými orgány, 

disponuje osoba bez odpovídající kvalifikace. Navíc postavení 

příslušné osoby zařazené v hierarchii zaměstnavatele, její 

loajalita (vůči zaměstnavateli) a hmotná závislost  

(na zaměstnavateli) nedává ani minimální záruky pro objektivní 

prošetření oznámení. Navrhujeme tuto formulaci vypustit. 

Ad 1. Akceptováno 

Bude zachován pouze požadavek bezúhonnosti, 

zletilosti a svéprávnosti.  

Ustanovení § 10 odst. 1 věta druhá bude mít 

následující znění: „Příslušnou osobou může být jen 

osoba bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.“ 

V důvodové zprávě bude rozvedeno doporučení 

zabývat se rovněž odbornými předpoklady příslušné 

osoby rovněž s ohledem na to, že v opačném případě 

se zaměstnavatel vystavuje postihu za nezavedení 

řádně fungujícího vnitřního oznamovacího systému.  

 Ad 2. Akceptováno jinak 

Více viz vypořádání připomínky k § 7 odst. 2 písm. 

a). 
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2. V případě, že správu vnitřního oznamovacího systému může 

pro zaměstnavatele vykonávat též „profesionální správce 

oznamovacích systémů“, který je fyzickou osobou a sám 

zároveň plní úlohu „příslušné osoby“ pro příjem oznámení 

(tedy pokud nepůjde o fyzickou osobu, která v rámci své 

podnikatelské činnosti vykonává pro své klienty správu jejich 

oznamovacích systémů a z řad svých vlastních zaměstnanců 

„určí příslušné osoby“ pro příjem oznámení podávaných 

zaměstnanci jeho klientů), je zapotřebí v tomto smyslu upravit 

dané ustanovení např. takto: 

„Zaměstnavatel, nebo osoba, která spravuje pro zaměstnavatele 

vnitřní oznamovací systém, určí příslušnou osobu nebo 

příslušné osoby, které vykonávají činnosti stanovené v § 11. V 

případě, že pro zaměstnavatele správu vnitřního 

oznamovacího systému zajišťuje podle § 8 odst. 2 jiná osoba, 

určí příslušnou osobu nebo příslušné osoby, které ve vztahu 

k danému zaměstnavateli vykonávají činnosti stanovené v § 

11, ledaže jde o fyzickou osobu, která  

v rámci správy vnitřního oznamovacího systému pro daného 

zaměstnavatele současně plní roli příslušné osoby. Příslušnou 

osobou může být jen osoba bezúhonná, zletilá a plně svéprávná, 

jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou 

předpokladem, že bude práva a povinnosti podle tohoto zákona 

řádně vykonávat.“.  

Tato připomínka je zásadní. 

K § 10 odst. 3: 

Navrhujeme zakotvit oprávnění pro to, aby si zaměstnavatel 

Částečně akceptováno 

Ustanovení § 10 odst. 3 bude doplněno o poslední 
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tzv. příslušné osoby, zejména je-li tímto zaměstnavatelem 

orgán veřejné moci, obstaral výpis z Rejstříku trestů sám, jako 

je to zakotveno například v § 26 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., 

o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Tato připomínka je zásadní. 

větu následujícího znění.  

„Orgán veřejné moci si za účelem ověření, zda 

osoba, která má být určena jako příslušná osoba, 

splňuje předpoklad bezúhonnosti, může vyžádat od 

Rejstříku trestů výpis z evidence Rejstříku trestů 

týkající se této osoby; žádost se podává v 

elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. Rejstřík trestů poskytne na žádost 

orgánu veřejné moci výpis z evidence Rejstříku trestů 

týkající se osoby, která má být určena jako příslušná 

osoba.“ 

U soukromých subjektů nepovažuje předkladatel za 

účelné svěřit jim pravomoc nahlížet do rejstříku 

trestů pouze z důvodu povinnosti určit příslušnou 

osobu. 

K § 11 odst. 1: 

Mezi úkoly, které oprávněná osoba zajišťuje, je třeba doplnit, 

že v případě podezření ze spáchání protiprávního jednání, které 

má znaky trestného činu nebo přestupku, neprodleně informuje 

příslušný správní, policejní nebo jiný orgán. Důvodem je, že 

příslušná osoba může obdržet oznámení, které se týká porušení 

povinnosti a které naplňuje skutkovou podstatu trestného činu, 

přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku apod. Je 

nepřijatelné, aby příslušná osoba, jakožto osoba bez příslušné 

kvalifikace a pravomocí přezkoumávala důvodnost oznámení, 

jež může obsahovat informace nasvědčující tomu, že byl nebo 

má být spácháno jednání, které nese znaky trestného činu, nebo 

 Částečně akceptováno 

Do § 11 bude doplněn nový odstavec 2 následujícího 

znění.  

„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.“ 

Příslušná osoba musí dbát ochrany totožnosti 

oznamovatele (článek 9 odst. a) Směrnice), proto je 

možné postoupit oznámení příslušným orgánům 
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přestupku. 

Tato připomínka je zásadní. 

pouze se souhlasem oznamovatele. Smyslem 

vnitřního oznamovacího systému je primárně 

předcházení škodám a odstraňování protiprávních 

stavů, nikoliv trestání pachatele. Tím není dotčena 

odpovědnost podle § 368 trestního zákoníku ani 

povinnost státních orgánů stanovena v § 8 odst. 1 

trestního řádu, dle které mají osoby bez zvláštní 

kvalifikace již nyní povinnost vyhodnotit, zda se 

jedná o skutečnosti nasvědčující tomu, že byl 

spáchán trestný čin.  

K § 11 odst. 3: 

Vzhledem k tomu, že povinnosti příslušné osoby vyplývají z 

její pracovní či služební, náplně, požadujeme ustanovení 

upravit takto: 

„Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle 

tohoto zákona žádným způsobem postihována.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

K § 12 odst. 3 a § 19 odst. 1: 

Ustanovení stanoví příslušné osobě povinnost posoudit 

důvodnost oznámení ve lhůtě do 30 dnů, kterou lze v případech 

skutkově nebo právně složitých prodloužit nejvýše dvakrát 

o dalších 30 dnů. Při odhalování (nejen) trestných činů a 

zjišťování jejich pachatelů je významným faktorem čas. 

V tomto stádiu je čas zásadní pro odvrácení hrozícího 

nebezpečí a obstarání důkazů apod. Navržený postup však 

způsobí prodlevu, než se oznámení dostane k příslušným 

Vysvětleno 

Připomínka je nekonsistentní s připomínkou k § 8. 

Prosíme o upřesnění. 

 S ohledem na možný zvýšený nápad případů 

a skutkově i právně složité případy, se předkladatel 

spíše kloní k tomu lhůtu zachovat. Obava z maření 

účelu trestního řízení není příliš opodstatněná, neboť 

využití interního oznamovacího systému 

nepředstavuje překážku oznámení přímo (nebo 
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orgánům, a může dokonce vést až ke zmaření účelu příslušných 

řízení, popř. promlčení protiprávních jednání, nemluvě o riziku 

zmaření oznámení, které se v důsledku chybného posouzení 

k příslušnému orgánu nedostane vůbec.  

Výše uvedenou připomínku vztahujeme obdobně k § 19 odst. 1 

návrhu. 

Tato připomínka je zásadní. 

zároveň) na orgány činné v trestním řízení. Nadto je 

potřeba si uvědomit, že úprava ochrany 

oznamovatelů má sloužit k rozšíření množství 

oznámení, která se budou řešit a která oznamovatelé 

za současného stavu vůbec nehlásí. Předkladatel tedy 

nepředpokládá, že by využívání vnitřního 

oznamovacího systému vedlo k významnému 

„odklonu“ stávajících typů oznámení od orgánů 

činných v trestním řízení.  

K § 12 odst. 5: 

Navrhujeme za větu druhou doplnit větu: „Ustanovení odstavce 

2 písm. a) a b) se použijí obdobně.“, aby byl zachován stejný 

přístup, který je nastaven v odstavci 3 a bylo zaručeno, že 

nebude prozrazena totožnost oznamovatele. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Ustanovení § 12 odst. 5 věta druhá bude upravena 

následujícím způsobem.  

Zaměstnavatel 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.  

K § 15 odst. 2: 

Požadujeme slova „nebo utajovanou informaci“ nahradit slovy 

„, utajovanou informaci nebo zvláštní skutečnost“. Podle § 27 

odst. 5 krizového zákona musí být k tomu určení pracovníci, 

kteří mají být oprávněni se seznamovat se zvláštními 

skutečnostmi zapsáni ve zvláštním seznamu, který schvaluje 

vedoucí orgánu krizového řízení nebo jím pověřený pracovník; 

ve smyslu odstavce 6 tohoto ustanovení pak platí, že pracovníci 

oprávnění se seznamovat se zvláštními skutečnostmi a osoby, 

které se s těmito skutečnostmi seznámily při plnění úkolů 

Akceptováno jinak 

Viz vypořádání připomínky k § 3. 
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krizového řízení, jsou povinni zachovávat mlčenlivost; 

zachováváním mlčenlivosti se pro účely tohoto zákona rozumí 

povinnost nesdělovat zvláštní skutečnost osobě, která není 

oprávněna se s takovou skutečností seznamovat. O zproštění 

povinnosti zachovávat mlčenlivost a jeho rozsahu rozhoduje 

vedoucí orgánu krizového řízení nebo jím pověřený pracovník. 

Pokud by se tedy případně pověřený zaměstnanec Agentury od 

oznamovatele dozvěděl o informací mající povahu zvláštní 

skutečnosti, byl by samozřejmě povinen zachovat ve vztahu k 

tomuto okruhu informací mlčenlivost.  

Tato připomínka je zásadní. 

K § 16 písm. c): 

S odkazem na předchozí připomínky požadujeme výjimku 

vztáhnout i na oznámení příslušníků a zaměstnanců 

bezpečnostních sborů, Vojenské policie a Vojenského 

zpravodajství. Ze strany předkladatele je třeba si uvědomit, že 

v případě, kdy se příslušník bezpečnostního sboru dopustí 

jednání, které má znaky přestupku, rozhoduje vždy služební 

funkcionář. Nelze přistoupit na myšlenku, že by přestupky ve 

vztahu k příslušníkům bezpečnostních sborů projednávala 

Agentura. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno  

Ustanovení § 3 bude doplněno o odstavec 2 

v následujícím znění: 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 

a) svrchovanosti, územní celistvosti a 

demokratických základů České republiky, 

b) vnitřního pořádku a bezpečnosti, 

c) ve větším rozsahu životů nebo zdraví 

osob, 

d) ochrany informací o veřejných zakázkách 

v oblasti obrany nebo bezpečnosti, 

e) plnění mezinárodních závazků v oblasti 
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obrany, 

f) významných bezpečnostních operací a 

g) bojeschopnosti ozbrojených sil České 

republiky.“  

Z působnosti zákona lze v souladu se Směrnicí 

vyjmout jen některé oblasti vymezené v článku 3. 

Mezi ně patří např. zajištění národní bezpečnosti 

nebo pravomoc státu chránit své podstatné 

bezpečnostní zájmy. Nelze proto bez dalšího vyjmout 

bezpečnostní sbory jako takové, bez ohledu na to, 

s jakými informacemi jejich příslušníci přišli do 

styku. Příslušník bezpečnostního sboru může odhalit 

protiprávní jednání, které s bezpečností státu nijak 

nesouvisí. Omezení jeho práva ohlásit takové jednání 

jako oznamovatel by představovalo nepřijatelné 

odchýlení od Směrnice v neprospěch oznamovatele. 

Více viz vypořádání připomínky k § 8.   

K § 17 písm. d) a § 25: 

Navrhujeme se v rámci důvodové zprávy zabývat i otázkou, 

v jakém vztahu je navrhovaná právní úprava vůči zákonu č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, resp. upřesnit, který právní režim se 

použije pro vyřizování žádosti o informace.  

V návaznosti na navrhovanou úpravu je nutné zohlednit též 

novou směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a 

opakovaném použití informací ve veřejném sektoru. Návrh by 

Částečně akceptováno 

Do ustanovení § 25 bude doplněna věta třetí v 

následujícím znění: „Informace podle věty první a 

druhé se neposkytují podle zákona upravujícího 

svobodný přístup k informacím.“. Podle článku 1 

odst. 2 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019, se tato 

směrnice nevztahuje na dokumenty, jako jsou citlivé 

údaje, které nejsou přístupné na základě režimů 

přístupu v členském státě.  
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měl podrobněji rozebrat, do jaké míry se bude směrnice týkat 

činnosti Agentury na ochranu oznamovatelů (ve smyslu 

příslušných článků směrnice). 

Tato připomínka je zásadní. 

S ohledem na jasně vymezenou nepřístupnost údajů 

uvedenou v oznámeních a údajů o oznamovateli, 

považujeme za zřejmé, že se tato směrnice na 

Agenturu nevztahuje. Bude rozvedeno v důvodové 

zprávě. 

K § 19 odst. 4: 

Dotčené ustanovení stanoví, že postupuje-li Agentura podle 

odstavce 3 písm. a), bez zbytečného odkladu o tom vyrozumí 

oznamovatele a po předchozím písemném souhlasu 

oznamovatele také jeho zaměstnavatele. K takovému postupu 

by však měly dát souhlas především příslušné orgány, které 

budou prověřovat skutečnosti uvedené v oznámení. Navržený 

postup může naprosto zmařit účel prověřování (např. použití 

operativně pátracích prostředků apod.).  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Potvrzení vydávané Agenturou i vyrozumění 

zaměstnavatele oznamovatele bude ze zákona vyňato. 

K § 21 odst. 1: 

V případě vydávání potvrzení je dána nerovnost mezi 

oznamovateli, kteří využijí vnitřní oznamovací mechanismus a 

těmi, kteří využijí k podání oznámení Agenturu, a to  

z důvodu, že potvrzení je vydáno pouze oznamovatelům, kteří 

využijí vnějšího oznamovacího mechanismu, i přesto, že je 

preferováno použití vnitřního oznamovacího systému (vizte str. 

39 důvodové zprávy k předkládanému návrhu zákona). 

Odkazujeme na předchozí zásadní připomínku k § 19 odst. 4. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Potvrzení vydávané Agenturou bude ze zákona 

vyňato. Oznamovatel tak bude mít u obou 

oznamovacích systémů (vnitřní a vnější) k dispozici 

pouze vyrozumění o tom, že podal oznámení. 
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K § 21 a 23: 

1. V případě potvrzení podle § 21 jde podle našeho názoru 

fakticky jen o potvrzení skutečnosti, že Agentura učinila úkon 

vůči jinému orgánu veřejné moci, nikoliv o výsledek 

vrchnostenského výkonu veřejné správy Agenturou vůči 

oznamovateli. Nejedná se tedy ani o úkon podle části čtvrté 

správního řádu, který by mohl být zrušen v přezkumném řízení 

podle § 156 odst. 2 správního řádu, jak dovozuje důvodová 

zpráva. S ohledem na povahu potvrzení považujeme formulaci 

v § 23, která počítá se „zrušením“ potvrzení, za matoucí. 

Předchozí verze návrhu počítala s tím, že vyjde-li po vydání 

potvrzení najevo, že bylo vydáno na základě vědomě 

nepravdivých informací uvedených v oznámení, zveřejní 

Agentura takové potvrzení na svých internetových stránkách 

podle § 17 písm. g) a informuje o této skutečnosti osobu, které 

bylo potvrzení vydáno, a jejího zaměstnavatele. Osoba, které 

bylo potvrzení podle věty první vydáno, není oprávněna je 

nadále využívat; o tom musí být Agenturou poučena. Tato 

úprava se nám jeví jako vhodnější než varianta spočívající ve 

zrušení potvrzení. 

2. Obecně máme za to, že návrh zákona vytváří nedůvodnou 

asymetrii mezi vnitřním oznamovacím systémem a 

oznamováním prostřednictvím Agentury. Celkově se nám účel 

vydávaného potvrzení jeví jako sporný, neboť ze zákona 

nevyplývá, že by toto potvrzení vyvolávalo nějaké účinky ve 

vztahu k ostatním orgánům veřejné moci. Nadto z formulace § 

21 odst. 1 vyplývá, že jde o potvrzení skutečnosti, že Agentura 

učinila úkon vůči jinému orgánu veřejné moci, nikoliv 

Akceptováno 

Viz vypořádání předchozí připomínky.  
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skutečnosti, že oznamovatel má nárok na ochranu. To lze 

zřejmě dovozovat jen nepřímo. Je tedy otázkou, zda taková 

úprava je skutečnou transpozicí čl. 18 odst. 2 směrnice.  

Tato připomínka je zásadní. 

K § 26: 

V návrhu zákona není explicitně stanoveno, že přístup do 

evidence oznámení má v případě vnitřního oznamovacího 

systému výhradně příslušná osoba. Vzhledem k tomu, že 

oznámení doručené příslušné osobě může v mnoha případech 

směřovat proti zaměstnavateli, bylo by umožnění přístupu 

zaměstnavateli do evidence oznámení (a s tím i k totožnosti 

oznamovatele) ohrožující pro oznamovatele, navíc by to mohlo 

vést k maření účelu prověřování oznámení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

U § 26 bude doplněn nový odstavec 3 následujícího 

znění. 

„Do evidence a k oznámením uchovávaným podle 

odst. 1 a 2 učiněným prostřednictvím vnitřního 

oznamovacího systému má přístup pouze příslušná 

osoba.“ 

Odstavce 1 a 2 budou prohozeny. 

Stávající odstavec 3 bude odstraněn z důvodu zrušení 

vydávání potvrzení. 

K § 27: 

Požadujeme § 27 doplnit o další odstavec, který zajistí, aby 

zveřejněním informací ze strany oznamovatele nemohlo dojít 

ke kolizi s účelem trestního či správního řízení, neboť 

zveřejnění by mohlo například způsobit nemožnost provedení 

neodkladných  

a neopakovatelných úkonů, případně zabránit zadržení 

pachatele. 

Za tímto účelem navrhujeme tuto dikci: 

„(3) Informace podle odstavce 1 nelze zveřejnit, pokud bylo 

oznámení učiněno prostřednictvím orgánu veřejné moci 

Částečně akceptováno 

Ve vztahu k trestnímu řízení viz vypořádání 

připomínky k § 3.  

Vyloučit informace o řízení o přestupku z působnosti 

zákona o ochraně oznamovatelů a contrario 

neumožňuje ustanovení článku 3 Směrnice. 

Ustanovení § 3 bude nazváno jako „mlčenlivost a 

informace vyloučené z oznamování“, přičemž bude 

dále upraveno následujícím způsobem: „Oznámení 

protiprávního jednání se nepovažuje za porušení 

smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti 
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příslušného k přijímání oznámení o skutečnostech 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin nebo 

přestupek.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

mlčenlivosti podle daňového řádu ani povinnosti 

zachovávat mlčenlivost podle jiných právních 

předpisů upravujících výkon činností uvedených v § 2 

odst. 1 písm. c), s výjimkou povinnosti 

a) zachovávat ochranu utajovaných 

informací a informací, jejichž vyzrazení by 

zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení 

nebo ochranu zvláštních skutečností podle 

zákona upravujícího krizové řízení, 

b) mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, 

notářského kandidáta a koncipienta; státního 

zástupce, asistenta a právního čekatele; 

advokáta a advokátního koncipienta; soudního 

exekutora exekutorského kandidáta a 

koncipienta; soudce, asistenta soudce a 

justičního čekatele; a daňového poradce, a 

c) mlčenlivosti při poskytování zdravotních 

služeb.“. 

Nadto bude následujícím způsobem upraveno 

ustanovení § 5 odst. 1: „Smluvní nebo zákonnou 

povinnost neporuší oznamovatel nebo osoba uvedená 

v § 4 odst. 2 učiněním oznámení nebo jednáním v 

souvislosti se zjišťováním skutečností, které jsou 

obsahem oznámení, ledaže porušení této povinnosti 

nebylo zjevně nezbytné k učinění oznámení; to 

neplatí, jde-li o porušení povinnosti mlčenlivosti 

uvedené v § 3, porušení povinnosti zachovávat 

ochranu utajovaných informací podle zvláštního 
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právního předpisu, informací, jejichž vyzrazení by 

zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení nebo 

ochranu zvláštních skutečností podle zákona 

upravujícího krizové řízení nebo je-li jednáním v 

souvislosti se zjišťováním skutečností, které jsou 

obsahem oznámení, spáchán trestný čin.“. 

Ustanovení § 27 odst. 2 písm. a) bude upraveno 

následujícím způsobem: 

„Oznamovatel může informace podle odstavce 1 

v souladu s § 3 zveřejnit, pokud: 

a) učiní oznámení prostřednictvím vnitřního 

oznamovacího systému a u Agentury, nebo přímo u 

Agentury, a ve lhůtě 30 dnů ode dne kdy příslušná 

osoba navrhla zaměstnavateli opatření podle § 12 

odst. 5, nebo ode dne, kdy Agentura informovala 

zaměstnavatele podle § 19 odst. 4, nebyla přijata 

opatření k nápravě protiprávního stavu nebo 

předcházení či zamezení protiprávního jednání 

uvedeného v oznámení anebo napravení jeho 

následků,“. 

K § 27 odst. 2 písm. a): 

Vzhledem k tomu, že oznámení činěná dle tohoto zákona budou 

směřovat do různých oblastí a řady různých typů činností, 

přičemž přijetí opatření si může (i v případě odpovídající snahy 

zaměstnavatele o nápravu) objektivně vyžádat dobu delší než 

30 dnů, doporučujeme stanovenou lhůtu prodloužit nejméně na 

90 dnů (směrnice uvádí lhůtu nejvýše 3 měsíce), případně na 

Akceptováno 

Lhůta bude prodloužena na 90 dní. 
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závěr doplnit text „nebo pokud ve lhůtě 30 dnů nebyly zahájeny 

kroky k nápravě protiprávního stavu nebo předcházení či 

zamezení protiprávního jednání uvedeného v oznámení anebo 

napravení jeho následků“. 

Tato připomínka je zásadní. 

K § 27 odst. 2 písm. b): 

Požadujeme dotčené ustanovení bez náhrady vypustit, neboť 

pouhá domněnka oznamovatele, 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 ke 

vzniku škody velkého rozsahu, podle našeho názoru 

nepostačuje ke zveřejnění informací podle odstavce 1. 

Vyhodnotit takovéto ohrožení je  

v kompetenci Policie České republiky a oznamovatel by jí měl 

tyto informace bezodkladně předat, případně tak může učinit i u 

dalších orgánů činných v trestním řízení, neboť tyto skutečnosti 

mohou zakládat trestní odpovědnost. Zveřejnění by mohlo 

narušit nebo zmařit opatření přijímaná těmito orgány.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Uvedené ustanovení představuje transpozici článku 

15 odst. 1 písm. b) bod i) Směrnice („porušení může 

představovat bezprostřední nebo zjevné ohrožení 

veřejného zájmu, jako je tomu v případě naléhavé 

situace nebo rizika nenapravitelné újmy“). 

Předkladatel výše uvedené dále rozvede v důvodové 

zprávě, stejně jako skutečnost, že na zveřejňování 

oznámení se vztahují stejná pravidla týkající se 

mlčenlivosti jako na „standardní“ učinění oznámení. 

Odchýlení se od tohoto stanovení Směrnice by 

představovalo nepřípustný odklon v neprospěch 

oznamovatele. K vynětí oznamování určitých 

„citlivých“ informací z působnosti zákona o ochraně 

oznamovatelů více viz výše u vymezení podstatného 

bezpečnostního zájmu. 

Předkladatel odstavec 2 písm. b) upraví následujícím 

způsobem: „měl 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 
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veřejného zájmu nebo k vzniku nenapravitelné újmy, 

nebo“. To, že se musí jednat o naléhavou situaci, je 

zřejmé již z ostatních podmínek uvedených v tomto 

ustanovení. Přičemž pokud by „naléhavá situace“ 

byla do ustanovení zakotvena způsobem 

navrhovaným MV, mohlo by se toto ustanovení 

vykládat tak, že se vztahuje i na jiné naléhavé situace 

než tímto ustanovením předvídané. Směrnice navíc 

uvádí podmínku naléhavé situace nebo rizika 

nenapravitelné újmy pouze příkladmo a navrhované 

zúžení by s ní tedy bylo v rozporu. 

K § 28: 

V § 28 odst. 1 požadujeme nahradit slovo „Osoba“ slovy 

„Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba“.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

K § 28 ve spojení s částí šestou doprovodného zákona, tj. 

změna zákona o inspekci práce, čl. X bod 5 (§ 11b zákon o 

inspekci práce) a bod 6 (§ 24b zákon  

o inspekci práce): 

V § 28 návrhu zákona o ochraně oznamovatelů se zakotvuje 

přestupek odvetného opatření. Skutkovou podstatu tohoto 

přestupku naplní osoba, která v souvislosti s učiněným 

oznámením učiní vůči oznamovateli nebo osobám uvedeným v 

§ 4 odst. 2 odvetná opatření. Podle § 31 návrhu zákona o 

ochraně oznamovatelů projedná tento přestupek, ukládá  

a vybírá pokuty za jeho spáchání Agentura. Zároveň jsou však 

v navrhovaném § 11b, resp.  

Částečně akceptováno 

Duplicita mezi skutkovými podstatami přestupků ve 

vztahu k oznamovatelům je způsobena chybou 

v psaní. Znění § 28 odst. 1 bude upraveno 

následujícím způsobem.  

„Osoba se dopustí přestupku tím, že v souvislosti s 

učiněným oznámením učiní vůči oznamovateli nebo 

osobám uvedeným v § 4 odst. 2, kteří nejsou 

zaměstnanci, odvetná opatření.“ 

Po úpravě je zřejmé, že přestupek odvetného opatření 

podle zákona o ochraně oznamovatelů je páchán proti 
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§ 24b, zákona o inspekci práce zakotveny přestupky, resp. 

správní delikty právnických osob na úseku ochrany 

oznamovatelů.  

Podle § 11b odst. 1 písm. d) zákona o inspekci práce se fyzická 

osoba dopustí přestupku na úseku ochrany oznamovatelů tím, 

že v souvislosti s podaným oznámením učiní vůči zaměstnanci 

odvetné opatření podle zákona upravujícího ochranu 

oznamovatelů. Podle § 24b odst. 1 písm. d) zákona o inspekci 

práce se právnická osoba dopustí správního deliktu na úseku 

ochrany oznamovatelů tím, že v souvislosti s podaným 

oznámením učiní vůči zaměstnanci odvetné opatření podle 

zákona upravujícího ochranu oznamovatelů. Podle § 35 zákona 

o inspekci práce projednává přestupky podle zákona o inspekci 

práce v prvním stupni oblastní inspektorát práce. Jestliže 

kontrolu vykonal Státní úřad inspekce práce, projednává 

přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni tento úřad. 

Lze tedy shrnout, že v případě, kdy oznámení učiní 

zaměstnanec, není z formulace § 28 návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů a navrhovaného znění v § 11b odst. 1 písm. d) 

a § 24b odst. 1 písm. d) zákona o inspekci práce dostatečně 

zřejmé, zda k projednání přestupku, který spočívá v učinění 

odvetného opatření, je příslušná Agentura na ochranu 

oznamovatelů, či oblastní inspektorát práce, resp. Státní úřad 

inspekce práce.  

V této souvislosti upozorňujeme na zásadu ne bis in idem 

a nemožnost sankcionovat správními sankcemi tentýž skutek 

dvakrát různými správními orgány. V tomto ohledu je třeba 

dostatečně zpřesnit skutkové podstaty přestupku v § 28 návrhu 

osobě (oznamovatel nebo osoba uvedená v § 4 odst. 

2), která není zaměstnancem. Naproti tomu přestupek 

odvetného opatření podle změnového zákona (zákona 

o inspekci práce) je páchán proti osobě (oznamovatel 

nebo osoba uvedená v § 4 odst. 2), která je 

zaměstnancem. 

Osoby podléhající kárné nebo kázeňské odpovědnosti 

budou vyňaty z přestupkové odpovědnosti podle 

návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a 

souvisejícího změnového zákona. 

Ustanovení § 30 odst. 1 bude upraveno následujícím 

způsobem: „Příslušná osoba, která nepodléhá kárné 

nebo kázeňské odpovědnosti, se dopustí přestupku 

tím, že…“. Důvody pro výše uvedenou úpravu budou 

rozvedeny v důvodové zprávě.  
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zákona o ochraně oznamovatelů, popř. v navrhovaném znění § 

11b odst. 1 písm. d) a § 24b odst. 1 písm. d) zákona o inspekci 

práce a vyloučit možnost správního postihu totožného skutku 

současně dvěma správními orgány. Dvojí potrestání je 

nepřípustné. S tímto souvisí i naše připomínka týkající se 

navrhované změny zákona o inspekci práce, kdy nesouhlasíme, 

aby na služební úřady dopadala právní úprava přestupků 

přijímaná v souvislosti s navrhovanou právní úpravou 

whistleblowingu (bod třetí části šesté změnového zákona). 

Máme za to, že úprava kárného řízení v zákoně o státní službě 

je dostatečnou pro sankcionování pochybení v souvislosti 

s ochranou oznamovatelů a přiměřeněji reflektuje postavení 

a úpravu státní služby jako takové.  

Tato připomínka je zásadní. 

K § 29: 

Požadujeme nahradit slova „učiní vědomě“ slovy „úmyslně 

učiní“. V této souvislosti navrhujeme upravit též nadpis § 29, a 

to buď nahrazením slova „vědomě“ slovem „úmyslně“, anebo 

alternativně vypuštěním slova „vědomě“ bez náhrady, což se 

nám jeví v případě nadpisu jako vhodnější varianta. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

Navrhovaná změna by byla v rozporu s článkem 23 

odst. 2 v kombinaci s článkem 25 odst. 1 Směrnice: 

„Členské státy stanoví účinné, přiměřené a odrazující 

sankce vůči oznamujícím osobám, o nichž je 

prokázáno, že vědomě oznámily či zveřejnily 

nepravdivé informace.“ (čl. 23 odst. 2) 

„Členské státy mohou zavést nebo zachovat 

ustanovení, která jsou pro práva oznamujících osob 

příznivější než ustanovení obsažená v této směrnici, 

aniž je dotčen článek 22 a čl. 23 odst. 2.“ (čl. 25 odst. 

1). 

Důvod zvolení uvedené textace předkladatel více 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTXH5UVM)



Stránka 104 (celkem 238) 

rozvine v důvodové zprávě.  

K § 30 odst. 1: 

Požadujeme výslovně vyjmout z tohoto ustanovení státní 

zaměstnance vykonávající činnost příslušné osoby v režimu, 

který je nyní upraven [v návaznosti na § 205 písm. d) zákona o 

státní službě] nařízením vlády 145/2015 Sb., neboť obdobně 

jako pověření zaměstnanci Agentury, vykonávají danou činnost 

v rámci plnění svých služebních povinností a v případě jejich 

porušení tedy půjde o kárné provinění, nikoli přestupek. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Osoby podléhající kárné nebo kázeňské odpovědnosti 

budou vyňaty z přestupkové odpovědnosti podle 

návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a 

souvisejícího změnového zákona. 

Ustanovení § 30 odst. 1 bude upraveno následujícím 

způsobem: „Příslušná osoba, která nepodléhá kárné 

nebo kázeňské odpovědnosti, se dopustí přestupku 

tím, že…“. 

K § 30 odst. 1 písm. a): 

Podle tohoto ustanovení platí, že příslušná osoba se dopustí 

přestupku tím, že „neposoudí důvodnost oznámení nebo 

neinformuje oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení ve 

lhůtách stanovených tímto zákonem“, přičemž za tento 

přestupek lze uložit pokutu až do 50 000 Kč. 

Zvolený přístup, který penalizuje nesprávný postup příslušné 

osoby co do (ne)posouzení důvodnosti oznámení nebo 

(ne)informování oznamovatele o výsledcích posouzení ve 

stanovených lhůtách je krajně nešťastný. Byť jde o porušení 

povinnosti příslušné osoby, tak takové jednání, respektive 

opomenutí, zpravidla nebude dosahovat takového stupně 

společenské škodlivosti, aby muselo být paušálně považováno 

za naplnění skutkové podstaty přestupku. Na tom ničeho 

nemění, že za takto spáchaný přestupek patrně  

v případech hodných zvláštního zřetele by díky možnosti 

Akceptováno částečně 

Příslušnou osobou bude jak zaměstnanec 

v pracovním poměru, tak státní zaměstnanec. 

K vyloučení přestupkové odpovědnosti státního 

zaměstnance viz výše. V případě příslušné osoby 

v soukromém sektoru je namístě zachovat možnost 

postihu za přestupky na úseku ochrany 

oznamovatelů. Co se týče míry společenské 

škodlivosti, tak ta je promítnuta v neexistenci spodní 

hranice pro stanovení pokuty a Agentura má tak 

k dispozici účinný nástroj moderace výše pokuty 

v závislosti na míře porušení. Nadto § 5 

přestupkového zákona uvádí společenskou škodlivost 

jako jeden z definičních znaků přestupku. Pokud tedy 

Agentura dospěje k závěru, že jednání sice naplňuje 

skutkovou podstatu přestupku podle § 30 návrhu 

zákona, ale není společensky škodlivé, není povinna 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTXH5UVM)



Stránka 105 (celkem 238) 

správního uvážení nakonec nemusela být uložena finanční 

sankce. 

Porušení povinnosti příslušné osoby podle § 30 odst. 1 písm. a) 

návrhu lze považovat za obdobu nesprávného úředního postupu 

zaměstnance při výkonu působnosti příslušného orgánu. 

Taková pochybení přitom nejsou považována za přestupky, 

avšak mohou být případně podle jejich závažnosti kárným 

proviněním nebo kázeňským přestupkem apod. Přitom za 

taková provinění příslušné právní předpisy zcela běžně 

umožňují, na základě správního uvážení a s ohledem na 

okolnosti konkrétního případu, uložit např. i „pouze“ 

napomenutí nebo písemnou důtku. Není tak opodstatněno 

kriminalizovat nesprávný postup příslušné osoby spočívající v 

neposouzení důvodnosti oznámení nebo neinformování 

oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení ve stanovené 

lhůtě jako přestupek. 

Je totiž namístě vzít dále v potaz, že u celé řady 

zaměstnavatelů, případně i osob, které budou spravovat pro 

zaměstnavatele vnitřní oznamovací systém podle § 10 návrhu 

zákona, bude činnost příslušné osoby vykonávat patrně jeden 

zaměstnanec, a to jako jednu z náplní své pracovní činnosti. 

Nedá se tak vyloučit překročení určené lhůty z důvodu přílišné 

vytíženosti, eventuálně i čerpání dovolené, aniž by tedy měla 

příslušná osoba v úmyslu mařit řádné vyřízení oznámení. 

Přitom právě ke spáchání přestupku postačuje ve smyslu § 15 

odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, existence zavinění 

ve formě nedbalosti, což by pak právě mohlo nežádoucím 

způsobem postihovat nečinnost příslušné osoby způsobenou 

ho sankcionovat. Předkladatel se rovněž nebrání 

snížení horní hranice pokuty uvedené v § 30 odst. 2.  

Co se týče nedodržení lhůty, za toto pochybení může 

být příslušná osoba postižitelná pouze v případě, že 

je jí takové prodlení přičitatelné. Pokud její 

zaměstnavatel stanoví pouze jednu příslušnou osobu 

bez možnosti zástupu a taková situace bude 

nepřiměřená okolnostem daného zaměstnavatele, 

bude se jednat o pochybení zaměstnavatele podle § 

11b odst. 1 písm. a), příp. e), resp. § 24b odst. 1 

písm. a), příp. e). 

K tomu se dále návazně na nesouhlasné stanovisko 

Ministerstva vnitra k vypořádání vyjádřil Odbor 

kompatibility Úřadu vlády ČR:  

Stanovisko OKOM bylo v tomto případě negativní: 

„Povinnost zavádět v souladu s principem loajální 

spolupráce sankce, aby povinnosti uložené směrnicí 

byly efektivně vymahatelné, dovodil Soudní dvůr, a 

to dokonce bez ohledu na to, zda směrnice obsahuje 

či neobsahuje zvláštní ustanovení požadující 

zavedení sankcí. To bylo definitivně formulováno v 

rozsudku ve věci C-354/99 Komise proti Irsku, ale 

například již v 80. letech v rozsudku ve věci C-14/83 

von Colson vycházel z principu, že bez sankcionování 

implementačních opatření není možno pokládat 

směrnici za řádně implementovanou. Takové sankce 

musejí splnit dva požadavky, požadavek efektivity a 

požadavek ekvivalence. Požadavek efektivity se 
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jejím přílišným vytížením apod. 

Požadujeme ustanovení z návrhu odstranit. 

Tato připomínka je zásadní. 

dotýká formy a výše sankcí, které musejí být účinné, 

přiměřené a odrazující, a to v souladu s principem 

národní procesní autonomie. Požadavek ekvivalence 

nelze redukovat na požadavek, že porušení 

povinnosti vyplývající z implementačního opatření 

musí být sankcionováno za analogických 

procesních a hmotněprávních podmínek, jaké se 

vztahují na porušení obdobných povinností 

vyplývajících z čistě vnitrostátních předpisů, nýbrž je 

nutno jej vykládat jako požadavek, aby vnitrostátní 

podmínky k vymožení práv vyplývajících 

z implementačních opatření nikdy nebyly méně 

příznivé než ty, které se uplatňují při vymáhání 

obdobných povinností vyplývajících z čistě 

vnitrostátních předpisů. Jinými slovy, v našem 

případě sankce nesmějí být méně přísné než ty za 

srovnatelné vnitrostátní delikty. Pokud obdobné 

vnitrostátní delikty nesankcionujeme vůbec, 

nezbavuje nás to povinnosti stanovit sankce při 

implementaci směrnice. Z toho vychází mj. dikce čl. 

13 odst. 4 Metodických pokynů, který stanoví, že 

sankce za porušení práv a povinností vyplývajících z 

práva Evropské unie nesmí být méně přísné než 

sankce za porušení podobných práv a povinností, 

jejichž úprava náleží do výlučné kompetence České 

republiky.“ 

Proto vzhledem k tomu, že se jedná o povinnost 

uloženou Směrnicí, musí být tato i adekvátně 

sankcionována. Výše sankce byla stanovena 
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v souladu s Metodikou Ministerstva vnitra k tvorbě 

právní úpravy přestupků. Zároveň upozorňujeme, že 

jsme vyhověli požadavku MV a z odpovědnosti za 

tento přestupek budou vyloučeny osoby, které jsou 

odpovědné kázeňsky nebo kárně.  

K § 30 odst. 1 písm. c): 

Podle stávajícího znění § 30 odst. 1 písm. c) návrhu zákona 

platí, že příslušná osoba se dopustí přestupku tím, že „neoznámí 

pozbytí podmínek pro výkon činnosti příslušné osoby uvedených 

v § 10 odst. 1“. Ve smyslu odstavce 2 návrhu zákona lze za 

označený přestupek uložit pokutu až do 50 000 Kč. 

Ustanovení § 10 odst. 1 návrhu zákona přitom stanoví, že 

„Zaměstnavatel, nebo osoba, která spravuje pro zaměstnavatele 

vnitřní oznamovací systém, určí příslušnou osobu nebo 

příslušné osoby, které vykonávají práva a povinnosti stanovené 

v § 11. Příslušnou osobou může být jen osoba bezúhonná, 

zletilá a plně svéprávná, jejíž znalosti, zkušenosti a morální 

vlastnosti jsou předpokladem, že bude práva a povinnosti podle 

tohoto zákona řádně vykonávat.“. 

Z nutných atributů, které musí příslušná osoba podle § 10 odst. 

1 věta druhá návrhu zákona splňovat, by pro účely přestupkové 

odpovědnosti mělo mít správně význam jen neexistence, 

respektive, pozbytí její bezúhonnosti. Jednak v případě omezení 

svéprávnosti lze mít důvodnou pochybnost, že taková osoba 

bude schopna do 10 dnů řádně oznámit naplnění této 

skutečnosti (srov. § 10 odst. 4 návrhu zákona). Nadto, a to platí 

i pro povinné atributy zletilosti a disponování potřebnými 

Akceptováno 

Bude upraveno podle návrhu Ministerstva vnitra. Pro 

úplnost uvádíme, že § 10 odst. 1, věta druhá bude 

upravena do následujícího znění: „Příslušnou osobou 

může být jen osoba bezúhonná, zletilá a plně 

svéprávná.“. 
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znalostmi, zkušenostmi a morálními vlastnostmi, nebude mít 

zpravidla jejich nedostatek (pozbytí) takový stupeň společenské 

škodlivosti, aby musel být postihován jako přestupek. Navíc u 

potřebných znalostí, zkušeností a morálních vlastností jde o 

velmi vágní kategorie. 

Navrhujeme tedy písmeno c) formulovat následujícím 

způsobem: 

„c) neoznámí pozbytí podmínky bezúhonnosti pro výkon 

činnosti příslušné osoby uvedené  

v § 10 odst. 1.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

K § 31: 

Ustanovení § 31 požadujeme přeformulovat takto: 

„§ 31 

Společná ustanovení 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Agentura. 

(2) Pokuty vybírá a vymáhá Agentura.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

K § 32 a 33: 

Daná ustanovení je nutné s ohledem na jejich obsah zařadit do 

samostatné části zákona, tj. do části čtvrté s názvem 

„Přechodná a závěrečná ustanovení“.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
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K důvodové zprávě  

1. V důvodové zprávě se na několika místech objevuje odkaz 

na ustanovení správního řádu (viz zejména zvláštní část 

důvodové zprávy, konkrétně pak odůvodnění k § 13, 19 a 23). 

Předchozí verze návrhu zákona vycházela z pojetí, že se na 

postup podle tohoto zákona správní řád nepoužije. To odpovídá 

vymezení působnosti správního řádu v § 1 odst. 1, neboť ten se 

vztahuje pouze na vrchnostenský výkon veřejné správy. 

Důvodová zpráva je podle našeho názoru v tomto kontextu 

matoucí. Navrhujeme proto upravit důvodovou zprávu tak, aby 

neodkazovala na použitelnost ustanovení správního řádu. 

2. Z důvodové zprávy vyplývá, že dodržování pravidel 

ochraňujících důvěrné informace a totožnost oznamovatele i 

dalších osob uvedených v oznámení a jejich případné porušení 

je oprávněna kontrolovat a sankcionovat Agentura na ochranu 

oznamovatelů. Požadujeme (zejména v důvodové zprávě) 

uvést, jakému procesnímu režimu podléhá tato kontrolní 

činnost, tedy zda se použije právní úprava zákona  

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 

předpisů, jako obecný procesní předpis pro oblast kontrol, 

případně jiná zvláštní právní úprava. 

3. V tabulce ohledně personálních nákladů Agentury, která je 

v části A, jsou uváděny odhadované platové náklady na 

zaměstnance (měsíční i roční) včetně pojistného  

a FKSP. Objem finančních prostředků na platy, který je 

Ad 1. Akceptováno 

Správní řád se uplatní pouze na činnost Agentury 

(Ministerstva spravedlnosti), nikoliv však na 

příslušné osoby, ledaže budou vykonávat činnost 

v oblasti veřejné správy. Tato skutečnost vyplývá z § 

1 odst. 1 správního řádu, který uvádí, že se správní 

řád uplatní u orgánů a osob, pokud vykonávají 

působnost v oblasti veřejné správy. Postupem, na 

který se vztahuje správní řád, je míněno nejen 

správní řízení, ale rovněž další činnosti v oblasti 

veřejné správy, kam patří například provádění 

ověřování, vydávání posudků, vyjádření a stanovisek 

nebo též např. vedení různých evidencí a rejstříků, 

včetně vydávání opisů, výpisů a potvrzení z nich.3 

Do návrhu zákona o ochraně oznamovatelů bude 

doplněno ustanovení v následujícím znění: 

„Nestanoví-li zákon jinak, postupují pověření 

zaměstnanci a příslušné osoby, které vykonávají 

působnost v oblasti veřejné správy, podle správního 

řádu.“ 

 

Ad 2. Vysvětleno 

Nejedná se o kontrolní činnost Agentury, nýbrž 

pravomoc rozhodovat o přestupcích dle návrhu 

zákona (§ 28 a násl. návrhu zákona). Agentura bude 

                                            
 
3 Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Správní řád. Komentář. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1047. 
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součástí systemizace, tyto položky nezahrnuje. Požadujeme 

proto oddělené uvedení částky pojistného a FKSP  

v tabulce zvlášť, aby bylo patrné navýšení objemu prostředků 

na platy. 

4. Přijetím návrhu přinese povinným subjektům nemalé 

finanční náklady, které dle našeho názoru předkladatel značně 

podhodnotil. Lze to demonstrovat na příkladu Hasičského 

záchranného sboru České republiky, jemuž by vznikly finanční 

náklady na pokrytí adekvátního počtu nových služebních míst 

pro příslušníky ve služebním poměru podle zákona č. 361/2003 

Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve 

znění pozdějších předpisů, kteří by vykonávali povinnosti 

příslušné osoby. Celkově by se mohlo jednat o 18 nových 

služebních míst, která v současné době nejsou zřízena, přičemž 

Hasičský záchranný sbor České republiky nedisponuje 

v současné době dostatečnými finančními prostředky na jejich 

zřízení. Kromě samotných mzdových nákladů je nutno počítat 

s dalšími výdaji, které bude nutné vynaložit na materiální 

zajištění funkce povinné osoby (samostatné kanceláře apod.) a 

realizaci samostatného vnitřního oznamovacího systému (např. 

zajištění ochrany totožnosti oznamovatelů při oznámeních 

podaných ve fyzické i elektronické podobě). Zde 

upozorňujeme, že ve zhodnocení ekonomických dopadů není 

tato problematika dostatečně řešena ani ve vztahu 

k Ministerstvu vnitra v případě, že by povinnosti ze zákona o 

ochraně oznamovatelů byly řešeny pouze na centrální úrovni 

(pro celý resort Ministerstva vnitra). Případné přijetí zákona je 

tak nevyhnutelně spojeno s vytvořením nových služebních míst. 

Nelze se ztotožnit s názorem předkladatele, že s ohledem na 

postupovat podle zákona č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 

pozdějších předpisů. Subsidiárně se uplatní správní 

řád.  

 

Ad 3. Akceptováno 

Bude rozpracováno v důvodové zprávě.  

 

Ad 4. Vysvětleno 

Předkladatel se neztotožňuje s argumentací 

Ministerstva vnitra ohledně nákladů na vnitřní 

oznamovací systém. Z návrhu zákona vyplývá, že 

technické a organizační požadavky na vnitřní 

oznamovací systém nebudou pro orgány, které již 

nějakým oznamovacím systém disponují, 

představovat velkou změnu (ať už se jedná o činnost 

prošetřovatele u služebních orgánů, či nějakou 

podobu compliance programu nebo etické linky u 

soukromých subjektů).  

Přestože záměrem předkladatele je motivovat 

oznamovatele k činění co největšího množství 

relevantních oznámení, nelze předpokládat, že tento 

objem bude nějak dramatický u jednotlivých 

zaměstnavatelů. Počet celkově učiněných oznámení 

se rozprostře mezi jednotlivé povinné osoby a 

Agenturu. Zátěž spojená s přijímáním oznámení na 
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skutečnost, že řada vnitřních oznamovacích systému již 

existuje, dá se očekávat, že příslušnou osobou bude ve většině 

případů tato agenda svěřena stávajícím zaměstnancům, kteří se 

jí již věnují, a tedy náklady by se neměly již zvyšovat. 

Předkladatel opomíjí, že dochází k podstatnému rozšíření 

agendy, což lze demonstrovat na tom, že nově budou moci 

podat i potencionální uchazeči o zaměstnání apod. Důvodová 

zpráva tyto ekonomické dopady řeší  

v obecné rovině, požadujeme její doplnění. 

Tato připomínka je zásadní. 

jednotlivé povinné osoby tak nebude nijak drastická.  

U Agentury s celostátní působností, která bude přímo 

odpovědná a specializovaná pouze na ochranu 

oznamovatelů, je počítáno s 19 zaměstnanci. Není 

proto dle názoru předkladatele důvod pro zřízení 18 

služebních míst pro příslušné osoby v rámci 

Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Není relevantní důvod předpokládat, že by byl HZS 

takto dramaticky „zavalen“ oznámeními 

protiprávního jednání. Předkladatel možnosti pokrytí 

nákladů na zavedení vnitřních oznamovacích 

systémů dále rozvede v důvodové zprávě a rovněž 

doplní vyčíslení nákladů ze strany HZS. 

Ministerstvo 

zemědělství 

K § 2 

Návrh zákona rozlišuje dvě kategorie oznámení. Základním 

typem oznámení je oznámení o protiprávním jednání, které 

nenaplňuje znaky trestného činu nebo přestupku. Tato 

oznámení jsou omezena na taxativně vymezené oblasti uvedené 

v § 2 odst. 1 písm. a). Druhým typem oznámení je významné 

oznámení, které je upraveno v § 2 odst. 3. V tomto případě již 

jde o protiprávní jednání, které má znaky trestného činu nebo 

přestupku a není omezeno oblastí, v níž mělo být spácháno. 

Jako důvod tohoto rozlišení se uvádí věcný rozsah směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1937 o ochraně 

osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen 

„směrnice“). 

Toto rozlišování oznámení na významná a „nevýznamná“ 

Akceptováno. Vysvětleno 

Z návrhu zákona bude odstraněno rozdělení na 

významné a „prosté“ oznámení. Oznamovat bude 

možné i nadále všechny trestné činy a přestupky a 

další protiprávní jednání v jedné z oblastí nyní 

uvedených v § 2 odst. 1 písm. a). 

Co se týče jasného definování oblastí právních 

předpisů, jejichž porušení bude možné v režimu 

návrhu zákona oznamovat, do návrhu zákona bude 

doplněna povinnost Ministerstva spravedlnosti 

(Agentury) zveřejňovat jejich aktuální a úplný 

přehled na svých internetových stránkách (tato 

povinnost bude doplněna do § 17). 

Nadto lze doplnit, že dle názoru předkladatele lze 
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nepovažujeme za vhodné. Zejména není zřejmé, která jednání 

mimo oblast soukromého práva nenaplňující znaky trestného 

činu nebo přestupku, by podle § 2 odst. 1, by měla být 

oznamována. V oblasti veřejného práva si lze jen stěží 

představit stanovení povinnosti, jejíž porušení by nenaplnilo 

znaky přestupku nebo trestného činu.  

Dále upozorňujeme, že oblast, kterou upravuje směrnice a která 

se týká působnosti MZe, tedy bezpečnost potravin a krmiv, 

zdraví a dobré životní podmínky zvířat; není do zákona o 

ochraně oznamovatelů v celém rozsahu transponována. V § 2 

odst. 1 písm. a) bodu 6. je uvedena ochrana životního prostředí 

a veterinární ochrana. Již samotný pojem „veterinární ochrana“ 

není vhodně zvolený, neboť jde o pojem českému právnímu 

řádu neznámý a lze si jen stěží představit jeho skutečný obsah. 

Je však nepochybné, že nezahrnuje všechny oblasti, které 

upravuje směrnice, zejm. bezpečnost potravin a krmiv.  

Podle našeho názoru by navrhovaná právní úprava měla být 

jednoznačná a neměla by poskytovat prostor pro výkladové 

spory o to, zda oznámení bylo učiněno v rámci věcné 

působnosti zákona či nikoliv. Navrhujeme tedy zrušit institut 

„významného oznámení“ a z § 2 odst. 1 písm. a) vypustit slova 

„které nemá znaky trestného činu ani přestupku“, slova 

„upravujícím oblast“ a dále všechny body vymezující 

jednotlivé oblasti. 

Tato připomínka je zásadní.  

oblast bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví a dobré 

životní podmínky zvířat podřadit pod tyto oblasti 

definované návrhem zákona: 

- Ochrana spotřebitele; 

- Ochrana životního prostředí a veterinární 

ochrana; 

- Ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, 

života a zdraví. 

Co se týče pojmu veterinární ochrany, předkladatel 

se snažil pojem vymezit tak, aby jej bylo možné 

vyložit v rámci českého právního řádu a zároveň se 

pod něj daly zahrnout oblasti vyjmenované 

v přílohách Směrnice. Z důvodu příslušné gesce tedy 

případně prosíme o návrh pojmenování této oblasti 

(např. ochrana životního prostředí a veterinární 

péče). 

K § 14 

Podle § 14 zákona stojí v čele agentury ředitel, který je 

Vysvětleno 

Zmínka o organizačním útvaru (§ 13) i o řediteli 
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jmenovaný a odvolávaný podle zákona o státní službě. Podle 

našeho názoru je taková úprava nedostačující, neboť se 

dostatečně nevěnuje všem důsledkům, které vyplývají ze 

zařazení ředitele agentury pod zákon o státní službě.  

Jak zároveň vyplývá z doprovodného návrhu zákona, kterým se 

mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně 

oznamovatelů, novela zákona o státní službě se touto 

problematikou nezabývá.  

Zákon o státní službě má hned několik typů představených, 

přičemž pro výběrové řízení a následné jmenování se na 

každého z nich vztahují různá kritéria a podmínky. U ředitele 

agentury je vhodné specifikovat, o jakého představeného se 

jedná (tedy zda je považován obdobně za ředitele odboru či 

jiného představeného). Z § 13 zákona vyplývá pouze 

skutečnost, že agentura je organizačním útvarem Ministerstva 

spravedlnosti bez dalších specifikací. Zároveň, jestliže se jedná 

o státního zaměstnance (neboť bude jmenován v souladu se 

zákonem o státní službě), bylo by vhodné i v § 14 zmínit 

služební orgán, který bude rozhodovat ve věcech jeho 

služebního poměru (předpokládáme, že jím bude státní 

tajemník v Ministerstvu spravedlnosti).  

Tato připomínka je zásadní. 

Agentury (§ 14) bude z návrhu zákona odstraněna a 

nově bude uvedeno pouze Ministerstvo spravedlnosti 

jako gesční útvar. To, zda bude Agentura odborem, 

sekcí či oddělením nepovažujeme za nutné ani v 

obdobných případech za standardní upravovat v 

návrhu zákona o ochraně oznamovatelů (viz např. § 

14 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění 

pozdějších předpisů). 

 

Úřad vlády ČR – 

Odbor kompatibility 

Po stránce formální: 

Předkladatel s níže uvedenými výhradami splnil formální 

náležitosti týkající se vykazování souladu se závazky 

vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v 

Evropské unii, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel 

Akceptováno  

Obsah jednotlivých buněk v rozdílové tabulce bude 

sladěn s jejich označením.  

Významné oznámení podle § 2 odst. 3 bude 

vypuštěno, transpoziční bude tedy celý § 2 s 
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vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 

října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování 

prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství 

České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Je nezbytné sladit obsah jednotlivých buněk v rozdílové tabulce 

s jejich označením. Např. pod označením § 2 odst. 1 najdeme 

toliko § 2 odst. 1 písm. a) apod. 

Podle našeho názoru je implementačním § 2 odst. 2, naopak § 2 

odst. 3 zřejmě nikoli. 

Navrhovaný § 5 odst. 1 není možno vykazovat jako provedení 

čl. 21 odst. 7 směrnice 2019/1937 (viz dále připomínka k § 5 

návrhu). 

V rozdílové tabulce je nutno doplnit k § 8 odst. 1 písm. c) čl. 8 

odst. 4 směrnice 2019/1937. 

Ve srovnávací tabulce je nutno u čl. 11 odst. 6 směrnice 

vykázat ID 9967 místo 9968, u čl. 21 odst. 1 směrnice vykázat 

ID 9968 místo 9967, u čl. 23 odst. 1 směrnice doplnit ID 9968. 

Tato připomínka je zásadní. 

výjimkou sousloví „…, které nemá znaky trestného 

činu ani přestupku…“ uvedeného v § 2 odst. 1 „.  

Otázka transpozice čl. 21 odst. 7 směrnice je řešena 

níže u připomínky k § 5. 

Požadované úpravy rozdílové a srovnávací tabulky 

budou provedeny.  

 

Po stránce materiální: 

Obecně k návrhu: 

1. Je nezbytné doplnit do návrhu tzv. referenční odkaz na 

směrnici v souladu s čl. 48 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 

(viz čl. 26 odst. 3 směrnice). 

2. Z návrhu není jasné, jaký je vztah k jiným oznamovatelům, 

viz zákon o státní službě a nařízení vlády č. 145/2015 Sb. 

Ad 1. Akceptováno 

Ad 2. Vysvětleno 

Nařízení vlády č. 145/2015 Sb. bude upraveno do 

podoby odpovídající znění zákona o ochraně 

oznamovatelů. Bude se jednat o jednu právní úpravu, 

přičemž nařízením vlády č. 145/2015 Sb. budou 

v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů 

stanovena pravidla a postupy v prostředí služebních 
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V souvislosti s tím ani není jasné, na jaké všechny subjekty 

případné povinnosti podle směrnice dopadnou – viz připomínka 

dále k § 6 návrhu. 

Máme za to, že roztříštěnost úpravy znepřehledňuje český 

právní řád a ve svém důsledku vyvolává otazníky i o úplném 

promítnutí směrnice. 

3. Postrádáme v návrhu provedení následujících ustanovení 

směrnice: čl. 3 odst. 1, 2 a 4, čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 6 

odst. 2, 3 a 4, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 1, písm. d) a e), čl. 11 

odst. 2 písm. e), čl. 12 odst. 1, 3 a 5, čl. 13 písm. e), f) a g), čl. 

14, čl. 15 odst. 2, čl. 16 odst. 3, čl. 17, čl. 20, čl. 21 odst. 6, 7 a 

8, čl. 22, čl. 23 odst. 1 písm. a) a c), a odst. 2 věta druhá, čl. 27 

odst. 1, 2. 

Uvedená ustanovení je nezbytné návrhem transponovat, nebo 

vysvětlit, kde v návrhu, případně jinde v právním řádu ČR, 

předmětná pravidla nalezneme (v návaznosti na což je potřeba 

minimálně upravit srovnávací tabulku ke směrnici). 

Tato připomínka je zásadní. 

úřadů. Více viz vypořádání připomínky k § 6. 

Ad 3. Vysvětleno 

Čl. 3 odst. 1: Do návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů bude doplněno ustanovení 

v následujícím znění: „Ustanovení tohoto zákona se 

přiměřeně použijí na oznamování protiprávního 

jednání, kterým je porušena povinnost uložená 

právním předpisem uvedeným v § 2 odst. 1. písm. a), 

podle jiného právního předpisu, a to v rozsahu, v 

jakém není upraveno tímto právním předpisem. Tím 

není dotčen postup orgánů veřejné moci při 

uplatňování odpovědnosti za trestný čin, přestupek, 

kárný delikt nebo kázeňský delikt.“. 

Čl. 3 odst. 2: Uvedené je transponováno 

v následujících ustanoveních návrhu zákona o 

ochraně oznamovatelů:  

Na základě MPŘ doplněný § 3 odst. 2: Ustanovení § 

3 bude doplněno o odstavec 2 v následujícím znění: 

„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 

a) svrchovanosti, územní celistvosti a 

demokratických základů České republiky, 

b) vnitřního pořádku a bezpečnosti, 

c) ve větším rozsahu životů nebo zdraví 
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osob, 

d) ochrany informací o veřejných zakázkách 

v oblasti obrany nebo bezpečnosti, 

e) plnění mezinárodních závazků v oblasti 

obrany, 

f) významných bezpečnostních operací, a 

g) bojeschopnosti ozbrojených sil České 

republiky.“. 

  

Doplněný § 3: Ustanovení § 3 bude nazváno jako 

„mlčenlivost a informace vyloučené z oznamování“, 

přičemž bude dále upraveno následujícím způsobem: 

„Oznámení protiprávního jednání se nepovažuje za 

porušení smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti 

mlčenlivosti podle daňového řádu ani za porušení 

povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných 

právních předpisů upravujících výkon činností 

uvedených v § 2 odst. 1 písm. c), s výjimkou 

povinnosti: 

a) zachovávat ochranu utajovaných informací 

a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo 

ohrozit probíhající trestní řízení nebo ochranu 

zvláštních skutečností podle zákona 

upravujícího krizové řízení, 

b) mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, 

notářského kandidáta a koncipienta; státního 
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zástupce, asistenta a právního čekatele; advokáta 

a advokátního koncipienta; soudního exekutora, 

exekutorského kandidáta a koncipienta; soudce, 

asistenta soudce a justičního čekatele; a 

daňového poradce, a 

c) mlčenlivosti při poskytování zdravotních 

služeb. 

Výše uvedené bude rozvedeno do důvodové zprávy. 

Čl. 3 odst. 4: Ustanovení § 16, § 17, § 281–299, § 

320–323, § 346b odst. 4 zákoníku práce, 

antidiskriminační zákon a zákon o kolektivním 

vyjednávání. Obecná právní úprava odborového 

sdružování a ochrana před postihem za výkon práv a 

povinností souvisejících s činností odborů (a dalších 

zástupců zaměstnanců) je zakotvena zákoníkem 

práce. Pravidla kolektivního vyjednání jsou 

zakotvena zákonem o kolektivním vyjednávání. 

Zákon o ochraně oznamovatelů do uvedené právní 

úpravy nikterak nezasahuje a předkladatel je 

přesvědčen, že není pro účely transpozice tuto 

skutečnost v normativním textu nutné explicitně 

uvádět.  

Čl. 4 odst. 2: Ustanovení § 2 odst. 4 návrhu zákona o 

ochraně oznamovatelů bude upraveno následujícím 

způsobem: „Za oznámení se považuje rovněž podnět 

učiněný osobou, jejíž výkon činnosti uvedené v 

odstavci 1 písm. c) mohl nebo má být teprve zahájen 

nebo byl ukončen.“ 
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Čl. 5 odst. 2: Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a), b), c), § 

2 odst. 2, § 2 odst. 3 písm. a), b), c) návrhu zákona o 

ochraně oznamovatelů. Co se týče možnosti 

oznamovat „pokusy o utajení“ porušení (oznámení), 

není dle předkladatele nutné tuto možnost explicitně 

zakotvovat do normativního textu, jelikož i 

v takovém případě bude oznamovatel primárně 

oznamovat porušení, kterého se „pokus o utajení“ má 

týkat (respektive bude z toho titulu oznamovatelem 

chráněným podle tohoto zákona). V určitých 

případech pak může pokus o utajení naplnit 

skutkovou podstatu trestného činu podle § 337 odst. 

3 písm. a) trestního zákoníku. Taková osoba rovněž 

může být účastníkem trestného činu podle § 24 odst. 

1 písm. c) trestního zákoníku a spáchat další formy 

trestné součinnosti. U přestupkové odpovědnosti se 

pak v některých případech bude jednat o pomoc 

podle § 13 odst. 4 písm. c). Výše uvedené bude 

rozvedeno od důvodové zprávy. 

Čl. 6 odst. 2: Do § 6 návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů bude explicitně doplněno, že 

„Oznámení lze učinit i anonymně.“. 

Čl. 6 odst. 3: Jsme toho názoru, že z žádného 

ustanovení návrhu zákona o ochraně oznamovatelů 

nevyplývá, že by osoby, které učiní oznámení 

anonymně, neměly mít nárok na ochranu podle 

tohoto návrhu zákona; to se de facto může z logiky 

věci týkat pouze případů, kdy bude totožnost 
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oznamovatele odhalena. 

Čl. 6 odst. 4: Ustanovení § 6 návrhu zákona o 

ochraně oznamovatelů bude upraveno následujícím 

způsobem: „Oznamovatel může oznámení učinit 

prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, 

Agentury, orgánu veřejné moci příslušného podle 

jiného právního předpisu nebo předpisu Evropské 

unie nebo zveřejněním za splnění podmínek podle § 

27.“. 

Čl. 8 odst. 2: Ustanovení § 9 písm. c) návrhu zákona 

o ochraně oznamovatelů. Nadto z žádného 

ustanovení návrhu zákona nevyplývá, že by osoby 

uvedené v čl. 8 odst. 2 nemohly oznamovat 

prostřednictvím uvedeného vnitřního oznamovacího 

systému.  

Čl. 9 odst. 1, písm. d): Ustanovení § 11 odst. 1 písm. 

a) a b), § 12 odst. 3 a odst. 5 návrhu zákona o 

ochraně oznamovatelů. 

Čl. 9 odst. 1 písm. e): Viz výše vypořádání u čl. 6 

odst. 2. 

Čl. 11 odst. 2 písm. e): Ustanovení § 19 a § 20 

návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. 

Čl. 12 odst. 1: Ustanovení § 15 odst. 2, § 16 písm. e), 

§ 18 odst. 2 písm. a) a b), § 19 odst. 4 věta třetí, § 20 

věta druhá, § 25, § 26 návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů. 

Čl. 12 odst. 3: K předání pracovníkům odpovědným 
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za vyřizování oznámení je relevantní § 12 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád. Ve vztahu ke státním 

zaměstnancům je pak taková povinnost stanovená 

vnitřními řády. Ve vztahu k dalším osobám pak bude 

tato povinnost promítnuta v nové skutkové podstatě 

přestupku (více viz k článku 23 odst. 1 písm. a). Co 

se týče zákazu zveřejnění informací, jež by mohly 

identifikovat dotčenou oznamující osobu, do návrhu 

zákona o ochraně oznamovatelů bude doplněna nová 

skutková podstata přestupku v následujícím znění: 

„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 uvedených v oznámení poskytne třetí osobě 

informace o jejich totožnosti.“ Za tento přestupek 

bude možné uložit pokutu až do 20 000 Kč. 

Státní zaměstnanci pak budou za obě tato provinění 

podléhat kárné odpovědnosti. 

Čl. 12 odst. 5: Ustanovení § 16 písm. a), § 17 písm. 

h). Školicí funkce Agentury (MSP) bude více 

rozvedena v důvodové zprávě.  

Čl. 13 písm. e): Ustanovení § 17 písm. c) a e) návrhu 

zákona o ochraně oznamovatelů. 

Čl. 13 písm. f): Ustanovení § 17 písm. f), g) a h) 

návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. 
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Čl. 13 písm. g): Ustanovení § 17 písm. f) návrhu 

zákona o ochraně oznamovatelů. 

Čl. 14: Vzhledem k tomu, že se jedná o povinnost 

pro členské státy, respektive státní orgány, a 

uplynutím transpoziční lhůty dojde k přímému 

vertikálnímu účinku Směrnice, nepovažujeme za 

nutné tuto povinnost promítat přímo do normativního 

textu. Předkladatel ji nicméně rozvede do důvodové 

zprávy a dále ji povede v patrnosti.  

Čl. 15 odst. 2: Ustanovení § 27 návrhu zákona o 

ochraně oznamovatelů.  

Čl. 16 odst. 3: Ustanovení § 25 návrhu zákona o 

ochraně oznamovatelů. Ustanovení § 25 bude 

upraveno následujícím způsobem: „Příslušná osoba 

a Agentura neposkytnou třetí osobě informace, které 

by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání 

oznámení. Třetí osobě je možné sdělit totožnost 

oznamovatele, osob podle § 4 odst. 2 a osob 

uvedených v oznámení jen s jejich písemným 

souhlasem. To neplatí, jsou-li příslušná osoba a 

Agentura povinny sdělit jejich totožnost příslušným 

orgánům veřejné moci podle 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.“ 

Čl. 17: Ustanovení § 4 – § 16 zákona č. 110/2019, o 
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zpracování osobních údajů. 

Čl. 20: Ustanovení § 16 písm. a) a § 17 návrhu 

zákona o ochraně oznamovatelů; § 34–36 zákona č. 

45/2013 Sb., o obětech trestných činů; zákon č. 

629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v 

přeshraničních sporech v rámci Evropské unie; § 36–

41 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu; zákon č. 

202/2012 Sb., o mediaci; § 2a, § 18 a § 18c zákona č. 

85/1996 Sb., o advokacii; § 67, § 99, § 114a odst. 2 

písm. b), § 114c odst. 3 písm. d) zákona č. 99/1963 

Sb., občanského soudního řádu. 

Čl. 21 odst. 6: Část první, část třetí, část čtvrtá, část 

pátá a část sedmá návrhu doprovodného změnového 

zákona. 

Čl. 21 odst. 7: Ustanovení § 3 a § 5 v kombinaci s § 6 

návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. 

Čl. 21 odst. 8: Ustanovení § 636 odst. 1, § 2894 odst. 

1 a 2, § 2909 a § 2910 občanského zákoníku. 

Čl. 22: čl. 8, čl. 17 odst. 4 a 5, čl. 36–40 Listiny 

základních práv a svobod; čl. 96 Ústavy; § 8a, § 51 

odst. 4, § 55 odst. 2 a § 101a trestního řádu; § 25 a § 

30 odst. 1 písm. b) návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů. 

Čl. 23 odst. 1 písm. a): Ustanovení § 30 odst. 1 písm. 

a) a písm. b) návrhu zákona o ochraně oznamovatelů 

a část šestá bod 5. a 6. návrhu doprovodného 

změnového zákona. Do návrhu zákona bude 
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zakotvena nová skutková podstata přestupku fyzické 

a podnikající fyzické osoby, která nepodléhá kárné 

nebo kázeňské odpovědnosti, a dopustí se přestupku 

tím, že úmyslně brání oznamovateli v učinění 

oznámení. Uvedená skutková podstata míří jednak na 

případ podle článku 23 odst. 1 písm. a) a dále na 

nepředání oznámení pracovníkům odpovědným za 

vyřizování oznámení uvedené v článku 12 odst. 3. 

Nejčastější případy jednání, které naplní tuto 

skutkovou podstatu, budou rozvedeny do důvodové 

zprávy. K naplnění skutkové podstaty výše 

uvedeného přestupku bude ze strany pachatele nutné 

zavinění ve formě úmyslu. Dle předkladatele takové 

pojetí plně vyhoví smyslu a účelu článku 12 odst. 3, 

kterým je předání oznámení odpovědné osobě, což 

předpokládá, že si pachatel bude vědom toho, že se 

jedná o oznámení, respektive, že není příslušnou 

osobou k jeho vyřízení. Pachatel tedy bude muset být 

v každém případě minimálně srozuměn s tím, že 

způsobí ohrožení zájmu chráněného zákonem (v 

tomto případě učinění oznámení). 

Čl. 23 odst. 1 písm. c): Dtto. 

Čl. 23 odst. 2 věta druhá: Ustanovení § 135,  

§ 636 odst. 1, § 2894 odst. 1 a 2, § 2909, § 2910, § 

2956 a § 2985 občanského zákoníku. 

Čl. 27 odst. 1: Ustanovení § 17 písm. i) návrhu 

zákona o ochraně oznamovatelů. 

Čl. 27 odst. 2: Dtto.  
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Rozdílová a srovnávací tabulka bude upravena dle 

výše uvedeného. 

K § 2 odst. 1 písm. a) 

Podle čl. 5 odst. 1 bodu ii) směrnice se porušením, které je 

možno oznamovat, rozumí též jednání, které není protiprávní, 

nýbrž maří předmět nebo účel relevantních pravidel. Je 

nezbytné tuto kategorii validních oznámení do návrhu doplnit. 

Takové rozšíření se musí promítnout též do ostatních 

ustanovení návrhu. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. Vysvětleno 

Předkladatel se domnívá, že jakékoliv jednání, které 

maří předmět nebo účel relevantních pravidel, je dle 

českého právního řádu rovněž jednáním 

protiprávním. Výše uvedená kategorie jednání nemá 

v českém právním řádu obdobu. Argumentace k výše 

uvedenému bude podrobně rozvedena v důvodové 

zprávě. 

 

 

 

 

Cílem návrhu je umožnit oznamování jednání porušujícím 

právní normy v oblastech podle § 2 odst. 1 písm. a) bodů 1-9 

návrhu a čl. 2 odst. 1 písm. a) bodů i)-x) směrnice. Směrnice 

však ještě obsahuje přílohu, která pro jednotlivé oblasti 

vyjmenovává relevantní směrnice, nařízení či dokonce 

„harmonizační právní předpisy“. Navrhovaný § 2 však mluví o 

„právních předpisech“ s odkazy na jednotlivé české právní 

předpisy v poznámce pod čarou, je tudíž nepochybné, že se míří 

na v právním řádu ČR zakotvené oblasti. Nepokryty tudíž 

budou ty oblasti, které vyplývají z přímo použitelných nařízení. 

Dále, vzhledem k připomínce pod bodem 1., která se týká 

požadavku směrnice zohlednit rovněž případné „maření 

Akceptováno 

Aplikovatelnost právních předpisů EU bude doplněna 

do textu návrhu zákona a bude rovněž rozpracována 

v důvodové zprávě. 

Výčet právních předpisů, na které se úprava zákona o 

ochraně oznamovatelů bude vztahovat, zveřejní 

Agentura (respektive MSP) na svých internetových 

stránkách (tato povinnost bude doplněna do § 17). 

Seznam vedený Agenturou bude indikativního 

charakteru tak, aby usnadnil adresátům orientaci 

v právech a povinnostech podle zákona o ochraně 
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předmětu nebo účelu“ relevantních pravidel EU, zřejmě není 

možno opominout ani cíle dalších mnohých směrnic 

z jednotlivých oblastí pokrytých návrhem, které se objevují 

v příloze ke směrnici. Jinými slovy, z návrhu musí být předně 

zcela zřejmé, že byly vzaty v potaz oblasti/předmět a cíl: 1. 

přímo aplikovatelných nařízení Evropské unie, 2. směrnic 

Evropské unie, byť ty je navíc potřeba transponovat do 

vnitrostátního právního řádu, 3. implementačních právních 

aktů, kterými dochází k adaptaci českého právního řádu na 

relevantní nařízení a transpozici relevantních směrnic do 

českého právního řádu. V neposlední řadě, vzhledem k tomu, že 

návrh jde i dovoleně nad rámec požadavků směrnice (čl. 2 odst. 

2 směrnice), je potřeba zohlednit i: 4. čistě vnitrostátní 

neimplementační právní předpisy, které spadají do 

vyjmenovaných oblastí – neboť vzhledem k nemožnosti přesně 

oddělit, co je harmonizační a co již ne, je návrhem pokryta i 

tato oblast. 

Máme za to, že uvedené se v návrhu nedostatečně odráží, 

zejména okruhy vyplývající z přímo použitelných nařízení 

uvedených v příloze ke směrnici vypadly zcela. Je nezbytné, 

aby oznamování bylo umožněno pro všechny uvedené typy 

předpisů, resp. okruhů / cílů z nich vyplývajících. To by mělo 

být zřejmé jak z vlastního normativního textu, tak z poznámek 

pod čarou. 

Tato připomínka je zásadní. 

oznamovatelů. Povaha tohoto seznamu a jeho účel 

budou rozpracovány do důvodové zprávy.  

Jednotlivé oblasti byly vymezeny tak, aby 

odpovídaly terminologii českého právního řádu. 

Předkladatel pak vymezil oblasti v § 2 odst. 1 písm. 

a) obecným způsobem tak, aby dopadaly právě na co 

nejširší spektrum specifických podoblastí. 

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) bod 9 bude upraveno 

následujícím způsobem: „ochrany osobních údajů, 

soukromí a bezpečnosti sítí a informačních 

systémů“. 

Důvodová zpráva se vymezením jednotlivých oblastí 

i předpisy, které do nich spadají, obšírně zabývá.  

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) bude upraveno 

následujícím způsobem: „o skutečnostech 

nasvědčujících tomu, že v souvislosti s výkonem 

činnosti uvedené v písmenu c) bylo nebo má být 

spácháno protiprávní jednání, které nemá znaky 

trestného činu ani přestupku a kterým je porušena 

povinnost uložená právním předpisem nebo 

předpisem Evropské unie upravujícími oblast“. 

 

Není možno redukovat definici oznámení na situace, kdy je 

referováno o jednání spáchaném v souvislosti s výkonem 

činnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. c). Zatímco tedy písmeno 

Neakceptováno 

Znění uvedených ustanovení návrhu zákona není dle 
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c) paragrafu § 2 odst. 1 již toto omezení dává, a to je na místě, 

je totéž omezení ještě zopakováno v písmeni a), což má 

zužující dopad. Jde o to, že oznamovatelé předmětné informace 

získali v souvislosti se svou prací, nikoli o to, ze předmětné 

informace s jejich prací nějak souvisejí. V § 2 odst. 1 písm. a) 

návrhu tudíž má být uvedeno pouze vymezení oblastí, nikoliv 

rovněž slova „v souvislosti s výkonem činnosti uvedené 

v písmenu c)“. Totéž platí i pro § 2 odst. 3 písm. a). 

Tato připomínka je zásadní. 

 

předkladatele oproti Směrnici zužující a naplněny 

musí být skutečně obě podmínky (viz čl. 5 odst. 1 ve 

spojení s odst. 2 a 3). 

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) není dle názoru 

předkladatele zužujícího charakteru, neboť v souladu 

s ustanoveními Směrnice (výše) stanovuje, že 

oznamované jednání bylo spácháno nejen při plnění 

pracovních úkolů ale rovněž v souvislosti s nimi 

(tzn., „dojde k němu organizaci, ve které oznamující 

osoba pracuje nebo pracovala, či v jiné organizaci, s 

níž je nebo byla v kontaktu prostřednictvím své 

pracovní činnosti“). 

 

 

Mezi oblastmi vyjmenovanými v § 2 odst. 1 písm. a) návrhu 

postrádáme oblast bezpečnosti potravin, radiační ochranu a 

jadernou bezpečnost, či bezpečnost a soulad výrobků s 

předpisy. Máme za to, že uvedené se nedá dobře podřadit 

v plné šíři pod stávající navrhovaný výčet. Dále se domníváme, 

že vnitrostátní předpisy v příkladmém výčtu v poznámkách pod 

čarou je vhodné doplnit přinejmenším ještě o zákon č. 253/2008 

Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu (bod 3. výčtu) a zákon č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník (bod 4. výčtu). 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno Akceptováno 

Uvedené oblasti budou doplněny do § 2 odst. 1 písm. 

a)..  
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K § 2 odst. 1 písm. b) a § 2 odst. 3 písm. b) 

Není možno stanovit předpoklad pravdivosti prostřednictvím 

definice. Pokud by jedním z definičních znaků oznámení bylo 

přesvědčení oznamovatele o jeho pravdivosti, např. by vůbec 

nebylo možné podat vědomě nepravdivé oznámení podle § 29 

odst. 1. § 2 odst. 1 písm. b) návrhu je nutno přeformulovat, 

resp. uvedený znak přesunout. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Z návrhu zákona bude odstraněn § 2 odst. 1 písm. b). 

Do § 2 bude doplněno následující: „Oznamovatelem 

podle tohoto zákona se rozumí fyzická osoba, která 

učinila oznámení v souladu s odstavcem 1 o 

skutečnostech, o nichž má tato osoba oprávněný 

důvod se domnívat, že jsou pravdivé. “ a „Zákazu 

odvetných opatření a postupu podle tohoto zákona 

se nemůže domáhat osoba, která učinila vědomě 

nepravdivé oznámení.“. 

K § 2 odst. 2 a 3 

Návrhem zákona je rozlišováno mezi „běžným“ a významným 

oznámením. To návrh spojuje až ve změnovém zákoně 

s odlišnými procesními postupy a právy oznamovatele. Jsme 

toho názoru, že uvedené dělení nemá oporu ve směrnici. 

Požadujeme vysvětlit nebo návrh upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Rozlišování mezi významným a „prostým“ 

oznámením bude z návrhu zákona i z návrhu 

doprovodného změnového zákona odstraněno. 

K § 2 odst. 4 

Tímto ustanovením je definováno, co se také rozumí 

oznámením. Bylo by vhodnější navázat toto pravidlo na odst. 1 

písm. c), neboť navrženou formulací vypadne podmínka 

uvedené v § 2 odst. 1 písm. a), která musí zůstat zachována. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Do § 2 odst. 1 písm. c) bude doplněna druhá alinea 

v následujícím znění: „Za oznámení se považuje 

rovněž podnět učiněný osobou, jejíž výkon činnosti 

uvedené v odstavci 1 písm. c) mohl nebo má být 

teprve zahájen nebo byl ukončen.“ 

§ 2 odst. 6 Neakceptováno  
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Jsme toho názoru, že je zapotřebí do návrhu doplnit příkladmý 

výčet odvetných opatření podle čl. 19 směrnice. Přestože 

důvodová zpráva poměrně podrobně popisuje, co se rozumí 

pojmem „zásah do oprávněných zájmů“, máme pochybnosti, 

zda ze samotného normativního textu lze dovodit, že se jedná 

např. o neobnovení pracovní smlouvy na dobu určitou nebo 

hrozby či jen pokusu o takové odvetné opatření (viz čl. 19 

písm. j) směrnice včetně návětí). 

Tato připomínka je zásadní. 

Při vymezení odvetných opatření se předkladatel 

rozhodl použít jen obecnou definici bez 

demonstrativního výčtu primárně z toho důvodu, že 

demonstrativní výčty jsou problematické, když ze své 

podstaty nepokrývají všechny myslitelné případy. 

Může se pak v praxi vytvářet (mylný) dojem, že 

opatření zaměstnavatele, které ve výčtu není 

uvedeno, není odvetným opatřením ve smyslu 

zákona, přestože jinak splňuje všechny definiční 

znaky. To, že ve sporných případech bude muset 

rozhodnout soud, je realita, na kterou je potřeba se 

připravit. Ochrana oznamovatelů je problematikou 

spornou ze své povahy, neboť řeší konflikt zájmu 

veřejného a zájmu oznamovatele na straně jedné a 

zájmu zaměstnavatele na straně druhé. Tento konflikt 

velice typicky nepůjde vyřešit domluvou obou stran, 

nýbrž až soudním sporem. 

I pokud by předkladatel přistoupil na demonstrativní 

výčet odvetných opatření, nebude pro orgány 

kontroly situace významně jasnější než 

s momentálním vysvětlením v důvodové zprávě. 

Z pohledu oznamovatelů nicméně vzniká výše 

uvedené riziko „neakceptování“ určitého jednání jako 

odvetného opatření, i když bude naplňovat definiční 

znaky. Pro jednodušší aplikaci zákona ze strany 

orgánů kontroly se počítá rovněž s přijetím metodiky 

k návrhu zákona a další metodickou a odbornou 

podporou ze strany Agentury (MSP).  
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K § 3 

Jsme toho názoru, že výjimku z výjimky z povinnosti 

zachování mlčenlivosti je nezbytné uplatňovat v souladu s 

bodem 28 preambule směrnice vůči všem orgánům činným v 

trestním řízení, tedy i vůči policejnímu orgánu, pokud koná v 

rámci trestního řízení. Dále dáváme na zvážení, zda do výčtu 

doplnit profesi daňového poradce. Takové doplnění však bude 

nutno odůvodnit v kontextu směrnice, neboť pojem právní 

profese podle směrnice je autonomním pojmem unijního práva 

a nelze jej bez dalšího interpretovat jen podle vnitrostátního 

práva. 

Vzhledem k tomu, že výjimky v právu Evropské unie (včetně 

jeho implementace do vnitrostátního práva) je nutno vykládat 

restriktivně, je nezbytné vyjasnit situaci i jiných osob, které 

mohou při výkonu své profese přijít do styku s informacemi, u 

kterých by v souladu s cíli směrnice bylo vhodné povinnost 

mlčenlivost neprolamovat. Například se jedná o přísedící, 

asistenty soudců, koncipienty a čekatele. 

Na stranu druhou by povinnost mlčenlivost zřejmě měla být 

prolomena v případě, kdy se uvedené profese nepodílejí na 

činnostech bezprostředně souvisejících s poskytováním 

právních služeb nebo podílením se na rozhodovací činnosti 

soudů. To je případ např. činnosti soudců v pozici justičních 

funkcionářů např. vyhlašování veřejných zakázek apod. 

Možným řešením by mohlo být výjimky stanovit pomocí výčtu 

činností, jako je tomu „při poskytování zdravotních služeb“, 

namísto výčtu dotčených funkcí. 

Částečně akceptováno 

Vzhledem k tomu, že Směrnice hovoří o vynětí 

z věcné působnosti, nikoliv z osobní, je předkladatel 

přesvědčen, že uvedené je vyřešeno v souladu 

s vypořádáním připomínky obecně k návrhu, bod 3, 

čl. 3 odst. 2 (viz výše). 

Ustanovení § 3 bude nazváno jako „mlčenlivost a 

informace vyloučené z oznamování“, přičemž bude 

dále upraveno následujícím způsobem: „Oznámení 

protiprávního jednání se 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. c), s výjimkou povinnosti: 

a) zachovávat ochranu utajovaných informací 

a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo 

ohrozit probíhající trestní řízení nebo ochranu 

zvláštních skutečností podle zákona 

upravujícího krizové řízení, 

b) mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, 

notářského kandidáta a koncipienta; státního 

zástupce, asistenta a právního čekatele; advokáta 

a advokátního koncipienta; soudního exekutora, 

exekutorského kandidáta a koncipienta; soudce, 

asistenta soudce a justičního čekatele; a 

daňového poradce, a 
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Tato připomínka je zásadní. c) mlčenlivosti při poskytování zdravotních 

služeb. 

Výčet činností, na které se toto ustanovení vztahuje, 

bude blíže rozpracován v důvodové zprávě.  

K § 4 odst. 2 

Ve výčtu osob, které nesmějí být vystaveny odvetným 

opatřením, postrádáme kolegy oznamovatele (které nelze bez 

dalšího zahrnout pod pojem osoby blízké) nebo jeho 

zaměstnavatele. Požadujeme prověřit výčet z hlediska čl. 4 

odst. 4 směrnice, a výčet doplnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno 

Co se týče kolegů, důvodová zpráva k tomuto 

odkazuje na komentářovou literaturu a srovnání § 22 

odst. 1 a § 3 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž k 

§ 3 odst. 1 uvádí: „Nový občanský zákoník používá i 

pojem „lidí jemu blízkých“, konkrétně v § 3 odst. 1. 

Zde však má zřejmě na mysli širší okruh osob než 

osob blízkých ve smyslu § 22 ObčZ. Zahrnuje tak 

např. přátele, kteří by pod definici osoby blízké dle § 

22 ObčZ nespadaly.“ (více viz důvodová zpráva 

k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, str. 38). 

Pojem „lidí jemu blízkých“ je širší než pojem „osoby 

blízké“, přičemž prvně uvedený plně odpovídá 

požadavkům Směrnice.  

Ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) bude upraveno 

následujícím způsobem: „osoba, která je ve vztahu k 

oznamovateli člověkem jemu blízkým“.  

Doplněna bude rovněž poznámka pod čarou 

odkazující na § 3 odst. 1 občanského zákoníku. 

Předkladatel důvody použití a význam tohoto pojmu 

důkladně rozvede do důvodové zprávy. Co se týče 

oznamovatelova zaměstnavatele, bude do § 4 odst. 2 

doplněno písm. g) v následujícím znění: „osoba, pro 
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kterou oznamovatel vykonává činnosti uvedené v § 2 

odst. 1 písm. c), a“. 

K § 5 odst. 1 

Máme za to, že v tomto ustanovení není dostatečným způsobem 

proveden čl. 21 odst. 7 směrnice, který stanoví, že 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 směrnice za oznámení nebo zveřejnění v souladu s 

touto směrnicí žádnou odpovědnost“. Předně, posuzování 

„nezbytnosti“ může být pro oznamovatele velmi tvrdé; 

navrhujeme vyvinění z porušení zmírnit, např. tak, že porušení 

povinnosti nastane pouze tehdy, kdy „zjevně nebylo nezbytné“. 

Rovněž okruh osob, na které ustanovení dopadá (nejen 

oznamovatel, ale i osoby uvedené v čl. 4 směrnice, tj. osoby 

uvedené v § 4 odst. 2, i další (viz čl. 4 odst. 4 směrnice), ale též 

i okruh jednání, které jsou imunitou kryty (nejen zjišťování, ale 

též zveřejňování), je potřeba rozšířit. Doporučujeme též zvážit 

vyloučení možnosti stíhat je za trestné činy podle § 183 a § 184 

trestního zákoníku. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno 

Ustanovení § 5 odst. 1 bude upraveno následujícím 

způsobem: „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, ledaže porušení této povinnosti 

nebylo zjevně nezbytné k učinění oznámení; to 

neplatí, jde-li o porušení povinnosti mlčenlivosti 

uvedené v § 3, porušení povinnosti zachovávat 

ochranu utajovaných informací podle zvláštního 

právního předpisu, informací, jejichž vyzrazení by 

zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení nebo 

ochranu zvláštních skutečností podle zákona 

upravujícího krizové řízení nebo je-li jednáním v 

souvislosti se zjišťováním skutečností, které jsou 

obsahem oznámení, spáchán trestný čin“.  

 

Předkladatel má za to, že co se týče ochrany osob ve 

smyslu čl. 21 odst. 2, 3 a 7 Směrnice ve vztahu ke 

zveřejňování, resp. k oznamování, je tato řešena § 6 

ve spojení s § 3 a § 5 návrhu zákona. 

Co se týče vyloučení možnosti stíhání za trestné činy 

podle § 183 a § 184 trestního zákoníku, domníváme 

se, že vzhledem ke znění čl. 21 odst. 3 Směrnice 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTXH5UVM)



Stránka 132 (celkem 238) 

(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 získání informací nebo přístupu k nim, které 

zakládá samostatný trestný čin, se trestní 

odpovědnost i nadále řídí použitelným vnitrostátním 

právem.), není takové vynětí nutné ani účelné. K § 

184 trestního zákoníku je potřeba uvést, že rovněž 

jednání v tomto ustanovení uvedené musí být kryto 

úmyslem, tzn., v takovém případě se nemůže jednat o 

oznamovatele podle tohoto návrhu zákona a takové 

vynětí je tedy bezpředmětné.  

K § 5 odst. 2 

Doporučujeme zvážit doplnění příkladmého výčtu možností 

vzdání se práva podle čl. 24 směrnice. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno  

Návrh zákona neumožňuje žádné vzdání se práva. 

Demonstrativní výčet je proto nelogickým krokem, 

který by mohl mít za důsledek nižší srozumitelnost 

normy pro adresáty (např. zaměnění 

demonstrativního výčtu za taxativní). 

K § 6 

1. Návrh počítá vedle vnitřního oznamovacího systému, 

Agentury či zveřejnění též s oznámením prostřednictvím 

orgánu veřejné moci příslušného podle jiného právního 

předpisu. Jaké orgány má předkladatel na mysli? Pak by ale i 

tyto orgány měly dodržovat ustanovení směrnice. Ve stávající 

textaci návrhu tudíž postrádáme provedení povinností podle čl. 

10 až 14 směrnice i pro jiné orgány veřejné moci než Agenturu. 

Ad 1. Vysvětleno 

Ve vztahu k již existujícím oznamovacím 

mechanismům bude mít návrh zákona vztah 

subsidiarity. Úprava obsažená například v zákoně 

č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, 

nebo v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na 

kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, tak 

bude mít vůči návrhu zákona povahu lex specialis. V 
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Směrnice nicméně podle našeho názoru nestanoví, že členský 

stát nemůže mít koncentrovaný systém, kdy oznámení budou 

činěna prostřednictvím jednoho orgánu, zmocněného vyžadovat 

spolupráci na prošetřování od jiných orgánů (bod 64 a 65 

preambule ke směrnici). Z návrhu není zřejmé, jak předkladatel 

navrhovanou úpravu pojímá, když v návrhu dále hovoří jen o 

Agentuře. Rovněž není vyjasněno, jaký bude mít návrh vztah 

k dnešním již existujícím prošetřovatelským strukturám (viz 

připomínka č. 2 obecně výše). Zdá se, že právní úpravy se 

dublují. Případné úpravy se musí promítnout i do ostatních 

ustanovení návrhu, např. § 27.  

2. Žádáme do návrhu doplnit požadavek čl. 7 odst. 2 směrnice, 

podle něhož členské státy vybízejí k podávání oznámení spíše 

prostřednictvím interních kanálů. 

Tato připomínka je zásadní. 

§ 6 návrhu zákona jsou upraveny možnosti podávat 

oznámení včetně oznámení u orgánu veřejné moci 

příslušného podle jiného právního předpisu. Tímto 

jsou myšleny i výše uvedené případy. Rovněž 

pravidla trestního řízení jsou ve vztahu speciality 

k návrhu zákona.  

Proces oznamování podle stávajících předpisů není 

dotčen s ohledem na ustanovení článku 3 odst. 1 a 

odst. 3 písm. d) Směrnice. 

Ustanovení § 6 návrhu zákona má za cíl poskytnout 

ochranu podle návrhu zákona všem oznamovatelům 

bez ohledu na to, který postup oznámení zvolí, 

nikoliv činit z orgánů příslušných podle jiných 

právních předpisů vnější oznamovací systém.  

Do zákona o ochraně oznamovatelů bude doplněno 

ustanovení v následujícím znění: „Ustanovení tohoto 

zákona se přiměřeně použijí na oznamování 

protiprávního jednání, kterým je porušena povinnost 

uložená právním předpisem uvedeným v § 2 odst. 1. 

písm. a), podle jiného právního předpisu, a to v 

rozsahu, v jakém není upraveno tímto právním 

předpisem. Tím není dotčen postup orgánů veřejné 

moci při uplatňování odpovědnosti za trestný čin, 

přestupek, kárný delikt nebo kázeňský delikt.“. 

Ad 2. Neakceptováno Vysvětleno 

Článek 7 odst. 2 Směrnice uvádí, že členské státy 

vybízejí k podávání oznámení spíše prostřednictvím 

interních kanálů, pokud lze porušení účinně řešit 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTXH5UVM)



Stránka 134 (celkem 238) 

interně a pokud se oznamující osoba domnívá, že 

nehrozí odvetná opatření. 

Předkladatel upravil v návrhu zákona vnitřní 

oznamovací systém tak, že je tento pro oznamovatele 

vhodnější, pokud je splněna výše uvedená podmínka 

stanovená Směrnicí. Příkladem může být možnost 

příslušné osoby navrhnout zaměstnavateli nápravná 

opatření. Tuto možnost pověřený zaměstnanec 

Ministerstva spravedlnosti (Agentury) nemá. 

V souladu se zněním Směrnice je pak pouze 

Agentuře (pověřenému zaměstnanci) umožněno 

nezabývat se bagatelními oznámeními (viz § 19 odst. 

2). V důvodové zprávě je pak upraveno doporučení 

podávat oznámení primárně skrze vnitřní oznamovací 

systém. Stejný přístup bude rovněž akcentován 

v metodických dokumentech k oznamování. 

Stanovovat toto v normativním textu nicméně 

předkladatel považuje za zbytečně matoucí 

ustanovení, které by mohlo vyvolat mylný dojem o 

dvojstupňovitosti oznamování.  

K § 7 odst. 1 

Je nezbytné požadavek na splnění podmínek stanovených tímto 

zákonem stanovit jako povinnost, nikoli jako součást definice. 

(“Vnitřní oznamovací systém musí splňovat podmínky 

stanovené tímto zákonem.“). 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Akceptováno 

Ustanovení § 7 odst. 1 bude upraveno následujícím 

způsobem: „Vnitřní oznamovací systém je soubor 

postupů a pravidel stanovených zaměstnavatelem pro 

činění oznámení, který splňuje podmínky stanovené 

tímto zákonem.“. 

Ustanovení § 7 odst. 2 bude odstraněno.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTXH5UVM)



Stránka 135 (celkem 238) 

K § 7 odst. 2 

Pokud předkladatel považuje toto ustanovení za nezbytné, 

doporučujeme do něj doplnit též organizační opatření ke 

zpracování oznámení (například pro případy anonymních 

oznámení). Provedení čl. 9 směrnice se nám nezdá být úplné. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno 

Ke znění § 7 odst. 2 viz výše.  

Pro úplnost uvádíme, že povinnost podle § 7 odst. 2 

písm. c) bude doplněna do § 26.  

K § 8 odst. 1 písm. a) a b) 

Jsme toho názoru, že se podmínky podle § 8 odst. 1 písm. a) 

bod 2 a písm. b) kryjí. Doporučujeme jedno z uvedených 

ustanovení vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Vzhledem k tomu, že podmínky v § 8 a), b) a c) jsou 

stanoveny alternativně, vyškrtnutím § 8 odst. 1 písm. 

a) bod 2 by byla stanovena povinnost zavést vnitřní 

oznamovací systém veřejným zadavatelům bez 

ohledu na počet zaměstnanců.  

K § 8 odst. 1 písm. c) 

Máme za to, že formulace „vykonávajícím činnost v oblasti“ je 

poměrně vágní. Mělo by se jednat o ty zaměstnavatele, kteří 

spadají do působnosti předpisů EU podle přílohy. Za vhodnější 

řešení bychom považovali odkázat na příslušná ustanovení 

implementačních předpisů, např. na § 2 zákona o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, popř. relevantních přímo použitelných 

předpisů EU. 

Zároveň se domníváme, že směrnice není zcela konzistentní, 

když v čl. 6 směrnice umožňuje právním subjektům v 

soukromém sektoru s 50 až 249 zaměstnanci sdílet zdroje 

Akceptováno jinak 

Do návrhu zákona bude doplněna povinnost 

Ministerstva spravedlnosti (Agentury) uvádět na 

svých internetových stránkách aktualizovaný seznam 

předpisů (evropských i vnitrostátních), na které se 

návrh zákona vztahuje. Poskytnout odkaz 

v normativním textu by bylo značně nepraktické 

zejména s ohledem na nutnost pravidelné novelizace, 

množství implementačních předpisů a nebezpečí 

opomenutí některého ustanovení, které s sebou 

taxativní výčet zpravidla přináší.  

Nekonzistentnost ustanovení Směrnice bude v návrhu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTXH5UVM)



Stránka 136 (celkem 238) 

(transponováno do § 8 odst. 3). V případě, že subjekt spadá do 

působnosti čl. 6, může sdílet zdroje, pokud má 50–249 

zaměstnanců, avšak pokud má 1 až 49 zaměstnanců, zdroje 

sdílet nemůže. Domníváme se, že uvedený problém je nezbytné 

řešit. 

Tato připomínka je zásadní. 

zákona kompenzována tak, že všem 

zaměstnavatelům bude umožněno zdroje sdílet. 

Nadto povede možnost zdroje sdílet k větší 

profesionalizaci a snížení administrativní a finanční 

zátěže pro zaměstnavatele, přičemž v důsledku bude 

takový systém a ochrana oznamovatele fungovat 

efektivněji. Máme proto za to, že zjednodušení 

zavedení vnitřního oznamovacího systému je ve 

prospěch oznamovatele, a proto odchýlení se od 

Směrnice je v této otázce přípustné. 

Ve spolupráci s Ministerstvem financí dojde ke 

zpřesnění formulace v § 8 odst. 1 písm. c) tak, aby 

byly dodrženy požadavky Směrnice a nebyla 

nepřiměřeně rozšířena působnost návrhu zákona o 

ochraně oznamovatelů. 

K § 9  

Domníváme se, že kontaktní informace na příslušnou osobu by 

s ohledem na čl. 9 odst. 2 (§ 12 odst. 1) směrnice měly 

zahrnovat nejen e-mailovou nebo jinou adresu, nýbrž 

přinejmenším též telefonní číslo. 

Akceptováno 

Bude doplněno telefonní číslo na příslušnou osobu. 

 

K § 10 odst. 1 

Jsme toho názoru, že zaměstnavatel by měl mít možnost určit 

jako „příslušnou osobu“ také organizační složku / pobočku 

v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. c) směrnice. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

V ustanovení § 10 odst. 1 návrhu zákona je výslovně 

stanovena možnost volby zaměstnavatele v tom, zda 

určí jednu nebo více příslušných osob. S ohledem na 

zásadu legální licence pak soukromoprávním 

subjektům nic nebrání v tom, aby určil příslušnými 

osobami třeba všechny zaměstnance organizační 
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složky nebo pobočky. S ohledem na odpovědnost 

příslušné osoby a požadavky na její osobu 

(svéprávnost, zletilost a bezúhonnost) je nicméně 

nezbytné, aby příslušnými osobami byly určeny 

pouze osoby fyzické (bez ohledu na jejich počet). 

K § 10 odst. 3 

Požadujeme uvést návrh do souladu s § 16g zákona o Rejstříku 

trestů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu 

občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých 

veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 

1024/2012. Předně chybí pro občany EU možnost předložit 

výpis z Rejstříku trestů s přílohou. Požadujeme doplnit.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno 

Ustanovení § 10 odst. 3 bude doplněno o následující:  

„Orgán veřejné moci si za účelem ověření, zda 

osoba, která má být určena jako příslušná osoba, 

splňuje předpoklad bezúhonnosti, může vyžádat od 

Rejstříku trestů výpis z evidence Rejstříku trestů 

týkající se této osoby; žádost se podává v 

elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. Rejstřík trestů poskytne na žádost 

orgánu veřejné moci výpis z evidence Rejstříku trestů 

týkající se osoby, která má být určena jako příslušná 

osoba.“ 

U soukromých subjektů nepovažuje předkladatel za 

účelné svěřit jim pravomoc nahlížet do rejstříku 

trestů pouze z důvodu povinnosti určit příslušnou 

osobu. 

Občanům EU bude dále umožněno předložit výpis 

z Rejstříku trestů s přílohou. 

K § 11 odst. 3 

Jsme toho názoru, že nikdo, nikoli jen příslušná osoba, nesmí 

být za řádný výkon svých práv a povinností podle tohoto 

Vysvětleno. Akceptováno jinak 

Obecně jistě platí, že postihovat kohokoliv za řádný 

výkon jeho práv bude představovat nežádoucí 
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zákona žádným způsobem postihován. 

Tato připomínka je zásadní. 

jednání, které bude postižitelné v závislosti na míře 

společenské škodlivosti. Úprava § 11 odst. 3 nicméně 

představuje transpozici článku 23 odst. 1 písm. a), 

přičemž s tímto ustanovením koresponduje skutková 

podstata přestupku původně upraveného v § 11b 

odst. 1 písm. f), resp. 24b odst. 1 písm. f) zákona o 

inspekci práce (viz návrh změnového zákona), který 

bude v reakci na vypořádání MPŘ přesunut do 

zákona o ochraně oznamovatelů a k jeho projednání 

bude příslušné Ministerstvo spravedlnosti 

(Agentura). 

K § 12 odst. 2 písm. a) až c) a odst. 3, § 18 a § 19 odst. 1 

Požadujeme vysvětlit, z jakého ustanovení plyne možnost 

členskému státu zavést opatření podle písm. a) až c) § 12 odst. 

2, případně je vypustit. Pochybnosti o slučitelnosti máme 

zejména stran písm. c). Stejné pochybnosti máme stran poslední 

věty odst. 3. Totéž platí pro § 18 a § 19 odst. 1. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno 

K jednotlivým ustanovením: 

Ustanovení § 12 odst. 2 písm. a) až c) představuje 

transpozici článku 9 odst. 1 písm. a) a b) Směrnice. 

Z ustanovení § 12 odst. 2 bude odstraněno písm. c).  

Ustanovení § 18 představuje transpozici článku 12 

Směrnice. Více viz výše.  

Ustanovení § 19 odst. 1 představuje transpozici 

článku 11 odst. 2 Směrnice. 

K § 12 odst. 4 

Již § 11 odst. 1 písm. e) návrhu stanoví, že příslušná osoba 

postupuje při výkonu práv a povinností podle tohoto zákona 

nestranně. Jaký je vztah tohoto ustanovení k § 12 odst. 4? 

Nebylo by vhodnější stanovit, co se rozumí nestranností? 

Vysvětleno 

Ustanovení § 12 odst. 4 návrhu zákona představuje 

jednu ze záruk nezávislosti příslušné osoby. Oproti 

tomu ustanovení § 11 odst. 1 písm. e) stanovuje 

požadavek nestrannosti. Příslušná osoba musí tedy 

při postupu podle § 11 odst. 1 písm. e) vykonávat 
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Tato připomínka je zásadní. 

 

svou funkci s co největší objektivitou, ať už se budou 

informace uvedené v oznámení týkat kohokoliv 

(např. spřáteleného kolegy). Je pravdou, že v případě, 

kdy se protiprávního jednání bude dopouštět přímo 

zaměstnavatel (systémové pochybení) a ne např. jiný 

zaměstnanec (osoba odlišná od oznamovatele a 

příslušné osoby) budou tyto požadavky částečně 

splývat. Nicméně zákon musí obsáhnout všechny 

případy oznamování protiprávního jednání a ne jen 

toho, kterého se dopustí přímo zaměstnavatel, u 

kterého příslušná osoba působí.  

K výkladu výše uvedených právních principů by 

neměl sloužit normativní text. Předkladatel se 

nicméně nebrání rozvedení této otázky do důvodové 

zprávy.  

§ 12 odst. 5 

Není § 12 odst. 5 provedením čl. 11 odst. 2 písm. c) směrnice? 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

K § 15 odst. 2 

Druhou větu požadujeme podtrhnout, neboť je transpozicí čl. 

16 odst. 4 směrnice ad fine. Zároveň požadujeme stanovit, aby 

se tak nedělo v odůvodněných případech, nýbrž jen pokud je to 

nezbytné. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Věta druhá § 15 odst. 2 bude upravena následujícím 

způsobem: „Povinnosti zachovávat mlčenlivost o 

skutečnostech tvořících předmět obchodního 

tajemství může být pověřený zaměstnanec v nezbytně 

nutném rozsahu odůvodněných zproštěn ředitelem 

Agentury.“  
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K § 16 písm. c) 

Není zřejmé, proč je vyloučena možnost posuzovat oznámení 

příslušníků nebo zaměstnanců zpravodajské služby. 

Požadujeme to odůvodnit v kontextu směrnice. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. Akceptováno jinak 

Ustanovení § 16 písm. c) bude upraveno 

následujícím způsobem: „posuzuje důvodnost 

oznámení s výjimkou oznámení příslušníků nebo 

zaměstnanců zpravodajské služby,“. 

Do § 3 bude doplněn odstavec 2 v následujícím 

znění: 

„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 

a) svrchovanosti, územní celistvosti a 

demokratických základů České republiky, 

b) vnitřního pořádku a bezpečnosti, 

c) ve větším rozsahu životů nebo zdraví 

osob, 

d) ochrany informací o veřejných zakázkách 

v oblasti obrany nebo bezpečnosti, 

e) plnění mezinárodních závazků v oblasti 

obrany, 

f) významných bezpečnostních operací 

g) bojeschopnosti ozbrojených sil České 

republiky.“ 

Ustanovení návrhu zákona představuje transpozici 
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článku 3 odst. 2 Směrnice. Státu je umožněno se od 

Směrnice odchýlit za účelem ochrany podstatných 

bezpečnostních zájmů a zajištění národní 

bezpečnosti.  

K § 19 odst. 2 

Podle čl. 11 odst. 3 směrnice mohou členské státy stanovit, že 

příslušné orgány mohou po řádném posouzení věci rozhodnout, 

že ukončují řízení, za splnění dvou podmínek: 

1. oznámené porušení je zjevně méně závažné  

2. oznámené porušení nevyžaduje další následná opatření 

podle této směrnice kromě ukončení řízení. 

To nekoresponduje s dikcí § 19 odst. 2 návrhu, podle kterého 

může Agentura neposuzovat důvodnost oznámení podle § 2 

odst. 1, nejsou-li pro jeho posouzení dány důvody hodné 

zvláštního zřetele z hlediska ochrany dotčeného veřejného 

zájmu. Požadujeme jej uvést do souladu se směrnicí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno 

Ustanovení § 19 odst. 2 bude upraveno následujícím 

způsobem: „Agentura je oprávněna neposuzovat 

důvodnost oznámení podle § 2 odst. 1, nejsou-li pro 

jeho posouzení dány důvody hodné zvláštního zřetele 

z hlediska ochrany dotčeného veřejného zájmu a 

oznámené protiprávní jednání nevyžaduje přijetí 

nápravných opatření. O této skutečnosti Agentura 

vyrozumí oznamovatele ve lhůtě podle odstavce 1.“ 

Vzhledem k tomu, že je navázáno pouze protiprávní 

jednání, které nemá znaky trestného činu ani 

přestupku, je ustanovení § 19 odst. 2 mírnější ve 

vztahu k oznamovatelům než citované ustanovení 

Směrnice. Ustanovení Směrnice dává státům 

možnost ho transponovat, ale nikoliv povinnost. 

Předkladatel se rozhodl pro transpozici příznivější 

pro oznamovatele, což je zcela v souladu s principy 

ochrany oznamovatelů.  

Do textu návrhu zákona bude dále doplněna 

explicitní možnost nezabývat se opakujícími se 

oznámeními. 

K § 21 Vysvětleno 
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Ochrana a pomoc podle směrnice náleží nejen oznamovateli, 

ale též osobám podle čl. 4 (viz např. 20 odst. 1 směrnice). To je 

nezbytné v návrhu upravit, zejm. v § 21. 

Tato připomínka je zásadní. 

Ochrana dalších osob je garantována v § 4 odst. 2. 

Co se týče činnosti Ministerstva spravedlnosti 

(Agentury), na tu se bude moci obrátit kdokoliv, bez 

ohledu na to, zda se jedná o osobu uvedenou 

v návrhu zákona, či nikoliv. 

K potvrzení viz vypořádání následující připomínky. 

K § 21 odst. 1 

Není zřejmé, jakým způsobem je ve vztahu ke směrnici 

ospravedlnitelná věta druhá § 21 odst. 1. Požadujeme vysvětlit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Úprava potvrzení bude ze zákona vyňata. 

K § 21 odst. 2, § 22 písm. b) a § 26 odst. 2 a 3 písmena b) 

Není možno požadovat v každém případě uvedení místa 

trvalého pobytu, neboť jej oznamovatel na území České 

republiky nemusí mít. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Návrh zákona bude operovat s pojmem bydliště.  

K § 24 odst. 2 

Doporučujeme formulovat předmětnou podmínku odmítnutí 

jako nutnost získání výslovného souhlasu v souladu s dikcí čl. 

18 odst. 2 a 4 směrnice, nikoli jako možnost odmítnutí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. Akceptováno 

Ustanovení § 24 odst. 2 bude z návrhu zákona 

odstraněno. Ustanovení § 24 odst. 1 bude doplněno 

následujícím způsobem: „V případech ústního 

oznámení pořídí příslušná osoba nebo pověřený 

zaměstnanec jeho zvukovou nahrávku nebo přesný 

přepis (dále jen „přepis“). Příslušná osoba nebo 

pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k 

přepisu vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k přepisu 

přiloží. Pokud s pořízením zvukové nahrávky nebo 
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přepisu ústního oznámení oznamovatel nevysloví 

souhlas, nesmí jej příslušná osoba nebo pověřený 

zaměstnanec pořídit.“.  

K § 25 

V uvedeném ustanovení postrádáme provedení požadavku 

směrnice, podle něhož se pravidla čl. 16 odst. 1 věty druhé 

vztahují i na jakékoli další informace, z nichž by mohla být 

přímo či nepřímo vyvozena totožnost oznamující osoby. 

Zároveň požadujeme odůvodnit poslední větu za středníkem 

v kontextu směrnice. 

Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno 

Předkladatel má za to, že návrh zákona transponuje 

článek 16 odst. 1 Směrnice dostatečně. Ustanovení § 

25 návrhu zákona totiž nepředstavuje jedinou záruku 

ochrany oznamovatelovi totožnosti. Tyto záruky se 

dále nacházejí v § 7 odst. 2 písm. c), § 11 odst. 1 

písm. c) a d), § 16 písm. e), § 17 písm. d), § 18 odst. 

2, § 30 odst. 1 písm. b). Dále také viz výše u článku 

12 odst. 3 a článku 23 odst. 1 písm. a) nové skutkové 

podstaty přestupků. 

Co se týče věty za středníkem v § 25, ta směřuje 

např. na případy, kdy oznamovatel sdělí příslušné 

osobě nebo pověřenému zaměstnanci, že spáchal 

některý z trestných činů podléhající oznamovací 

povinnosti podle § 368 trestního zákoníku. 

V takovém případě jsou příslušná osoba nebo 

pověřený zaměstnanec povinni ohlásit tuto 

skutečnost orgánům činným v trestním řízení. Dále 

se věta za středníkem uplatní v případech, kdy si 

informaci o oznamovatelově totožnosti přímo vyžádá 

orgán veřejné moci dle příslušných procesních 

předpisů (§ 8 odst. 5 trestního řádu). 

Věta za středníkem bude upravena následujícím 

způsobem:  
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Třetí osobě je možné sdělit totožnost oznamovatele, 

osob podle § 4 odst. 2 a osob uvedených v oznámení 

jen s jejich písemným souhlasem; to neplatí, jsou-li 

příslušná osoba a Agentura povinny sdělit jejich 

totožnost příslušným orgánům veřejné moci podle 

tohoto zákona nebo jiných právních předpisů. 

K § 28 a 30 

1. Je nezbytné za nesplnění jakékoli povinnosti uložené 

zákonem stanovit sankci, a to jednak s ohledem na čl. 23 

směrnice a zadruhé s ohledem na obecný požadavek práva Unie 

stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce za jeho porušení. 

Není možné implementačními ustanoveními vnitrostátně 

zavádět imperfektní normy. Návrh však, s výjimkou § 28 až 30 

návrhu, žádné sankce nestanoví. Návrh změnového zákona sice 

ve změně zákona o inspekci práce sankce zavádí, avšak máme 

pochybnosti, zda je sankcionování dostatečně široké, když se 

uvedených přestupků může dopustit jen zaměstnavatel (resp. 

sankcionovány jsou přestupky v pracovněprávních vztazích). 

Mělo by být možno trestat také přinejmenším třetí osobu podle 

§ 8 odst. 2 návrhu.  

2. Přestupku podle čl. 23 odst. 1 písm. d) směrnice se může 

dopustit jakákoli osoba, nejen příslušná osoba podle § 30. 

Tato připomínka je zásadní.  

 

Ad 1. Vysvětleno 

Skutkové podstaty podle § 11b odst. 1 písm. d) a f), § 

24b odst. 1 písm. d) a f) budou sloučeny s § 28 

návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a 

přestupkovým orgánem u nich tudíž bude MSP 

(Agentura). Přestupek odvetného opatření tak bude 

prošetřovat vždy Ministerstvo spravedlnosti 

(Agentura), bez ohledu na to, zda bude směřován 

proti zaměstnanci nebo osobě, která není 

zaměstnancem. Rovněž bude postihováno odvetné 

opatření, ať se ho dopustí zaměstnavatel nebo jiná 

osoba. 

Ustanovení § 30 odst. 1 písm. a) bude upraven 

následujícím způsobem: „Příslušná osoba, která 

nepodléhá kárné nebo kázeňské odpovědnosti, se 

dopustí přestupku tím, že  

a) odepře přijetí oznámení, neposoudí 

důvodnost oznámení nebo neinformuje oznamovatele 

o výsledcích posouzení oznámení ve lhůtách 

stanovených tímto zákonem,“. 

Do § 30 odst. 1 bude dále vloženo nové písmeno b) 
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v následujícím znění: „v případě podezření ze 

spáchání protiprávního jednání neinformuje se 

souhlasem oznamovatele neprodleně příslušný 

správní, policejní nebo jiný orgán,“. 

Co se týče osoby uvedené v § 8 odst. 2 návrhu 

zákona, ta se nemůže dopustit přestupku, za který je 

postihován zaměstnavatel, neboť využitím třetí osoby 

se zaměstnavatel nezbavuje odpovědnosti za řádné 

fungování vnitřního oznamovacího systému.  

Ad 2. Akceptováno jinak 

Pověřený zaměstnanec bude za uvedené porušení 

odpovědný kárně.  

Porušení povinnosti zachovávat důvěrnost podle 

článku 16 Směrnice (jednání, které se má 

sankcionovat podle článku 23 odst. 1 Směrnice) je 

navázáno na informace, které jsou poskytnuty 

v rámci oznamování skrze vnitřní nebo vnější 

oznamovací systém. Předkladatel proto považuje 

postihnutí příslušné osoby a pověřeného zaměstnance 

za dostatečnou transpozici daného ustanovení 

Směrnice. Jiné osoby se totiž nemají možnost 

s těmito informacemi seznámit.  

Úřad vlády ČR – 

Vedoucí Úřadu 

vlády 

K předloženému materiálu si dovolujeme uvést, zda je v rámci 

efektivnosti a hospodárnosti vhodné zřizovat Agenturu na 

ochranu oznamovatelů (dále jen „Agentura“). Dle předkladatele 

by Agentura měla mít nových 19 systemizovaných míst. Dále 

předkladatel počítá s 10 novými systemizovanými místy na 

Vysvětleno 

Návrh zákona byl vypracován zejména s ohledem na 

povinnost České republiky implementovat do 

českého právního řádu Směrnici Evropského 

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

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTXH5UVM)



Stránka 146 (celkem 238) 

posílení Státního úřadu inspekce práce a oblastních 

inspektorátů. Výše uvedené bude dle předkladatele jen na 

mzdových nákladech představovat 16–17 mil. Kč ročně. 

Dáváme na zvážení, zda v souvislosti s předmětnou agendou je 

nutné externí oznamovací systém zajišťovat prostřednictvím 

nově zřízené Agentury, což představuje zvýšené dopady na 

státní rozpočet, a zda by nebylo možné zajistit danou agendu 

v rámci stávajících útvarů Ministerstva spravedlnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva 

Unie (dále jen „Směrnice“). Tato povinnost vyplývá 

z mezinárodních závazků České republiky a její 

nesplnění může mít za následek povinnost České 

republiky zaplatit pokutu uloženou ze strany 

Evropské unie, což by mělo nesporný negativní 

dopad na státní rozpočet. Komplexní úprava ochrany 

oznamovatelů rovněž představuje jednu z priorit 

současné vlády v oblasti boje proti korupci, která je 

mj. deklarována i v programovém prohlášení vlády.  

Zavedení vnějšího oznamovacího systému pak 

představuje požadavek kapitoly III Směrnice, jehož 

nesplnění by představovalo nesplnění výše 

uvedeného požadavku implementace Směrnice do 

českého právního řádu. Otázka zajištění řádného 

fungování vnějšího oznamovacího systému a dalších 

povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů 

(např. metodická a odborná pomoc a postihování 

přestupků na úseku ochrany oznamovatelů) 

představuje zcela klíčový aspekt implementace 

Směrnice. S ohledem na odbornou a časovou 

náročnost plnění tohoto úkolu není reálné 

předpokládat, že by tuto činnost mohli vykonávat 

zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti vedle své 

současné práce. Navýšení systemizovaných míst tak 

zcela odpovídá náročnosti a rozsahu Ministerstvu 

spravedlnosti nově svěřených úkolů.  

Co se týče požadavků na systemizovaná místa pro 

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty, 
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tak v rámci MPŘ uvedlo Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, že odhad stanovený předkladatelem 

návrhu zákona byl dokonce o jedno místo pro 

oblastní inspektoráty podhodnocen. 

V návaznosti na vypořádání připomínek v MPŘ bude 

ze zákona odstraněna zmínka o organizačním útvaru 

(§ 13) i o řediteli Agentury (§ 14) a nově bude 

uvedeno pouze Ministerstvo spravedlnosti jako 

gesční útvar. To, zda bude Agentura odborem, sekcí 

či oddělením, nepovažujeme za nutné ani v 

obdobných případech za standardní upravovat v 

návrhu zákona o ochraně oznamovatelů (viz např. § 

14 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění 

pozdějších předpisů). Bude tedy na Ministerstvu 

spravedlnosti, jakým způsobem bude činnosti 

(Agentury) zajišťovat. 

Asociace malých a 

středních podniků a 

živnostníků ČR  

K § 8 odst. 3 

Navrhujeme vypustit 

Odůvodnění: Sdílení vnitřního oznamovacího systému v rámci 

zaměstnavatelů s více než 50 a maximálně 249 zaměstnanci je 

nesystematické, neboť v § 8 odst. 2 je možné, aby byl vnitřní 

oznamovací systém spravován třetí osobou. Pokud má § 8 odst. 

3 umožnit snížení nákladů zaměstnavatelům, pak není důvod 

stanovovat hranici 50 až 249 zaměstnanců, ale umožnit to toto 

sdílení všem zaměstnavatelům obecně. 

Akceptováno jinak.  

Nekonzistentnost ustanovení Směrnice Evropského 

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

2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva 

Unie (dále jen „Směrnice“), bude v návrhu zákona 

kompenzována tak, že všem zaměstnavatelům bude 

umožněno zdroje sdílet. Předkladatel má za to, že 

zjednodušení zavedení vnitřního oznamovacího 

systému je ve prospěch oznamovatele, a proto 

odchýlení se od Směrnice je v této otázce přípustné. 

K § 7 Částečně akceptováno.  
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Navrhujeme doplnit písm. e) 

Odůvodnění: Pro vnitřní oznamovací systém by měl 

zaměstnavatel zajistit také dostatečnou možnost využití tohoto 

vnitřního oznamovacího systému, a to jasným vymezením 

hodin, kdy je příslušná osoba k dispozici. 

Zavést do zákona rigidní vymezení hodin, kdy je 

příslušná osoba k dispozici se předkladateli nejeví 

z hlediska legislativní techniky jako vhodné. 

Zaměstnavateli z § 7 odst. 1 písm. b) vyplývá 

povinnost zajistit organizační opatření k podávání 

oznámení, z čehož vyplývá i povinnost interně 

stanovit fyzickou dostupnost příslušné osoby. 

Písemně bude možné oznámení činit bez omezení. 

Konkrétní aspekty činnosti příslušné osoby včetně 

zajištění její dostupnosti povinnou osobou 

(zaměstnavatelem) budou řešeny metodickou cestou.  

K § 32 

Navrhujeme vypustit 

Odůvodnění: Vzhledem k dostatečně dlouhé legisvakanční 

lhůtě, kdy účinnost zákona je stanovena na 17. prosinec 2021 

považujeme 90denní lhůtu pro zavedení vnitřního 

oznamovacího systému za nadbytečnou a faktická 

aplikovatelnost by se zbytečně odložila na březen 2022. 

Vysvětleno.  

Přechodné ustanovení je v návrhu zákona zakotveno 

jako pojistka pro případ, kdy by došlo k účinnosti 

návrhu zákona těsně před, nebo současně s uplynutím 

transpoziční lhůty. Předkladatel je přesvědčen, že 

mnozí zaměstnavatelé, kteří dosud nemají vnitřní 

oznamovací systém zřízen (zejména malé a střední 

podniky) uvítají alespoň 90 dnů trvající přechodné 

období za účelem jeho zavedení v souladu se 

zákonem.  

Asociace 

samostatných odborů 

Bez připomínek.   

Bezpečnostní 

informační služba 

ČR 

K působnosti zákona ve vztahu ke zpravodajským službám  

Navrhujeme v návrhu zakotvit širší výjimku z věcné působnosti 

zákona ve vztahu k činnosti zpravodajských služeb. 

Akceptováno jinak 

Ustanovení § 3 bude doplněno o odstavec 3 a 5:  

„(3) Informace o činnosti zpravodajských služeb 
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Návrh zákona o ochraně oznamovatelů je předkládán 

opakovaně. V rámci projednávání minulého návrhu bylo na 

přelomu let 2018 a 2019 ve vztahu ke zpravodajským službám 

(a dalším subjektům působícím v oblasti bezpečnosti) dosaženo 

následující dohody: 

  Příslušník nebo zaměstnanec zpravodajské služby není 

oprávněn učinit oznámení Agentuře, a  

 Ustanovení o zákazu odvetných opatření, utajení totožnosti 

oznamovatele a vnitřním oznamovacím systému se na tyto 

subjekty použijí obdobně.  

Z tohoto stavu zjevně vychází též bod 10. obecné části 

důvodové zprávy (Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo 

obranu státu), když výslovně uvádí, že „Složky zajišťující 

bezpečnost a obranu státu budou pouze povinny zřídit interní 

oznamovací mechanismy, jiným způsobem nebude do jejich 

činnosti zasaženo“.  

Takový stav by pro nás byl plně akceptovatelný, znění návrhu 

však tomuto odůvodnění neodpovídá v plném rozsahu. 

Navrhujeme proto následující úpravy návrhu (připomínky BIS 

uplatňuje a formuluje z pozice zpravodajské služby, nemáme 

ovšem námitek, aby se ustanovení týkala i dalších subjektů 

působících v oblasti bezpečnosti nebo obrany):  

1) Do § 2 doplnit nový odstavec 7 ve znění:  

„(7) Předmětem oznámení podle tohoto zákona nemohou 

být skutečnosti, které se týkají činnosti zpravodajských 

služeb.“.  

České republiky jsou vyloučeny z oznamování 

prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, 

ministerstva a zveřejněním. 

(5) Příslušná osoba ani ministerstvo nepřijímají 

oznámení obsahující informace vyloučené z 

oznamování podle odstavců 2 až 4.“. 
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2) Do části druhé, hlavy I. doplnit nový § 13 ve znění:  

„§ 13 

Ustanovení o vnitřním informačním systému se na 

zpravodajské služby České republiky použijí obdobně.“. 

 

A další paragrafy přečíslovat (další připomínky pro přehlednost 

přečíslování nezohledňují, tedy vycházejí z původního označení 

ustanovení). 

3) V § 16 písm. c) se slova „s výjimkou oznámení 

příslušníků nebo zaměstnanců zpravodajské služby“ 

zrušují.  

4) V § 18 se doplňuje nový odstavec 3 ve znění:  

„(3) Agentura nepřijímá oznámení, která se týkají činnosti 

zpravodajské služby, takové podání není oznámením 

podle tohoto zákona.  

5) V § 19 odst. 3 písm. b) se slova „nebo že jde o oznámení 

příslušníka nebo zaměstnance zpravodajské služby a 

Agentura je není oprávněna posoudit“ zrušují. 

Odůvodnění: 

Ad 1 a 3–5) Výjimky uvedené v § 16 písm. c) a § 19 odst. 3 

písm. b) navrhujeme nahradit novými odstavci v § 2 a § 18.  

Tento krok v sobě zahrnuje dvojí změnu.  

Za prvé, výjimka je formulována s ohledem na předmět 

oznámení, nikoliv osobu oznamovatele. Zahrnuje tedy 

oznámení týkající se činnosti zpravodajské služby, nikoliv 
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oznámení příslušníka či zaměstnance zpravodajské služby.  

To lépe odpovídá účelu výjimky, kterou je právě ochrana 

činnosti zpravodajských služeb. Oznámení týkající se činnosti 

zpravodajských služeb může být učiněno i jinou osobou – 

nemusí jít o oznámení „zevnitř“, ale např. oznámení podané 

osobou ve smluvním vztahu ke zpravodajské službě. Dle 

návrhu by takové oznámení mělo být Agenturou přijato a 

prověřováno, což není z hlediska účelu výjimky přijatelné. Je 

třeba dodat, že činnost zpravodajských služeb je tradičně 

považována jako celek za oblast spadající do sféry národní 

bezpečnosti, a proto je z působnosti unijního práva vyloučena.  

Dále se domníváme, že námi navržené znění výjimky je 

vhodnější i proto, že nebrání příslušníkovi či zaměstnanci 

zpravodajské služby podat oznámení, které se netýká 

skutečností spojených s jeho zaměstnáním. Ve vztahu k věcné 

působnosti návrhu oznámení může vyplývat z dobrovolnické 

činnosti příslušníka, z jeho členství v orgánu právnické osoby 

(např. SVJ) a podobně. Formálně vzato by dle původní textace 

§ 16 písm. c) návrhu nebylo možné ani takové oznámení 

prověřit. 

Za druhé, podání, které se týká činnosti zpravodajské služby, 

podle našeho návrhu není oznámením podle tohoto zákona. To 

je podle našeho názoru jednoznačnější vymezení režimu 

nakládání s takovým podnětem. Dále je tím zároveň překlenuta 

i mezera v původním návrhu, kdy výjimka nepokrývala 

znemožnění oznámení zveřejněním dle  

§ 27, což náš návrh řeší (zveřejnit lze pouze obsah oznámení 

podle tohoto zákona).  
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Ad 2) Navržené doplnění odpovídá výsledkům vypořádání z let 

2018/2019 a navazuje na výše uvedené změny.  

Tato připomínka je zásadní. 

Česká advokátní 

komora 

K § 3 

Podle čl. 3 odst. 3 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2019/1937 platí, že „touto směrnicí není dotčeno 

uplatňování unijního či vnitrostátního práva týkajícího se 

ochrany právní a lékařské profesní povinnosti zachovávat 

mlčenlivost.“ Podle recitálu č. 26 by touto směrnicí by neměla 

být dotčena ochrana důvěrné povahy komunikací mezi právníky 

a jejich klienty (povinnost zachovávat mlčenlivost) stanovená 

podle vnitrostátního a případně unijního práva, v souladu s 

judikaturou Soudního dvora. Směrnicí by neměla být dotčena 

ani povinnost zachování důvěrnosti komunikací poskytovatelů 

zdravotní péče včetně terapeutů s jejich pacienty a zdravotnické 

dokumentace (lékařské tajemství) stanovená podle 

vnitrostátního a unijního práva. 

Podle § 3 návrhu zákona je respektována povinnost 

mlčenlivosti notáře, státního zástupce, advokáta, soudního 

exekutora a soudce a dle zdravotních pracovníků. Není však 

řešena otázka povinnosti mlčenlivosti daňového poradce podle 

zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře 

daňových poradců ČR, ve znění pozdějších předpisů. 

Připomínáme, že daňové poradenství je v České republice na 

základě definice v § 1 písm. a) cit. zákona rovněž poradenstvím 

právním: „poskytování právní pomoci a finančně ekonomických 

rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb (dále jen 

Akceptováno 

Ustanovení § 3 bude v návaznosti na výsledek 

meziresortního připomínkového řízení nazváno jako 

„mlčenlivost a informace vyloučené z oznamování“, 

přičemž bude dále upraveno následujícím způsobem: 

„Oznámení protiprávního jednání se 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. c), s výjimkou povinnosti 

a) zachovávat ochranu utajovaných informací 

a informací, jejichž vyzrazení by mohlo ohrozit 

dosažení účelu trestního nebo krizového řízení, 

b) mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, 

notářského kandidáta a koncipienta; státního 

zástupce, asistenta a právního čekatele; 

advokáta a advokátního koncipienta; soudního 

exekutora exekutorského kandidáta a 

koncipienta; soudce, asistenta soudce a 

justičního čekatele; a daňového poradce, a 

c) mlčenlivosti při poskytování zdravotních 

služeb.“. 
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"daně"), jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí (dále 

jen "daňové poradenství")“. K tomuto závěru dospěla rovněž 

judikatura, podle které je daňové poradenství v České republice 

řazeno mezi právní profese, viz např. rozhodnutí II.ÚS 189/01 

ze dne 24. 04. 2001. Navíc připomínáme, že verze návrhu 

zákona o oznamovatelích předložená do připomínkového řízení 

v roce 2018 hned v návrhu respektovala profesní mlčenlivost 

daňového poradce ve stejném rozsahu jako profesní 

mlčenlivosti ostatních právních profesí. 

Navrhujeme proto následující znění § 3 návrhu: 

„§ 3 

Oznámení protiprávního jednání se nepovažuje za 

porušení smluvní povinnosti mlčenlivosti ani za porušení 

povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních 

předpisů upravujících výkon činností uvedených v § 2 odst. 1 

písm. c), s výjimkou povinnosti zachovávat ochranu 

utajovaných informací, mlčenlivost při výkonu činnosti notáře, 

státního zástupce, advokáta, daňového poradce, soudního 

exekutora a soudce a mlčenlivost při poskytování zdravotních 

služeb.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Česká biskupská 

konference 

Česká biskupská konference navrhuje, aby bylo v ustanovení § 

3 navrhovaného zákona za slova „mlčenlivost při výkonu 

činnosti notáře, státního zástupce, advokáta, soudního 

exekutora a soudce a mlčenlivost při poskytování zdravotních 

služeb“ doplněno „a mlčenlivost duchovního v souvislosti s 

výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva 

Akceptováno 

Do § 3 bude zakotven nový odstavec 4 následujícího 

znění: 

„Tímto zákonem není dotčeno oprávnění registrované 

církve nebo náboženské společnosti k výkonu 
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obdobného zpovědnímu tajemství.13 

13 Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a 

postavení církví a náboženských společností a o změně 

některých zákonů.“ 

Odůvodnění: 

Navrhované ustanovení § 3 upravuje výjimky, kde je povinnost 

zachovávat mlčenlivost podle zvláštních právních předpisů. 

Tímto zvláštním právním předpisem upravujícím mlčenlivost je 

nepochybně i z. č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského 

vyznání a postavení církví a náboženských společností a o 

změně některých zákonů (dále již jen „zákon o církvích a 

náboženských společnostech“), konkrétně v ustanovení § 7 

odst. 1 písm. e) zákona, které garantuje registrovaným církvím 

a náboženským společnostem zachovávat povinnost 

mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního 

tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu 

tajemství, je-li tato povinnost tradiční součástí učení církve a 

náboženské společnosti nejméně 50 let. Institut zpovědního 

tajemství stanovuje, že touto mlčenlivostí není dotčena 

povinnost překazit trestný čin uloženou trestním zákoníkem, 

avšak dle trestního zákoníku nemá duchovní oznamovací 

povinnost a nemusí vyhovět žádosti o dožádání orgánů činných 

v trestním řízení dle § 8 odst. 1 a 4 trestního řádu. Právní 

úprava zákona o církvích a náboženských společnostech v 

oblasti zpovědního tajemství je tedy promítnuta i do trestního 

práva, tudíž je přesně v intencích článku 3 odst. 3 písm. d) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 

upravující výjimky z této směrnice. 

zvláštního práva zachovávat povinnost mlčenlivosti 

duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního 

tajemství nebo s výkonem práva obdobného 

zpovědnímu tajemstvíx). Informace, jejichž oznámení 

by představovalo porušení povinnosti mlčenlivosti 

podle věty první, jsou z oznamování vyloučeny.“ 

________________________ 

x) § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o 

svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 

náboženských společností a o změně některých 

zákonů (zákon o církvích a náboženských 

společnostech), ve znění pozdějších předpisů.“ 
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Nezahrnutí výjimky povinnosti zachovávat mlčenlivost o 

zpovědním tajemství či obdobě zpovědního tajemství může ve 

spojení s ustanovením § 11 odst. 2 navrhovaného zákona 

docházet k porušování zpovědního tajemství, což by výrazně 

porušovalo náboženskou svobodu garantovanou trestním 

zákoníkem, trestním řádem a zákonem o církvích a 

náboženských společnostech. 

Tato připomínka je zásadní. 

Česká národní banka  Nesprávná transpozice čl. 3 odst. 1 směrnice  

V návrhu zákona není správně transponovaný čl. článek 3 odst. 

1 směrnice, který stanoví: „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.“ Návrh zákona výše citované 

ustanovení směrnice do svého znění nepromítá, naopak 

ustanovení § 19 návrhu zákona svěřuje posuzování důvodnosti 

oznámení o skutečných nebo možných porušení na finančním 

trhu jinému orgánu, než jsou předmětné odvětvové akty Unie 

uvedené v části II přílohy směrnice. 

Odůvodnění: 

Zvláštní pravidla pro oznamování porušení jsou na finančním 

trhu zakotvena např. v nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 596/2014 (MAR) a prováděcí směrnici Komise (EU) 

2015/2392, přijaté na základě MAR, ale také např. v CRD (čl. 

71). Podle těchto předpisů členské státy zajistí, aby příslušné 

Vysvětleno 

Návrh zákona představuje obecnou úpravu 

oznamování protiprávního jednání v souladu se 

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, 

které oznamují porušení práva Unie (dále též jen 

„Směrnice“). Stávající zvláštní úprava oznamování 

protiprávního jednání není návrhem zákona o 

ochraně oznamovatelů dotčena. Oznamovatel 

protiprávního jednání, na kterého připomínka 

směřuje, tak bude nadále oznamovat přímo České 

národní bance a v souladu s § 6 návrhu zákona bude 

chráněn v režimu ochrany oznamovatelů. Agentura 

sama o sobě neposuzuje oznámení meritorně, pouze 

zkoumá, zda se nezakládá na zjevně nepravdivých 

informacích. Pokud bude prostřednictvím Agentury 

učiněno oznámení spadající do působnosti ČNB, 

Agentura jej v souladu s § 19 odst. 3 písm. a) 

neprodleně postoupí ČNB. Předkladatel má za to, že 

výkladem návrhu zákona v kontextu Směrnice není 
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orgány zavedly účinné mechanismy oznamování skutečných 

nebo možných porušení (viz např. čl. 32 odst. 1 MAR, čl. 71 

CRD), přičemž příslušnými orgány jsou správní orgány 

příslušné pro účely těchto sektorových předpisů (čl. 22 MAR, č. 

4 odst. 1 CRD). V ČR je tedy příslušným orgánem pro 

oznámení skutečných nebo možných porušení na finančním 

trhu ČNB. Zmíněné odvětvové akty jsou uvedeny v části II 

přílohy směrnice.  

Podle návrhu zákon lze oznámení učinit jak prostřednictvím 

vnitřního oznamovacího systému, Agentury, orgánu veřejné 

moci příslušného podle jiného právního předpisu nebo 

zveřejněním za splnění podmínek podle § 27 (§ 6 návrhu 

zákona). Pokud je oznámení učiněno prostřednictvím Agentury, 

posuzuje Agentura důvodnost takto přijatých oznámení (§ 19 

odst. 1 návrhu zákona). Agentura je oprávněna neposuzovat 

bagatelní případy (§ 19 odst. 2 návrhu zákona), v případě 

podezření ze spáchání protiprávního jednání neprodleně 

informuje správní úřad (§ 19 odst. 3 písm. a) návrhu zákona), 

nebo vyrozumí oznamovatele, že nejde o oznámení dle tohoto 

zákona nebo že neshledala podezření ze spáchání protiprávního 

jednání (§19 odst. 3 písm. b) a c) návrhu zákona).  

Návrh transpozice směrnice, konkrétně znění § 19 návrh 

zákona, nereflektuje dostatečně čl. 3 směrnice, podle kterého 

musí být zachována zvláštní pravidla v sektorových předpisech 

týkající se oznamování podezření na porušení. Jinými slovy 

návrh zákona je v rozporu se sektorovými předpisy na 

finančním trhu (např. výše citované MAR, CRD), podle kterých 

přijímání, a tedy i posuzování oznámení o porušení na 

finančním trhu spadá do kompetence příslušných dohledových 

navrhovaná úprava nutná, neboť návrh zákona na 

uvedené situace pamatuje.  

Předkladatel se nebrání výše uvedený proces více 

rozpracovat v důvodové zprávě.  
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orgánů, které jediné mají nutnou expertízu a také nástroje 

k tomu, aby posoudily a prověřily, zda oznámené jednání je 

skutečně protiprávním jednáním. Navíc dohledové orgány jsou 

vázány dohledovou mlčenlivostí, a i z tohoto důvodu by měly 

každé oznámení týkající se finančních služeb, finančních 

produktů a finančních trhů (§ 2 odst. 1 písm. a) bod 1 návrhu 

zákona) posuzovat od samého počátku výhradně ony.  

Jako řešení uvedeného rozporu navrhujeme zavést do 

návrhu zákona ustanovení, které by Agentuře ukládalo 

každé oznámení dle § 2 odst. 1 písm. a) bod 1, 3 a 4 návrhu 

zákona týkající se osob podléhajících dohledu ČNB, 

postoupit bez dalšího ČNB. 

Navrhujeme proto na konci ustanovení § 19 odst. 2 vložit 

následující text: 

„Agentura neposuzuje důvodnost oznámení týkající se osob 

podléhajících dohledu České národní banky4 v oblastech 

uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) bod 1, 3 a 4 a tato oznámení 

postupuje bez zbytečného odkladu České národní bance. O 

této skutečnosti Agentura vyrozumí oznamovatele ve lhůtě 

podle odstavce 1.“ 

Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

Obecně k návrhu 

Českomoravská konfederace odborových svazů projednala 

návrh zákona o ochraně oznamovatelů a zasílá k němu 

následující připomínky. 

Neakceptováno. 

Požadavek na odstoupení od záměru právní úpravy 

ochrany oznamovatelů je v přímém rozporu 

s povinností České republiky transponovat směrnici 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze 

                                            
 
4 § 44 odst. 1 a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTXH5UVM)



Stránka 158 (celkem 238) 

ČMKOS má za to, že legislativní řešení ochrany oznamovatelů 

neohrozí občany nepoctivé, naopak by ohrozila občany poctivé. 

Právní úprava by byla v rozporu nejen s dosavadními principy 

trestního práva, ale i s principy právního státu. 

Kdokoliv, kdo by chtěl z nečestných pohnutek někoho 

poškodit, by mohl oznámit jeho údajné protiprávní jednání a 

měla by mu být poskytnuta veškerá ochrana, zatímco ten, proti 

komu by oznámení směřovalo, by se musel hájit. Nevinu nelze 

dokázat, dokázat lze pouze vinu. Ten, proti komu by oznámení 

směřovalo, by byl podezřelým jen z důvodu podání oznámení. 

Požadujeme, aby byly využívány dosavadní prostředky 

trestního práva (ve kterém už dnes existuje ochrana 

oznamovatele a svědka), a které jsou pro odhalování 

trestněprávního jednání dostačující. Tato úprava je dále 

dostatečně doplněna obecnou úpravou ochrany před 

diskriminací, existují relevantní předpisy pracovního práva a 

ustanovení na ochranu osobnosti, jichž se lze dovolávat.  

Na základě uvedeného ČMKOS návrh zákona o ochraně 

oznamovatelů zásadně odmítá jako celek a požaduje, aby bylo 

odstoupeno od záměru právní úpravy ochrany oznamovatelů. 

Na základě výše uvedeného nezasíláme žádné věcné 

připomínky k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a 

nezasíláme žádné věcné připomínky ani k návrhu zákona, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

ochraně oznamovatelů. 

Tato připomínka je zásadní. 

dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují 

porušení práva Unie (směrnice), do právního řádu. 

Předmětný požadavek je proto irrelevantní.  

Vzhledem k povinnosti předkladatele dodržovat 

mezinárodní závazky ČR, plnění programových 

protikorupčních priorit vlády a absenci konkrétních 

připomínek předkladatel nemůže uplatněnou 

připomínku ani částečně akceptovat.  
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Český 

telekomunikační 

úřad 

Obecně: 

Úřad navrhuje doplnit odkaz na směrnici Evropského 

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

ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie  

Odůvodnění: 

Článek 26 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které 

oznamují porušení práva Unie, stanoví, že předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu s touto směrnicí přijaté členskými státy 

musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový 

odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Vzhledem ke 

způsobu, jakým jsou ve Sbírce zákonů zákony vyhlašovány, 

předpokládá Úřad, že druhá z možností v České republice 

využita nebude. Je proto nutné, aby zákon, který je vůči 

uvedené směrnici transpozičním předpisem, obsahoval takový 

odkaz. Nesplnění této povinnosti je přitom ze strany Evropské 

komise vyžadováno a v tomto směru hovoří jasně i judikatura 

Soudního dvora Evropské unie (viz např. rozsudek ze dne 16. 

července 2020, Komise v. Irsko, C-550/18, rozsudek ze dne 16. 

července 2020, Komise v. Rumunsko, C-549/18, případně další 

tam odkazované rozsudky). V případě neplnění této povinnosti 

se Česká republika vystavuje možnosti sankcí ze strany 

Evropské komise. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

K § 2 odst. 1 písm. a) 

Úřad navrhuje návrh upravit tak, že § 2 odst. 1 písm. a) bod 

Akceptováno jinak 

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) bod 9 bude upraveno 
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9 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní: 

„9. ochrany osobních údajů9, bezpečnosti sítí elektronických 

komunikací10 nebo informačních systémů,  

10) Například zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 

předpisů.“ 

Odůvodnění: 

Článek 2 odst. 1 písm. a) bod x) směrnice Evropského 

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

ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, uvádí jako 

jednu z oblastí, na které se má tato směrnice vztahovat, rovněž 

ochranu soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a 

informačních systémů s tím, že se má jednat o porušení 

spadající do oblasti působnosti aktů Unie uvedených v příloze. 

V příloze je k této oblasti uvedena mimo jiné směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. 

července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí 

v odvětví elektronických telekomunikací (směrnice o soukromí 

a elektronických komunikacích). V důvodové zprávě 

je k navrhovanému § 2 odst. 1 písm. a) bod 9 uvedeno, že tato 

oblast je upravena mimo jiné zákonem č. 127/2005 Sb., o 

elektronických komunikacích a o z měně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 

ve znění pozdějších předpisů. Dále je zde obecně uvedeno, že 

pod tuto oblast lze podřadit nejen pravidla pro zpracování 

osobních údajů, nýbrž například i bezpečnost informačních 

systémů a služeb v zásadních odvětvích, jako je bankovnictví, 

následujícím způsobem: „ochrany osobních údajů, 

soukromí a bezpečnosti sítí a informačních 

systémů“. 
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telekomunikace a doprava. 

Úřad má za to, že problematika bezpečnosti sítí elektronických 

komunikací, jak je upravena v zákoně o elektronických 

komunikacích, je širší než samotná oblast ochrany osobních 

údajů. I povinnosti vyplývající ze směrnice o soukromí a 

elektronických komunikacích jsou ve svém důsledku širší a 

nelze je podle názoru Úřadu limitovat na oblast ochrany 

osobních údajů. Zejména z pohledu méně poučeného adresáta 

normy je takové zjednodušení zavádějící a může při 

restriktivním výkladu znamenat nenaplnění cíle zákona a 

směrnice. Úřad proto pro vyloučení pochybností a následných 

výkladových nejasností navrhuje také oblast bezpečnosti sítí 

elektronických komunikací nebo informačních systémů 

výslovně uvést v samotném textu zákona. 

Zároveň má Úřad za to, že by stejnou optikou měl být návrh 

zákona upraven i ve vztahu k zákonu č. 181/2014 Sb., o 

kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů 

(zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších 

předpisů. Tato oblast sice nespadá do přímých kompetencí 

Úřadu, nicméně se Úřad domnívá, že obdobná argumentace 

jako výše se vzhledem k dikci směrnice plně uplatní i ve vztahu 

k problematice kybernetické bezpečnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

K § 2 odst. 6 

Úřad navrhuje v § 2 odst. 6 za slova „a které je“ vložit slova 

„nebo může být“. 

Neakceptováno 

Předkladatel nemá za to, že by navrhovaná definice 

nebyla v souladu s dikcí Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 
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Odůvodnění: 

Úřad má za to, že návrh úpravy definice odvetných opatření 

není plně v souladu s dikcí směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, 

které oznamují porušení práva Unie, která v čl. 5 bod 11) 

v definici odvetných opatření stanoví, že takové opatření 

oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou 

újmu. Úřad má za to, že návrh § 6 odst. 2 významně zužuje 

definici odvetných opatření oproti úpravě ve směrnici, když 

podle směrnicového znění nemusí nutně takový zásah do práv 

nebo oprávněných zájmů nastat, postačí, že má opatření 

potenciál takový zásah způsobit. Navržené znění však počítá 

pouze s variantou, že zásah nastal. Úřad proto v zájmu plné a 

řádné transpozice navrhuje úpravu, jak uvedeno shora, aby za 

odvetné opatření bylo považováno i jednání, v jehož důsledku 

zásah do práv a oprávněných zájmů nastat může. 

Tato připomínka je zásadní. 

2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva 

Unie podle článku 5 odst. 11.  

Definice odvetného opatření v návrhu zákona o 

ochraně oznamovatelů musí být postavena na 

maximálně objektivních podmínkách, aby 

nedocházelo k jeho zneužívání (navrhovaný prvek 

Českého telekomunikačního úřadu do definice 

odvetného opatření je přitom čistě subjektivním 

kritériem). Definice proto vychází z vyváženého 

zájmu na maximální ochraně oznamovatelů se 

zájmem na minimalizaci rizika zneužití institutu 

odvetných opatření.  

Odvetným opatřením může být podle současné 

definice široká škála jakékoliv přímého či nepřímého 

jednání nebo opomenutí ze strany zaměstnavatele a 

jak uvádí i důvodová zpráva, nebude se tedy jednat 

pouze o případy skončení pracovního či služebního 

poměru či odvolání zaměstnance z vedoucí pozice, 

odvolání ze služebního místa představeného nebo 

zproštění výkonu služby, ale také např. rozhodnutí 

o snížení mzdy, služebního platu nebo odměny z 

dohody, nerovné zacházení nebo jiné znevýhodnění.  

Návrh zákona pamatuje i na takové postupy 

zaměstnavatele, které se zpravidla do velké míry 

zakládají na jeho volném uvážení, tedy např. 

na přiznání a stanovení výše osobního příplatku, 

změnu rozvržení pracovní nebo služební doby, 

změnu pracoviště, převedení na jinou práci, 
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předčasné ukončení smlouvy či odebrání povolení, 

popř. na hrozbu takového nebo jiného postihu. 

Předkladatel dále upozorňuje, že podle současné 

definice do režimu odvetného opaření spadnou i 

případy hrozby či pokusů o odvetné opatření 

v případě, že jednání (či opomenutí) zaměstnavatele 

dosáhne potřebné míry intenzity pro to, aby bylo 

posuzováno jako přestupek, nebo trestný čin.  

Obecně 

Úřad navrhuje upravit povinnost zaměstnavatele přijmout 

opatření k nápravě. 

Odůvodnění: 

V čl. 11 odst. 1 písm. b) návrhu zákona je stanoveno, že 

příslušná osoba navrhuje zaměstnavateli opatření k nápravě 

protiprávního stavu, ale už zde není stanovena povinnost 

zaměstnavatele je přijmout. Úřad se domnívá, že navržený 

mechanismus může být v rozporu s čl. 9 odst. 1 písm. c), d) a 

e), resp. čl. 11 odst. 2 písm. c) směrnice Evropského 

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

ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, která ukládá 

členským státům povinnost zajistit, aby byla následná opatření 

přijímána (nikoliv jen navrhována). V tomto smyslu je podle 

názoru Úřadu nutno návrh zákona upravit tak, aby odpovídal 

smyslu a účelu směrnice. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

Předkladatel nepovažuje za účelné ani nutné 

stanovovat tuto povinnost zaměstnavateli bez 

dalšího. Ne vždy bude možné nápravná opatření 

přijmout. Nicméně pokud zaměstnavatel bude mít 

takovou možnost a neučiní tak, vystavuje se riziku 

zveřejnění oznámení (viz § 27 odst. 2 písm. a) návrhu 

zákona a v řadě případů bude takový postup rovněž 

podmínkou zproštění se odpovědnosti za trestný čin 

nebo přestupek (§ 21 zákona č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 8 odst. 5 

zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim). 

Pro úplnost doplňujeme, že definice následných 

opatření dle Směrnice obsahuje „jakákoli opatření 

přijatá příjemcem oznámení nebo jakýmkoli 

příslušným orgánem za účelem posouzení 

pravdivosti tvrzení uvedených v oznámení a 

případně k řešení oznámeného porušení, mimo jiné 
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prostřednictvím opatření, jako je interní šetření, 

vyšetřování, stíhání, opatření k zpětnému získání 

finančních prostředků a ukončení řízení“ (čl. 5 odst. 

12). Transpozicí článku 9 odst. 1 písm. c), d), e), 

resp. čl. 11 odst. 2 Směrnice jsou tedy následující 

ustanovení návrhu zákona o ochraně oznamovatelů: § 

11 odst. 1 a 2, § 12 odst. 3, 4 a 5, § 16 písm. c), § 19 

a § 20. 

Generální inspekce 

bezpečnostních 

sborů 

Koncepčně k působnosti zákona ve vztahu ke GIBS 

navrhujeme zakotvit širší výjimku z věcné působnosti 

tohoto zákona ve vztahu k činnosti GIBS, kdy příslušník 

nebo zaměstnanec GIBS není oprávněn učinit oznámení 

Agentuře a ustanovení o zákazu odvetných opatření, utajení 

totožnosti oznamovatele a vnitřním oznamovacím systému 

se na tyto subjekty použijí obdobně. 

Odůvodnění 

GIBS byla zřízena zákonem č. 341/2011 Sb., o GIBS a o změně 

souvisejících zákonů. Základní zákonné úkoly GIBS jsou 

stanoveny v ustanovení § 2 výše citovaného zákona, kdy 

úkolem GIBS je vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti 

nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem 

je příslušník Policie České republiky, celník, příslušník 

Vězeňské služby České republiky anebo příslušník GIBS, 

zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v 

Policii České republiky nebo v GIBS, nebo zaměstnanec České 

republiky zařazený k výkonu práce v Celní správě České 

republiky anebo Vězeňské službě České republiky, pokud 

trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních 

Akceptováno jinak 

Ustanovení § 3 bude doplněno o odstavec 2 

v následujícím znění: „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 

a) svrchovanosti, územní celistvosti a 

demokratických základů České republiky, 

b) vnitřního pořádku a bezpečnosti, 

c) ve větším rozsahu životů nebo zdraví 

fyzických osob, 

d) ochrany informací o veřejných zakázkách 

v oblasti obrany nebo bezpečnosti, 

e) plnění mezinárodních závazků v oblasti 

obrany, 

f) významných bezpečnostních operací a 
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úkolů. Dále úkolem GIBS je vyšetřovat trestný čin příslušníka 

Policie České republiky, celníka, příslušníka Vězeňské služby 

České republiky nebo zaměstnance České republiky zařazeného 

k výkonu práce v Policii České republiky a zaměstnance České 

republiky zařazeného k výkonu práce v Celní správě České 

republiky nebo Vězeňské službě České republiky, pokud 

trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních 

úkolů. Rovněž úkolem GIBS je u osob výše uvedených 

provádět zkoušku spolehlivosti. Zejména podle ustanovení § 12 

odst. 2 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestního řádu), je GIBS policejním orgánem. 

Veřejným zájmem je vyhledávat, odhalovat, prověřovat a 

vyšetřovat trestnou činnost u ex lege definovaných osob, které 

jsou obeznámeny s metodami a taktickými postupy policejních 

orgánů. Ve veřejném zájmu je, aby bezpečnostní složky plnily 

svá zákonná poslání a jejich příslušníci a zaměstnanci 

dodržovali právní předpisy, nedocházelo ke korupčnímu 

jednání a ve svém důsledku k jakémukoliv protiprávnímu 

jednání, které je škodlivé pro společnost. Současně je třeba 

zajistit, aby nebylo ohroženo plnění zákonných úkolu GIBS 

nabouráním se do její činnosti a zmařit probíhající úkony. 

Toto je zásadní připomínka. 

g) bojeschopnosti ozbrojených sil České republiky.“ 

Ustanovení § 3 bude nazváno jako „mlčenlivost a 

informace vyloučené z oznamování“, přičemž bude 

dále upraveno následujícím způsobem:  

„Oznámení protiprávního jednání se nepovažuje za 

porušení smluvní povinnosti mlčenlivosti ani za 

porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost podle 

jiných právních předpisů upravujících výkon činností 

uvedených v § 2 odst. 1 písm. c), s výjimkou 

povinnosti: 

a) zachovávat ochranu utajovaných informací 

a informací, jejichž vyzrazení by mohlo ohrozit 

dosažení účelu trestního nebo krizového 

řízení,…“ 

Předkladatel je přesvědčen, že výše uvedené vynětí z 

působnosti návrhu zákona o ochraně oznamovatelů v 

§ 3 odst. 2 plně reflektuje specifické typy činností 

Generální inspekce bezpečnostních sborů. V režimu 

zákona o ochraně oznamovatelů tedy nebude možné 

oznamovat informace, které se týkají oblastí 

uvedených v § 3 odst. 2 výše. Nicméně pokud se 

zaměstnanec/příslušník Generální inspekce 

bezpečnostních sborů při své činnosti dozví 

informace o protiprávním jednání nesouvisejícím s 

takovou činností Generální inspekce bezpečnostních 

sborů, tedy takové, jejichž oznámení nemůže ohrozit 

podstatný bezpečnostní zájem České republiky, 

neexistuje legitimní zájem na tom, aby takové 

informace nemohl oznámit podle zákona o ochraně 
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oznamovatelů a nebyl podle tohoto zákona rovněž 

chráněn. Takovou výjimku ostatně nepřipouští ani 

Směrnice (viz článek 3 odst. 2).   

Výše uvedenou úpravou nebude dotčena povinnost 

Generální inspekce bezpečnostních sborů zřídit nebo 

modifikovat dle zákonných požadavků vnitřní 

oznamovací systém. Zaměstnanci/příslušníci 

Generální inspekce bezpečnostních sborů tak budou 

moci i nadále hlásit protiprávní jednání, které se 

bezprostředně netýká vyloučených informací dle § 3 

odst. 1 nebo oblasti uvedené v § 3 odst. 2. 

 

 Navrhujeme doplnit do § 2 odstavec 7, který zní následovně: 

„(7) Předmětem oznámení podle tohoto zákona nemohou být 

skutečnosti, které se týkají činnosti Generální inspekce 

bezpečnostních sborů.“.  

Navrhujeme doplnit nový § 13, který zní následovně:  

„§ 13 

Ustanovení o vnitřním informačním systému se na 

zpravodajské služby České republiky a Generální inspekci 

bezpečnostních sborů použijí obdobně.“. 

Navrhujeme v § 18 doplnit nový odstavec 3, který zní 

následovně:  

„(3) Agentura nepřijímá oznámení, která se týkají činnosti 

zpravodajské služby nebo Generální inspekce bezpečnostních 

Akceptováno jinak 

Viz vypořádání připomínky výše. 
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sborů, takové podání není oznámením podle tohoto zákona.“ 

Odůvodnění 

GIBS byla zřízena zákonem č. 341/2011 Sb., o GIBS a o změně 

souvisejících zákonů. Základní zákonné úkoly GIBS jsou 

stanoveny v ustanovení § 2 výše citovaného zákona, kdy 

úkolem GIBS je vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti 

nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem 

je příslušník Policie České republiky, celník, příslušník 

Vězeňské služby České republiky anebo příslušník GIBS, 

zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v 

Policii České republiky nebo v GIBS, nebo zaměstnanec České 

republiky zařazený k výkonu práce v Celní správě České 

republiky anebo Vězeňské službě České republiky, pokud 

trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních 

úkolů. Dále úkolem GIBS je vyšetřovat trestný čin příslušníka 

Policie České republiky, celníka, příslušníka Vězeňské služby 

České republiky nebo zaměstnance České republiky zařazeného 

k výkonu práce v Policii České republiky a zaměstnance České 

republiky zařazeného k výkonu práce v Celní správě České 

republiky nebo Vězeňské službě České republiky, pokud 

trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních 

úkolů. Rovněž úkolem GIBS je u osob výše uvedených 

provádět zkoušku spolehlivosti. Zejména podle ustanovení § 12 

odst. 2 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestního řádu), je GIBS policejním orgánem. 

Veřejným zájmem je vyhledávat, odhalovat, prověřovat a 

vyšetřovat trestnou činnost u ex lege definovaných osob, které 

jsou obeznámeny s metodami a taktickými postupy policejních 

orgánů. Ve veřejném zájmu je, aby bezpečnostní složky plnily 
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svá zákonná poslání a jejich příslušníci a zaměstnanci 

dodržovali právní předpisy, nedocházelo ke korupčnímu 

jednání a ve svém důsledku k jakémukoliv protiprávnímu 

jednání, které je škodlivé pro společnost. Současně je třeba 

zajistit, aby nebylo ohroženo plnění zákonných úkolu GIBS 

nabouráním se do její činnosti a zmařit probíhající úkony. 

Toto je zásadní připomínka. 

Hospodářská komora 

České republiky 

Obecně 

Hospodářská komora České republiky trvá na takové 

implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1937, která bude minimalistická, tedy bez národního 

„gold-platingu“. Především se nedomníváme se, že jsou 

potřebné jakékoliv restrikce soukromoprávních vztahů 

(zejména obchodní části civilního práva) nad explicitně 

formulované požadavky vlastní směrnice. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  

Předkladatel přistupuje k transpozici směrnice 

s cílem vyvarovat se gold-platingu. Při zachování 

požadavků, smyslu a účelu Směrnice naopak usiluje 

o stanovení povinností vůči soukromým 

zaměstnavatelům v racionální podobě a tam, kde je to 

možné povinnosti zaměstnavatelů zjednodušuje, 

např. umožněním sdílení vnitřních oznamovacích 

mechanismů bezu ohledu na počet zaměstnanců. 

V případě přetrvávající výhrady gold-platingu 

prosíme o indikaci konkrétního ustanovení, se kterým 

Hospodářská komora ČR vyjadřuje nesouhlas.  

K § 3 

Požadujeme dotčené ustanovení doplnit, a to včetně poznámky 

pod čarou, následovně: 

„Oznámení protiprávního jednání se nepovažuje za porušení 

smluvní povinnosti mlčenlivosti ani za porušení povinnosti 

zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů 

upravujících výkon činností uvedených v § 2 odst. 1 písm. c), 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení § 3 bude nazváno jako „mlčenlivost a 

informace vyloučené z oznamování“, přičemž bude 

dále upraveno následujícím způsobem: „Oznámení 

protiprávního jednání se nepovažuje za porušení 

smluvní povinnosti mlčenlivosti ani za porušení 

povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných 

právních předpisů upravujících výkon činností 
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s výjimkou povinnosti zachovávat ochranu utajovaných 

informací10, mlčenlivost při výkonu činnosti notáře, státního 

zástupce, advokáta, daňového poradce a společnosti 

oprávněně vykonávající daňové poradenství, soudního 

exekutora, rozhodce a soudce11 a mlčenlivost při poskytování 

zdravotních služeb12.“. 

10 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

11 Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský 

řád), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění 

pozdějších předpisů  

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře 

daňových poradců České republiky, 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. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní 

správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů 

12 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

uvedených v § 2 odst. 1 písm. c), s výjimkou 

povinnosti: 

a) zachovávat ochranu utajovaných informací 

a informací, jejichž vyzrazení by mohlo ohrozit 

dosažení účelu trestního nebo krizového řízení., 

b) mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, 

notářského kandidáta a koncipienta, státního 

zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta 

a advokátního koncipienta; soudního exekutora, 

exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, 

asistenta soudce a justičního čekatele, a 

daňového poradce, a 

c) mlčenlivosti při poskytování zdravotních 

služeb. 

Výčet činností, na které se toto ustanovení vztahuje, 

bude blíže rozpracován v důvodové zprávě.  

Pokud jde o rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., 

o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, 

ve znění pozdějších předpisů, tito nespadají do 

režimu právních profesí ve smyslu čl. 3 odst. 3 písm. 

b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, 

které oznamují porušení práva Unie, a proto nejsou 

ve výjimce v § 2 odst. 1 písm. c) zahrnuti. Opačný 

postup by byl v rozporu s povinností České republiky 

řádné transpozice předmětné směrnice do právního 

řádu.  
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jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění 

pozdějších předpisů 

Odůvodnění: 

Podle předkládaného materiálu je respektována povinnost 

mlčenlivosti pouze notáře, státního zástupce, advokáta, 

soudního exekutora a soudce a zdravotnických pracovníků. 

Domníváme se tak, že pouze opomenutím nebyla zařazena do 

výčtu tohoto ustanovení také profese daňového poradce a 

rozhodce.  

Daňové poradenství je v České republice na základě definice v 

§ 1 písm. a) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a 

Komoře daňových poradců ČR, rovněž poradenstvím právním: 

„poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve 

věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb (dále jen "daně"), 

jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí (dále jen 

"daňové poradenství")“. Dále také zákon ve svém ustanovení § 

6 odst. 9 upravuje profesní mlčenlivost daňového poradce. 

Stejně tak ustanovení § 6 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím 

řízení a o výkonu rozhodčích nálezů definuje povinnost 

mlčenlivosti rozhodců právě v souvislosti s neveřejným 

charakterem rozhodčího řízení, kdy neveřejnost rozhodčího 

řízení je chápána jako jeden ze základních atributů, pro které si 

strany rozhodčí řízení volí, a to právě s ohledem na citlivost 

informací, kterými strany v rámci rozhodčího řízení 

argumentují.  

Z těchto důvodů požadujeme doplnění dotčeného ustanovení.  

Tato připomínka je zásadní. 
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K § 8 odst. 3 

Požadujeme dotčený odstavec doplnit o druhou větu, a to 

následovně: 

„(3) Zaměstnavatelé, kteří v uplynulém kalendářním čtvrtletí 

zaměstnávali v průměru nejméně 50 a nejvíce 249 

zaměstnanců, mohou vnitřní oznamovací systém sdílet. Bez 

ohledu na počet zaměstnanců mohou vnitřní oznamovací 

systém sdílet také zaměstnavatelé, kteří jsou právnickými 

osobami podnikajícími podle příslušných právních předpisů a 

představují podnikatelská seskupení propojená formou 

koncernu, ovládání anebo ovlivňování podle zákona o 

obchodních korporacích“. 

Odůvodnění: 

Předmětné ustanovení dovoluje zaměstnavatelům, kteří 

v uplynulém kalendářním čtvrtletí zaměstnávali v průměru 

nejméně 50 a nejvíce 249 zaměstnanců, vnitřní oznamovací 

systém sdílet. Vnitřní oznamovací systém mohou uvedení 

zaměstnavatelé sdílet i v rámci dobrovolného svazku obcí, 

přičemž titul k této aktivitě vyplývá z existujících právních 

předpisů.  

Omezení možnosti sdílení vnitřního oznamovacího systému 

(VOS) stanovením nejvyššího počtu zaměstnanců však 

představuje pro velké subjekty reálné riziko nutného rozdělení 

současného jednotného a optimalizovaného VOS na území ČR. 

Přitom compliance management systémy strukturovaných 

podnikatelských skupin, často nadnárodních, staví na 

osvědčené praxi sdílení VOS a jeho „autonomizaci“ jen 

Akceptováno jinak. 

Nesystémové omezení evropské Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze 

dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují 

porušení práva Unie obsažené v čl. 8 odst. 6, a 

v návrhu zákona o ochraně oznamovatelů 

transponované v § 8 odst. 3 bude v reakci na 

výsledek meziresortního připomínkového řízení 

vypuštěno, tj. bude umožněno vnitřní oznamovací 

systém sdílet všem zaměstnavatelem bez ohledu na 

počet jejich zaměstnanců.  
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v případě potřeby na úrovni konkrétních států (hledisko 

odlišností právních systémů a národních kultur) nebo vlastních 

vnitřních systému řízení různých oborů činnosti.  

Navrhujeme proto pravidlo zmírnit tak, aby nová pravidla 

neznamenala novou administrativní a finanční zátěž a umožnila 

zachování stávajících VOS, která respektují základní principy 

ochrany oznamovatelů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Komora daňových 

poradců ČR 

Obecná připomínka k profesní mlčenlivosti právních 

profesí  

Problémem navrhované úpravy je to, že profesní mlčenlivost 

právních profesí zavazuje především samotné poskytovatele 

těchto služeb, tedy např. samotného daňového poradce a 

daňově poradenskou společnost, dále sice také jejich 

pracovníky, nicméně odpovědnost za porušení mlčenlivosti 

především vůči klientovi (ale dále také např. disciplinární 

odpovědnost) nese samotný poradce nebo společnost, tedy 

zaměstnavatel. A tato mlčenlivost je nastavena ve prospěch 

klienta v rámci jeho ústavně zaručeného práva na právní 

pomoc. Nejde o ochranu daňového poradce či poradenské 

společnosti, ale o ochranu základních principů právního státu 

(podrobněji viz dále).  

Pokud by se tedy zaměstnanec daňového poradce nebo daňově 

poradenské společnosti domníval, že bylo jeho 

zaměstnavatelem nebo jiným zaměstnancem u tohoto 

zaměstnavatele, nebo členem orgánu zaměstnavatele spácháno 

kvalifikované protiprávní jednání, a toto jednání oznámil ať už 

Neakceptováno.  

Uvedený požadavek na vypuštění daňových poradců 

a daňově poradenské společnosti a jiné podobné 

profese s povinnou, zákonem zakotvenou mlčelivostí, 

z regulace dané právní normy je nepřípustný, protože 

je v přímém rozporu s působností, kterou stanoví 

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, 

které oznamují porušení práva Unie. Do § 3 návrhu 

zákona bude zakotvena výjimka povinnosti 

zachovávat mlčenlivost rovněž při výkonu činnosti 

daňového poradce (více viz vypořádání připomínky k 

§ 3).  
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orgánům činným v trestním řízení nebo Agentuře na ochranu 

oznamovatelů, dopustil by se porušení mlčenlivosti podle 

zákona č. 523/1992 Sb., nicméně odpovědnost za toto porušení 

by nesl jeho zaměstnavatel včetně případných trestněprávních 

dopadů.  

Tento problém umocňuje navíc skutečnost, že zaměstnance 

může mít často, a v případě tak složitých a komplexních služeb 

jako např. daňové poradenství, jen kusé informace a indicie o 

tom, že mohlo dojít k protiprávnímu jednání a svým 

oznámením by mohl zcela neodůvodněně poškodit klienta 

svého zaměstnavatele. Tento problém je o to větší, že podle 

návrhu zákona se za porušení smluvní povinnosti mlčenlivosti 

zaměstnance nepovažuje jednání oznamovatele podle tohoto 

zákona. To by v praxi mohlo znamenat situaci, kdy 

zaměstnanec daňového poradce informuje dotčené orgány o 

skutečnostech, o kterých má podle zákona i pracovní smlouvy 

mlčet, tyto informace se nepotvrdí, zaměstnavatel však z tohoto 

protiprávního jednání nemůže vůči zaměstnanci vyvodit žádné 

pracovněprávní důsledky.  

Dále přistupuje otázka ochrany dobré víry třetích osob, které 

vstupují do právního vztahu s daňovým poradcem na základě 

důvěry v dodržení jeho zákonné povinnosti mlčenlivosti 

jakožto jednoho z ústavně garantovaných práv. Zákon neřeší 

situaci, kdy zaměstnanec provede oznámení na podezření z 

trestného činu (v různé fázi přípravy) ve spolupachatelství 

zaměstnavatele a jeho klienta.  

I pro profese, pro které platí zákonná povinnost mlčenlivosti, 

ale také pro jejich zaměstnance, platí povinnost překazit a 
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oznámit trestný čin podle §§ 367 a 368 trestního zákoníku a 

dále povinnost oznámit podezřelý obchod podle zákona č. 

253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 

trestné činnosti a financování terorismu.  

Tyto speciální právní předpisy pak zohledňují specifika profesí 

s povinnou mlčelivostí a nejdou tak nad rámec nezbytně 

nutného k dosažení stanovených cílů. Cíle je tak, u profesí s 

povinnou mlčelivostí, dosahováno právě prostřednictví těchto 

speciálních právních norem. Prolamovat tuto mlčenlivost nad 

tento rámec, a to ještě nepřímo, považujeme za zcela chybný a 

kontraproduktivní postup, který se může obrátit i proti cílům 

zamýšleným danou právní úpravou a musíme jej zcela zásadně 

odmítnout.  

Je nutné si uvědomit, že mlčenlivost u profesí jako je daňový 

poradce je ochrana nikoliv daňového poradce, ale jeho klienta, 

která je v souladu se zájmy státu (a to z hlediska toho, aby se 

podnikatelé a občané obraceli s důvěrou na odborníky a 

nepřecházeli do šedé či černé sféry ekonomiky) a představuje 

ústavní hodnotu. Takovéto nepřímé, široké a nijak nelimitované 

prolomení mlčenlivosti je tak zcela nepřípustné.  

Návrh se tedy, jak uvedeno výše, nijak nevypořádává s 

prolamováním ústavní hodnoty v podobě mlčenlivosti 

daňových poradců a podobných profesí. Vůbec také není toto 

prolomení mlčelivosti, jakkoliv limitováno a bude tak v rozporu 

s jiným právními předpisy a ve svém důsledku s Ústavou. Jsme 

tak přesvědčení, že je nepřijatelné, aby takto nepřímo docházelo 

bez jakékoliv limitace k prolamování ústavní hodnoty v podobě 

zákonem stanovené mlčenlivosti.  
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V této souvislosti si dovolujeme připomenout, že v případě 

regulace naší profese patříme mezi povinná připomínková 

místa. Tuto naši připomínku považujeme za zcela zásadní a 

budeme na ní trvat. 

Návrh a zásadní připomínka:  

Na základě výše uvedeného navrhujeme vypustit daňové 

poradce a daňově poradenské společnosti a jiné podobné 

profese s povinnou, zákonem zakotvenou mlčelivostí, z 

regulace dané právní normy.  

Tato připomínka je zásadní. 

 K § 3  

Pokud by nebyla plně akceptována připomínka podle 

předchozího bodu I, vznášíme připomínku k § 3: 

Podle čl. 3 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1937  

„Touto směrnicí není dotčeno uplatňování unijního 

či vnitrostátního práva týkajícího se: 

b) ochrany právní a lékařské profesní povinnosti zachovávat 

mlčenlivost;“ 

Podle § 3 návrhu zákona je respektována povinnost 

mlčenlivosti pouze notáře, státního zástupce, advokáta, 

soudního exekutora a soudce a dle zdravotních pracovníků. 

Domníváme se tak, že pouze opomenutím nebyla zařazena do 

výčtu tohoto ustanovení také profese daňového poradce. 

Daňové poradenství je v České republice na základě definice v 

Akceptováno.  

Ustanovení § 3 bude nazváno jako „mlčenlivost a 

informace vyloučené z oznamování“, přičemž bude 

dále upraveno následujícím způsobem:  

„Oznámení protiprávního jednání se nepovažuje za 

porušení smluvní povinnosti mlčenlivosti ani za 

porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost podle 

jiných právních předpisů upravujících výkon činností 

uvedených v § 2 odst. 1 písm. c), s výjimkou 

povinnosti: 

a)  zachovávat ochranu utajovaných informací 

a informací, jejichž vyzrazení by mohlo ohrozit 

dosažení účelu trestního nebo krizového řízení, 

b) mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, 

notářského kandidáta a koncipienta; státního 

zástupce, asistenta a právního čekatele; advokáta 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTXH5UVM)



Stránka 176 (celkem 238) 

§ 1 písm. a) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a 

Komoře daňových poradců ČR, rovněž poradenstvím právním: 

„poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve 

věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb (dále jen 

"daně"), jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí (dále 

jen "daňové poradenství")“ 

I podle ustálené judikatury je daňové poradenství v České 

republice řazeno mezi právní profese, viz např. rozhodnutí 

II.ÚS 189/01 ze dne 24. 04. 2001. 

Navíc připomínáme, že verze návrhu zákona o oznamovatelích 

předložená do připomínkového řízení v roce 2018 hned 

v návrhu respektovala profesní mlčenlivost daňového poradce 

ve stejném rozsahu jako profesní mlčenlivosti ostatních 

právních profesí (viz příloha – vypořádací tabulka).  

Zásadní připomínka: 

Navrhujeme tedy § 3 doplnit takto:  

Oznámení protiprávního jednání se nepovažuje za porušení 

smluvní povinnosti mlčenlivosti ani za porušení povinnosti 

zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů 

upravujících výkon činností uvedených v § 2 odst. 1 písm. c), 

s výjimkou povinnosti zachovávat ochranu utajovaných 

informací5, mlčenlivost při výkonu činnosti notáře, státního 

zástupce, advokáta, daňového poradce a společnosti 

a advokátního koncipienta; soudního exekutora 

exekutorského kandidáta a koncipienta; soudce, 

asistenta soudce a justičního čekatele; a 

daňového poradce, a 

c) mlčenlivosti při poskytování zdravotních 

služeb. 

 

                                            
 
5 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTXH5UVM)



Stránka 177 (celkem 238) 

oprávněně vykonávající daňové poradenství, soudního 

exekutora a soudce6 a mlčenlivost při poskytování zdravotních 

služeb7. 

Tato připomínka je zásadní. 

 K § 4  

Vnímáme obecně i riziko možného cíleného zneužití 

navrženého systému v neprospěch jejich zaměstnavatelů, a to 

zejména širokým zákazem odvetných opatření podle § 4, 

přičemž není ani jasné rozložení důkazního břemene mezi 

zaměstnance a zaměstnavatele. Návrh zákona na takovéto 

riziko nijak nereaguje. V krajním případě může tento zákaz pro 

zaměstnavatele nebo úřad znamenat faktickou dlouhodobou 

nemožnost ukončení pracovního nebo služebního poměru, a to i 

v případě účelově podaných oznámení. Příkladem může být 

situace, kdy např. zaměstnanec oznámí podezření na spáchání 

trestného činu členem orgánu zaměstnavatele, přičemž 

oznámení se netýká druhu práce zaměstnance, a korupce se 

netýká výkonu funkce člena orgánu. Prošetření oznámení, 

včetně případného soudního řízení může trvat i více než 10 let.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. Neakceptováno 

Riziko zneužití navrženého systému v neprospěch 

zamýšleného účelu existuje obecně ve většině 

regulací. V nastavování regulace ochrany 

oznamovatelů jdou proti sobě nevyhnutelně dva 

zájmy – zájem na ochraně oznamovatelů a zájem na 

minimalizaci možného zneužití systému ochrany 

v neprospěch zaměstnavatelů, kdy hrozí omezení 

jejich manévrovacího prostoru při změnách struktury 

jejich organizace.  

Předkladatel si je uvedeného rizika plně vědom, 

proto je v návrhu zákona o ochraně oznamovatelů v § 

29 v souladu s metodikou Ministerstva vnitra k 

tvorbě právní úpravy přestupků („metodika“) 

zakotvena skutková podstata přestupku vědomě 

nepravdivého oznámení, za které hrozí pachateli 

pokuta do výše 50 000 Kč; uvedená hranice odpovídá 

                                            
 
6 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 
7 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 
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požadavkům metodiky na stanovení přiměřených, ale 

dostatečně odrazujících pokut.  

Zároveň je předkladatel povinen držet se požadavků 

směrnice, zejména co se týče široké definice 

odvetných opatření, ale i definice oznámení, jež lze 

ve smyslu návrhu zákona učinit za splnění podmínek 

uvedených v § 2. Mezi tyto podmínky patří mj. 

souvislost oznamovaného protiprávního jednání 

s výkonem činnosti uvedené v písmenu 

c) předmětného ustanovení.  

Pokud jde o zmínku k důkaznímu břemenu, tzv. 

sdílené důkazní břemeno je již existujícím prvkem 

v soudním řízení, k jehož využití směrnice vybízí a 

který byl navrhován již v minulosti a existuje na něm 

odborná shoda. Proto pokud oznamovatel prokáže, že 

podal oznámení v souladu se zákonem o ochraně 

oznamovatelů, a byl vystaven jednání, v jehož 

důsledku utrpěl újmu, důkazní břemeno se přesouvá 

na osobu (zaměstnavatele), která přijala opatření 

vedoucí k újmě oznamovatele, a která má poté 

povinnost prokázat, že přijaté opatření nepředstavuje 

odvetné opatření.  

Konfederace 

zaměstnavatelských 

a podnikatelských 

svazů 

K § 29 odst. 2 Přestupek vědomě nepravdivé oznámení 

Domníváme se, že je nastavena velmi nízká sankce při vědomě 

podaném nepravdivém oznámení viz níže.  

Odůvodnění: 

Lze se pozastavit nad nízkým trestem pro FO (pouze 50tis. Kč), 

Vysvětleno 

Hranice maximální výše sankce za přestupek podle § 

28 odst. 1 návrhu zákona o ochraně oznamovatelů je 

stanovena v souladu s metodikou Ministerstva vnitra 

k tvorbě právní úpravy přestupků, tedy odpovídá 
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která např. úmyslně učiní nepravdivé oznámení dle § 29 odst. 2 

návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. Domníváme se, že 

nastavení takto nízkého trestu může vést k: 

- zneužití práva ze strany oznamovatele, 

- prodloužení doby, po které nebude možné zaměstnance 

("oznamovatele") propustit a 

- ve výsledku k možným vyšším nákladům u zaměstnavatele 

(reputační riziko pro společnost při nepravdivém oznámení; 

náklady na prokazování, že došlo k nepravdivému oznámení – 

a to vzhledem k tomu, že u odvetného opatření dojde k 

přenesení důkazního břemene a společnost bude povinna 

dokazovat, že se z její strany nejednalo o odvetné opatření). 

Tato připomínka je zásadní.  

požadavkům na stanovení přiměřených, ale 

dostatečně odrazujících pokut.  

Skutková podstata přestupku nepravdivého oznámení 

podle zákona o ochraně oznamovatelů je z hlediska 

zvláštní povahy subjektu přestupku (oznamovatel 

nepravdivého obvinění z přestupku) speciální ve 

vztahu k obecné skutkové podstatě přestupku 

nepravdivého obvinění z přestupku podle § 7 odst. 1 

písm. c) bodu 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích, za jehož spáchání hrozí pokuta v 

maximální výměře 20 000 Kč. I z tohoto pohledu se 

jeví hranice maximální výše sankce za přestupek 

podle § 28 odst. 1 návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů jako dostatečně vysoká.  

Zároveň je potřebné připomenout, že potenciální 

pachatel vědomě nepravdivého oznámení riskuje více 

než jen pokutu v případě, že by svým jednáním 

způsobil škodu (v takovém případě bude odpovědný 

rovněž podle soukromoprávních předpisů), nebo by 

jeho oznámení dosáhlo intenzity křivého obvinění 

podle 345 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Krajský úřad 

Karlovarského kraje 

Dle návrhu zákona musí zaměstnavatel za daných podmínek 

zřídit „vnitřní oznamovací systém“. Zatímco služební úřady na 

základě nařízení vlády  

č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním 

podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním 

úřadu, mají takové vnitřní systémy mít již zřízené a budou moci 

Vysvětleno  

Předkladatel se ztotožňuje s předloženým odhadem 

finančních nákladů na zajištění vnitřního 

oznamovacího systému a v tomto smyslu bude 

dopracována příslušná pasáž důvodové zprávy. 
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pouze adaptovat svůj stávající systém, nejen soukromoprávní 

subjekty, ale i územně samosprávné celky budou muset tyto 

systémy vybudovat. Navrhovatel v důvodové zprávě na str. 42 

k odst. 3 § 8 návrhu zákona uvádí, že pro obce bude zřízení 

vnitřního oznamovacího systému výkonem jejich samostatné 

působnosti dle § 8 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Tzn., že i 

kraje budou muset tuto novou povinnost řešit v souladu s § 4 

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v rámci jejich samostatné 

působnosti. Tudíž ze strany státu nebude mít kraj nárok 

na kompenzaci žádných nákladů, ať již na zajištění veškerých 

organizačních či materiálových opatření k podávání oznámení, 

nebo na kompenzaci nákladů vynaložených na plat příslušné 

osoby, kterou musí v rámci vnitřního oznamovacího systému 

zajistit. Pakliže bude povinnost zřízení vnitřního oznamovacího 

systému dána kraji zákonem, chybí v legislativním procesu 

hodnocení dopadů regulace neboli RIA, tzn., že nejsou 

analyzovány očekávané dopady navrhovaného právního 

předpisu. 

Odůvodnění: 

Odhadujeme, že agenda zajištění vnitřního oznamovacího 

systému bude vykonávána cca na 0,2 úvazku a pravděpodobně 

ji bude po organizační analýze vykonávat stávající 

zaměstnanec. Tudíž náklady na zajištění odpovídajících prostor 

s kancelářským a IT vybavením budou téměř nulové. Bude 

však nutné příslušnou osobu jednorázově vybavit 

komunikačními technologiemi (cca 10.000 Kč), protože zákon 

ukládá povinnost pořídit zvukovou nahrávku v případě ústního 

oznámení (tj. osobní nebo telefonický rozhovor), popř. dalšími 

materiálovými prostředky, jako např. trezor (povinnost 

Hodnocení dopadů regulace je v souladu 

s Legislativními pravidly vlády důkladně provedeno 

v důvodové zprávě. Při schvalování Plánu 

legislativních prací vlády na rok 2020 bylo vládou 

s ohledem na implementační povinnost ČR 

rozhodnuto o tom, že se nebude zpracovávat 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (ZZ 

RIA).  

Předkladatel odmítá, že by zřízení vnitřního 

oznamovacího systému představovalo výkon 

přenesené působnosti, za který by ÚSC měly být 

kompenzovány vzniklé náklady. Naopak je dokonce 

ve vlastním zájmu ÚSC, aby tyto vnitřní oznamovací 

mechanismy byly zřízeny, a byla tak eliminována 

existence protiprávního jednání v působnosti daného 

ÚSC, resp. KÚ. Současně nad rámec výše uvedeného 

je třeba konstatovat, že zřízení vnitřního 

oznamovacího systému nepředstavuje i na základě 

kalkulace připomínkového místa zásadně vysoké 

náklady, které navíc převyšuje potencionální úspora 

vzniklá včasným odhalením protiprávního jednání a 

v neposlední řadě veřejný zájem, zvyšování důvěry 

občanů v odhalování protiprávního jednání atd.  

Nadto připomínáme, že návrh zákona umožňuje ÚSC 

vnitřní oznamovací systém sdílet, což umožňuje 

významně snížit náklady na jejich provoz a správu. 
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uchovávat oznámení v listinné podobě v chráněném prostředí 

s omezeným přístupem, cca 50.000 Kč).  

Náklady na plat vypočítané z průměrného platu krajských úřadů 

(vč. odvodů) při odhadovaném úvazku 0,2 příslušné osoby pak 

činí 11.502 Kč/měsíc, tj. 132.024 Kč/rok. 

Závěr: 

Doporučujeme stanovit, že v případě nové agendy dané 

navrhovaným zákonem pro územně samosprávné celky půjde 

o přenesenou působnost s kompenzací nákladů prostřednictvím 

příspěvku na přenesenou působnost od státu. 

Krajský úřad 

Zlínského kraje 

K návrhu zákona jako celku/k označení zákona 

Z názvu není patrno, o jaké „oznamovatele“ se jedná a ani 

ustanovení § 1 na tuto otázku neodpovídá. Zákon jako celek 

nedostatečně vysvětluje, jaká oznámení požívají ochrany 

v jeho smyslu a proč tomu tak je. Žádáme doplnit ve smyslu 

směrnice EU níže uvedené. 

Odůvodnění:  

Návrh zákona má být reakcí na přijatou „směrnici Evropského 

parlamentu  

a Rady ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují 

porušení práva Unie“. V celém návrhu zákona se uvedené 

sousloví neobjevuje. Návrh je nastaven v obecné rovině, není 

z něj jasné, proč se uvedená norma vlastně přijímá ani co a jak 

konkrétně upravuje. Jde o tlumočení nejen textu uvedené 

směrnice, ale i jejích jednotlivých tenorů (§ 2 odst. 1 písmeno 

a) body 1–9 – zároveň jde o „automatické“ přenesení textu čl. 

Vysvětleno 

Název zákona o ochraně oznamovatelů („návrh 

zákona“) odpovídá Legislativním pravidlům vlády, 

které v čl. 30 stanoví, že „název právního předpisu 

má stručně a výstižně vyjádřit hlavní obsah právního 

předpisu.“ Předkladatel nepovažuje za nutné název, 

jakkoliv rozšiřovat, tím spíš, že je ochrana 

oznamovatelů globální téma a lze se rozumně 

domnívat, že nejen odborná, ale i širší veřejnost má o 

pojmu „oznamovatel“ povědomí.  

Předkladatel dále upozorňuje, že návrh zákona není 

„reakcí“ na přijatou Směrnici Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o 

ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 

(„Směrnice“), ale jde o implementační předpis 

sjednocující minimální pravidla ochrany 

oznamovatelů protiprávního jednání v pracovním 
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1 odst. 1 písm. a) Směrnice, avšak bez zmínky, že se jedná o 

porušení práva Unie). Smysl úpravy se v ní ztrácí. Domníváme 

se dokonce, že návrh jde dále než samotná směrnice, když dle § 

2 odst. 1 písm. a) je jeho předmětem „protiprávní jednání, které 

nemá znaky trestného činu ani přestupku“.  

Pouze tzv. významné oznámení se má týkat přestupku či 

trestného činu. Máme to chápat tak, že v ostatních případech 

jde o „bezvýznamná“ oznámení? Jestliže je EU společenstvím, 

založeným na společně sdílených hodnotách, nelze normu, 

určenou k ochraně těchto hodnot, stavět na pustém právním 

pozitivismu (ve smyslu „jednání je protiprávní proto, že se 

jedná o chování zakázané právním předpisem, ne proto, že by 

zároveň bylo neetické či škodlivé společnosti nebo jednotlivci“).  

Přijatelnější se nám jeví parlamentní tisk 955/0 - Návrh 

poslanců Lukáše Černohorského, Lenky Kozlové, Jakuba 

Michálka, Ondřeje Polanského, Ondřeje Profanta a dalších 

na vydání zákona o ochraně oznamovatelů. Tento návrh jde 

po smyslu evropské úpravy, když za hodné ochrany považuje 

pouze oznámení jednání, které je v zásadním rozporu s 

veřejným zájmem. Návrh akcentuje prvek dobré víry jakožto 

opak zlé vůle, což jsme požadovali prosadit u předchozího 

návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. A především: tento 

návrh za jednání, „které je v zásadním rozporu s veřejným 

zájmem (…) pro účely tohoto zákona považuje“ pouze závažné 

trestné činy (nad 2 léta odnětí svobody), závažné přestupky 

(nad 2 000 000 Kč pokuty), nebo porušení rozpočtové kázně s 

odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši nejméně 2 000 

000 Kč, nebo jednání, které k dokonání jednání podle písmen a) 

kontextu. Z pohledu České republiky se jedná o 

povinnost stanovenou evropským právem 

transponovat předmětnou Směrnici do právního řádu 

ČR. Komplexní právní úprava ochrany oznamovatelů 

v současné době v ČR chybí. Výše uvedené 

informace jsou dále podrobně rozvedeny v obecné 

části důvodové zprávy, na kterou předkladatel 

odkazuje.  

Pokud jde o věcnou působnost, návrh zákona 

reflektuje Směrnici, která zahrnuje jakékoliv 

protiprávní jednání v uvedených oblastech, 

tj. i trestné činy a přestupky v těchto oblastech. 

Návrh věcnou působnost dále rozšiřuje jen o trestné 

činy a přestupky, které nespadají do oblastí 

definovaných směrnicí. Z pohledu systematiky 

nedává smysl, aby se na část trestných 

činů / přestupků návrh zákona vztahoval a na druhou 

část nikoliv, nota bene, když se u všech trestných 

činů a přestupků jedná z definice o vyšší míru 

společenské škodlivosti, než u porušení unijních aktů 

(za jejichž porušení právní řád často nestanoví 

sankci).  

Dále, připomínkovým místem uplatněná výhrada 

k absenci sousloví „osob, které oznamují porušení 

práva Unie“, předkladatel uvádí, že toto reflektuje 

§ 2 odst. 1 písm. a) a pro úplnost doplňuje, že § 2 

odst. 1 písm. a) bude v návaznosti na výstelek 

meziresortního připomínkového řízení upraven 

následujícím způsobem: „o skutečnostech 
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až c) bezprostředně směřuje. 

Rádi bychom, aby byl návrh zákona jednoznačněji formulován. 

Zdaleka ne každé oznámení je hodno ochrany (denunciantství 

samo o sobě hodnotou rozhodně není) a takto široce a obecně 

pojatý návrh po nás ani EU nepožaduje. 

Namísto poskytnutí efektivní ochrany oznamovatelům 

závažného protiprávního jednání zavádí předložený návrh 

zákona pouze povinnost zřídit nové pracovní místo bez 

skutečné náplně, a další byrokratickou zátěž pro široký okruh 

povinných subjektů. Nerozumně stanoví ochranu oznamovatelů 

bez ohledu na závažnost oznámené skutečnosti, a zda je vůbec 

možné oznámené jednání stíhat. Tato „přísnost úpravy“ 

zároveň snižuje smysl a možný pozitivní efekt navrhované 

úpravy.  

Tato připomínka je zásadní. 

nasvědčujících tomu, že v souvislosti s výkonem 

činnosti uvedené v písmenu c) bylo nebo má být 

spácháno protiprávní jednání, které nemá znaky 

trestného činu ani přestupku a kterým je porušena 

povinnost uložená právním předpisem nebo 

předpisem Evropské unie upravujícími oblast“. Tedy 

budou zahrnuty všechny implementační právní 

předpisy, všechny neimplementované evropské 

předpisy a všechny přímo aplikovatelné evropské 

předpisy. 

Pokud jde o návrh poslanců Lukáše Černohorského, 

Lenky Kozlové, Jakuba Michálka, Ondřeje 

Polanského, Ondřeje Profanta a dalších na vydání 

zákona o ochraně oznamovatelů, tento bohužel 

nepředstavuje transpoziční normu, a v případě, že by 

byl návrh v současné podobě přijat, by bylo nutné 

provést zásadní novelizaci téměř všech ustanovení 

tohoto poslaneckého návrhu zákona, aby ČR splnila 

řádně transpoziční povinnost ve vztahu ke Směrnici. 

K poslaneckému návrhu uplatnilo dvanáct 

ministerstev, včetně Ministerstva spravedlnosti, 

zásadní připomínky a vláda k němu dne 17. srpna 

2020 přijala usnesením vlády č. 831 nesouhlasné 

stanovisko: https://apps.odok.cz/attachment/-

/down/RCIABSNG3LK3.  

 

Definice „oznamovatele“ v § 2 odst. 5 návrhu: Neakceptováno 
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„Oznamovatelem se podle tohoto zákona rozumí fyzická 

osoba, která učinila oznámení“ je zcela nedostatečná. 

Žádáme její rozšíření ve výše naznačeném duchu.  

Tato připomínka je zásadní. 

Předmětnou definici (a obecně definice ve všech 

právních předpisech) je potřebné v chápat v kontextu 

dalších ustanovení návrhu zákona. Předkladatel se 

nedomnívá, že by byla předmětná definice 

nedostatečná a odkazuje na vypořádání předchozí 

připomínky. Vzhledem k absenci konkrétního návrhu 

na znění definice i jeho odůvodnění není možné tuto 

připomínku ani částečně akceptovat.  

K § 8 odst. 1 – vnitřní oznamovací systém: 

„Vnitřní oznamovací systém zavede zaměstnavatel, který je 

a) veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání 

veřejných zakázek, s výjimkou 

1. obcí s méně než 10 000 obyvateli; to neplatí, jde-li o 

obec  

s rozšířenou působností, a 

2. veřejných zadavatelů, kteří zaměstnávali v uplynulém 

kalendářním čtvrtletí v průměru méně než 50 zaměstnanců,  

b) zaměstnavatelem, který v uplynulém kalendářním 

čtvrtletí zaměstnával v průměru nejméně 50 zaměstnanců, 

nebo 

c) zaměstnavatelem vykonávajícím činnost v oblasti 

finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů, 

daní, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, bezpečnosti dopravy, přepravy a 

provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního 

prostředí, veterinární ochrany  

Vysvětleno 

Předmětné ustanovení vymezuje zaměstnavatele 

povinně zřizující vnitřní oznamovací systém ve třech 

kategoriích. První kategorií povinných subjektů ke 

zřízení vnitřního oznamovacího systému jsou veřejní 

zadavatelé podle zákona o zadávání veřejných 

zakázek. Vzhledem k tomu, že Směrnice používá 

pojem „právní subjekty ve veřejném sektoru“, který 

český právní řád nezná, zákon pracuje s pojmem 

veřejných zadavatelů, který je definován v zákoně o 

zadávání veřejných zakázek, a zahrnuje okruh 

subjektů, na které povinnost uložená směrnicí, 

potažmo tímto zákonem, dopadá. Z první kategorie 

povinných subjektů zákon stanoví dvě výjimky, které 

reflektují článek 8 odst. 9 Směrnice: zřídit vnitřní 

oznamovací systém nemusí obce méně než 10 000 

obyvateli (pokud se však nejedná o obec s rozšířenou 

působností; takové obce jsou povinny zřídit vnitřní 

oznamovací systém bez ohledu na počet obyvatel), 

přičemž počet obyvatel jako hranice rozhodná pro 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTXH5UVM)



Stránka 185 (celkem 238) 

a ochrany spotřebitele.“  

Směrnice uvádí, že „Členské státy mohou od povinnosti 

uvedené v odstavci 1 osvobodit obce s méně než 10 000 

obyvateli, nebo s méně než 50 zaměstnanci.“ Ministerstvo 

spravedlnosti na tuto možnost 

u ORP s méně než 10000 obyvateli rezignuje. Žádáme 

doplnit dle čl. 8 odst. 9 Směrnice. Žádáme dále výslovně 

v návrhu v souladu se směrnicí vyřešit otázku 

příspěvkových organizací obcí a krajů. Pokud by to bylo 

možné, žádáme pro ně výjimku z působnosti zákona.  

Odůvodnění: Veřejným zadavatelem je dle ustanovení § 4 odst. 

1 písm. d) zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, také příspěvková 

organizace zřízená územními samosprávnými celky, a dle 

písm. e) cit. ust. také „jiná právnická osoba, pokud 

1. byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb 

veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní 

povahu, a 

2. jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní 

uplatňovat rozhodující vliv nebo jmenuje nebo volí více než 

polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu.“.  

Příspěvkovou organizací územního samosprávného celku není 

jenom velká právnická osoba, jako například nemocnice, 

knihovna, muzeum, divadlo, ale také jakákoli škola, školka či 

školské zařízení, domov pro seniory, ústav sociální péče, 

zoologická zahrada či dokonce symfonický orchestr. 

Příspěvková organizace bude povinna tento systém zavést bez 

ohledu na skutečnost, že jiní zaměstnavatelé pod 50 

splnění uvedené povinnosti je určován podle 

metodiky počítání obyvatel Českého statistického 

úřadu, tj. za obyvatele se považují osoby s trvale 

přihlášeným pobytem v dané obci bez ohledu na 

jejich státní občanství. Druhou výjimku z povinnosti 

zřídit vnitřní oznamovací systém tvoří veřejní 

zadavatelé, kteří v uplynulém kalendářním čtvrtletí 

zaměstnávali v průměru méně než 50 zaměstnanců.  

Pro úplnost předkladatel dodává, že bod 2 § 8 odst. 1 

písm. a) bude v návaznosti na proběhlé meziresortní 

připomínkové řízení pro nadbytečnost vyškrtnut, 

neboť by duplikoval písm. b) předmětného 

ustanovení. 
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zaměstnanců takovou povinnost mít nebudou. Podle Směrnice 

bohužel mají tento systém zavádět i „právní subjekty v 

soukromém sektoru s 50 či více zaměstnanci“ (čl. 8 odst. 3), 

z čehož se jeví, že i na trhu nepůsobící nezisková příspěvková 

organizace s nízkým korupčním potenciálem s více než 50 

zaměstnanci bude zatížena novou administrativní povinností. Je 

nutno odpovědět si na otázku, zda jsou takovým subjektem i 

příspěvkové organizace územních samosprávných celků.  

Přitom zde není ani jasné, zda se počet obyvatel (do 10 tis., nad 

10 tis.) určuje dle území obce nebo dle jejího správního 

obvodu, a připomínáme dále, že směrnice umožňuje osvobodit 

od této povinnosti také obce s méně než  

50 zaměstnanci bez ohledu na počet obyvatel. 

Tato připomínka je zásadní. 

Zřízení Agentury pro ochranu oznamovatelů považujeme 

za přehnané opatření bez skutečného efektu. Žádáme hlavu 

II vypustit a věc vyřešit v rámci stávajících struktur 

Ministerstva spravedlnosti.  

Odůvodnění: Z důvodové zprávy se předpokládá, že Agentura 

jako organizační složka Ministerstva spravedlnosti bude mít 19 

zaměstnanců. Náklady na jejich platy by se měly pochybovat 

mezi 11-12 mil. Kč ročně. Jednorázové provozní náklady 

související se vznikem Agentury by měly být asi 900 000 Kč. 

Celkové náklady spojené se zřízením oznamovacího systému 

Agentury by neměly překročit 10 000 000 Kč. Mezi náklady 

dalších orgánů veřejné správy se počítá s náklady Státního 

úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů. Tam se 

Neakceptováno 

Navrhované řešení předkladatel považuje 

za nejvyváženější vzhledem k požadavkům, které 

stanoví Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně 

osob, které oznamují porušení práva Unie 

(„Směrnice“), a nejúspornější vzhledem 

k minimalizaci finančních i personálních nákladů, viz 

dále.  

Směrnice v článku 11 odst. 1, stanoví pro členské 

státy povinnost zřídit tzv. vnější oznamovací kanál: 

„Členské státy určí orgány příslušné k přijímání 

oznámení, poskytování zpětné vazby a přijímání 
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předpokládá přijetí dalších 10 nových zaměstnanců. Náklady se 

předpokládají na 5 mil. Kč ročně. Další zvýšené nároky se dle 

důvodové zprávy předpokládají na činnost státních 

zastupitelství, soudů a policie. Zda ponesou tyto orgány 

zvýšené finanční náklady, odhadnuto nebylo. Náklady se 

zřízením vnitřních oznamovacích systémů (např. u obcí nad 10 

tis. obyvatel, veřejných zadavatelů s více než 50 zaměstnanci, 

zaměstnavatelů vykonávajících činnost v oblasti finančních 

služeb a dalších) dle důvodové zprávy v naší republice nelze 

odhadnout. Odhad je uveden jen v rámci celé EU. V součtu by 

měly náklady soukromého a veřejného sektoru v rámci EU činit 

1 336,6 milionů EUR. Domníváme se, že v současné době, kdy 

se národní hospodářství potýká s krizí způsobenou nemocí 

COVID 19, si tyto náklady naše republika dovolit nemůže. 

Tato připomínka je zásadní. 

následných opatření v návaznosti na oznámení, 

a poskytnou jim odpovídající zdroje.“ Dále čl. 11 

odst. 2 písm. a) Směrnice stanoví, že: „Členské státy 

zajistí, aby příslušné orgány zavedly pro přijímání a 

zpracování informací o porušení nezávislé a 

samostatné externí kanály pro oznamování;“  

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů proto 

v souladu se Směrnicí zřizuje Agenturu jako 

organizační útvar Ministerstva spravedlnosti, čímž 

dojde ke sdílení a minimalizaci provozních nákladů, 

neboť Agentura bude moci využívat již existující 

podpory odboru rozvoje lidských zdrojů, odboru 

informatiky a dalších. Začleněním Agentury přímo 

do Ministerstva spravedlnosti bude rovněž 

zjednodušeno sdílení zkušeností resortu spravedlnosti 

v relevantních oblastech (justice, státní zastupitelství, 

střet zájmů), jak je uvedeno v obecné části důvodové 

zprávy.  

Zřízením Agentury pod Ministerstvo spravedlnosti 

bude rovněž dostatečně zajištěna její nezávislost. 

Politická odpovědnost ministryně (obecně osoby 

stojící v čele věcně příslušného resortu) je zárukou 

postižitelnosti pro případ nefungování systému 

ochrany oznamovatelů, poněvadž zde existuje jasná 

politická odpovědnost vůči vládě, resp. vůči 

Poslanecké sněmovně. Existují tedy určité záruky 

toho, že agenda bude vykonávána s náležitou péčí, 

pod hrozbou vyvození politické odpovědnosti 
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tělesem, které má ve státě nejvyšší míru legitimity.  

Předkladatel dále uvádí, že pokud by byla agenda 

svěřena úřadu, v jehož čele není osoba s politickou 

odpovědností, může být zjednání nápravy v praxi 

velice obtížné. 

Ministerstvo spravedlnosti jako ústřední správní úřad 

disponuje dostatečným materiálním, technickým i 

personálním vybavením pro výkon dané agendy. 

Mimoto je gestorem zákona o ochraně oznamovatelů 

a jeho zaměstnanci se dlouhodobě zaobírají 

problematikou boje proti korupci na vládní úrovni, 

čili mají také potřebné odborné znalosti a zkušenosti 

pro řešení uvažovaných případů a pro poskytování 

metodické podpory široké veřejnosti.  

Zřízení Agentury při Ministerstvu spravedlnosti též 

umožní efektivní propojení poznatků z aplikace 

zákona s legislativní činností tak, aby podoba zákona, 

pokud možno stále odpovídala potřebám praxe. 

Na závěr předkladatel dodává, že z návrhu zákona 

bude zmínka o Agentuře odstraněna a dána bude jen 

gesce Ministerstva spravedlnosti. 

Národní 

bezpečnostní úřad 

V ustanovení § 8 odst. 2 se uvádí, že vnitřní oznamovací 

systém zaměstnavatele může být spravován třetí osobou, dále v 

ustanovení § 17 písm. d) a § 25 se uvádí, že se neposkytnou 

třetí osobě informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel 

podávání oznámení. Není jasné, zda třetí osoba v § 17 a § 25 je 

totožná s třetí osobou uvedenou v § 8 odst. 2 tj. osobou, která je 

Akceptováno.  

Jedná se o sice o totožný termín „třetí osoba“, který 

je ale potřebné vykládat v kontextu ustanovení, ve 

kterých se objevuje. V případě tzv. outsourcingu 

podle § 8 odst. 2 návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů půjde o třetí osobu, která může pro 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTXH5UVM)



Stránka 189 (celkem 238) 

dále v zákoně označena jako osoba příslušná, nebo se jedná o 

osobu, která by neměla mít vůbec přístup k oznámení. Je zcela 

nezbytné vysvětlit, popřípadě přeformulovat pojem třetí osoba. 

Tato připomínka je zásadní. 

zaměstnavatele vnitřní oznamovací systém spravovat 

(tj. včetně zajištění příslušné osoby a dalších 

souvisejících povinností), a logicky se tak v tomto 

kontextu nebude jednat o třetí osobu podle § 25, resp. 

§ 17 písm. d). To platí i naopak, zákaz poskytnout 

informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel 

podávání oznámení, se vztahuje na třetí osoby podle 

obecného výkladu, nikoliv však na ty, kterým je 

svěřena správa vnitřního oznamovacího systému. 

Předkladatel v tomto smyslu doplní důvodovou 

zprávu.  

Nejvyšší státní 

zastupitelství  

K § 5 odst. 1 

Výluka by měla být rozšířena rovněž o zákaz porušit pravidla 

kybernetické bezpečnosti. Není možné, aby je oznamovatel 

narušil v rámci získávání podkladů k oznámení. 

Neakceptováno 

Návrh zákona v § 5 odst. 1 obsahuje dvě podmínky 

pro vyloučení odpovědnosti oznamovatele. Jednou je 

požadavek, aby porušení, kterého se oznamovatel 

dopouští, bylo nezbytné k učinění oznámení. Druhou 

pak představuje zákaz spáchat trestný čin, porušit 

povinnost mlčenlivosti uvedené v § 3 nebo porušit 

povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací 

podle zvláštního zákona. Rozšíření odpovědnosti 

oznamovatele nad rámec těchto oblastí by bylo 

v rozporu s články 3 a 21 Směrnice a představovalo 

by nepřípustné odchýlení se v neprospěch 

oznamovatele. Nadto má předkladatel za to, že 

porušení kybernetické bezpečnosti dosahující 

významné míry společenské škodlivosti naplní 

některou ze skutkových podstat trestného činu (např. 

§ 230 trestního zákoníku), což oznamovateli 
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umožněno není. 

K § 8 odst. 3 

Omezení sdílení vnitřního oznamovacího systému na 

zaměstnavatele s počtem zaměstnanců 50 až 249 se podle 

návrhu zákona týká všech zaměstnavatelů, zatímco Směrnice 

2019/1937 hovoří o „subjektech v soukromém sektoru s 50 

až 249 zaměstnanci“. Extenzivní pojetí návrhu zákona, které 

rozšiřuje omezení i na zaměstnavatele ve veřejném sektoru, 

není na místě. Není shledáván důvod, aby hierarchicky 

uspořádané orgány veřejné moci, jejichž jednotlivé stupně jsou 

samostatnými zaměstnavateli, nemohli mít společný informační 

kanál, přestože jednotliví zaměstnavatelé počtem zaměstnanců 

přesahují 249 (typicky soudy a státní zastupitelství, policie 

apod.). Návrh zní formulovat § 8 odst. 3 v souladu s citovanou 

směrnicí tak, aby se omezení týkalo pouze zaměstnavatelů 

v soukromém sektoru. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 

Nekonzistentnost ustanovení Směrnice bude v návrhu 

zákona kompenzována tak, že všem 

zaměstnavatelům bude umožněno zdroje sdílet. 

Předkladatel má za to, že zjednodušení zavedení 

vnitřního oznamovacího systému je ve prospěch 

oznamovatele, a proto odchýlení se od Směrnice je 

v této otázce přípustné. 

K § 16 písm. c) 

Posuzování důvodnosti oznámení s výjimkou oznámení 

příslušníků nebo zaměstnanců zpravodajské služby představuje 

pojetí příliš široké a vágní, zejména ve vztahu k „významným“ 

(zejména trestním) oznámením. Agentura by měla posuzovat 

důvodnost jen u oznámení podle § 2 odst. 1, ale nikoli 

u oznámení významných podle § 2 odst. 3 – tyto by měla 

bezodkladně postoupit policejnímu orgánu nebo státnímu 

zastupitelství. 

Vysvětleno 

V návaznosti na vypořádání připomínek v MPŘ bude 

ze zákona odstraněno rozlišování mezi významným a 

„prostým“ oznámením, přičemž bude nadále možné 

v režimu zákona oznamovat oba typy protiprávního 

jednání.  

Ministerstvo spravedlnosti (Agentura) má v § 19 

odst. 3 písm. a) uloženou povinnost neprodleně 

předat oznámení příslušným orgánům v případě 
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Tato připomínka je zásadní. podezření ze spáchání relevantního protiprávního 

jednání. V případě oznámení o podezření ze spáchání 

trestného činu Agentura věc neprodleně postoupí 

OČTŘ. V důvodové zprávě je dále zdůrazněno, že 

úpravou návrhu zákona není dotčena odpovědnost 

oznamovatele (i příp. příslušné osoby či pověřeného 

zaměstnance) ve vztahu k trestnému činu podle § 368 

trestního zákoníku. 

Obdobná povinnost bude zakotvena rovněž u 

příslušné osoby. Do § 11 bude doplněn nový 

odstavec 2 následujícího znění: 

„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.“ 

Nadto předkladatel uvádí, že činnost Agentury ani 

příslušné osoby nemá v žádném případě duplikovat 

činnost OČTŘ. Navrhovaná právní úprava má za cíl 

motivovat potenciální oznamovatele k činění 

oznámení i v případech, kdy za současného stavu 

k odhalení protiprávního jednání vůbec nedojde, 

protože z obavy před odvetným opatřením se 

potenciální oznamovatel na OČTŘ ani jiné orgány 

neobrátí. 

K § 19 a 20 Vysvětleno 
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Je vznášena výhrada, aby se Agentura stala – v případě 

postoupení oznámení orgánům činným v trestním řízení – 

„oznamovatelem“ ve smyslu § 158 odst. 2 trestního řádu, 

včetně možnosti požadovat vyrozumění o učiněných opatřeních 

ze strany orgánů činných v trestním řízení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Prosíme o alespoň rámcové odůvodnění připomínky.  

Ministerstvo spravedlnosti (Agentura) má povinnost 

informovat oznamovatele o výsledcích prošetření 

oznámení. Tato povinnost vyplývá přímo z článku 11 

odst. 2 písm. e) Směrnice. Pokud bude Agentura 

postupovat oznámení OČTŘ, musí disponovat 

informacemi o učiněných opatřeních. Alternativou je, 

že by oznamovatele informovaly rovnou OČTŘ, pro 

což ale není momentálně opora v trestním řádu, 

pokud oznamovatel nebude tím, kdo oznámení vůči 

OČTŘ učiní (tím bude Agentura). Předkladatel 

nespatřuje legitimní důvod v tom neposkytnout 

informace podle § 158 odst. 2 trestního řádu 

Ministerstvu spravedlnosti, když podle stávající 

úpravy je toto právo garantováno každému 

oznamovateli, který o to požádá.  

K § 25, resp. návaznosti na zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 

Měla by existovat výluka stejně jako v § 2 odst. 3, a to 

s ohledem na citlivost údajů a ochranu oznamovatelů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 

Ustanovení § 17 písm. d) bude upraveno 

následujícím způsobem: „informace o zákazu 

poskytnout údaje třetí osobě podle § 25, a to ani 

podle zákona upravujícího svobodný přístup 

k informacím“. 

Sdružení místních 

samospráv ČR  

Připomínka k § 8 – vnitřní oznamovací systém 

Povinnost zavedení vnitřního oznamovacího systému přinese 

zaměstnavatelům nezanedbatelné náklady. S ohledem na tuto 

skutečnost SMS ČR požaduje od této povinnosti osvobodit 

všechny obce, které nejsou obcí s rozšířenou působností, bez 

Vysvětleno.  

 

Předkladatel rozumí argumentaci, kterou 

k § 8 návrhu zákona o ochraně oznamovatelů 
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ohledu na počet obyvatel. 

  Právě s výkonem přenesené působnosti, jehož rozsah je 

na obcích s rozšířenou působnosti nesrovnatelně větší než na 

jiných obcích, je dominantně spojen potenciál korupční či jiné 

protiprávní činnosti, který může být předmětem oznámení ve 

smyslu návrhu zákona.  

  Obce, které nejsou obcemi s rozšířenou působností ve 

skutečnosti nedisponují příliš početným byrokratickým 

aparátem, ani velkým množstvím provozních zaměstnanců, a to 

i v případě, že mají více než 10 000 obyvatel. Takové obce 

budou disponovat v součtu méně než 50 zaměstnanců, takže 

jejich osvobození od povinnosti zavést vnitřní oznamovací 

systém je v souladu i s čl. 9 odst. 9 alinea 2 transponované 

směrnice („Členské státy mohou od povinnosti uvedené v 

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

méně než 50 zaměstnanci…). 

Tato připomínka je zásadní. 

Sdružení místních samospráv ČR uplatňuje.  

 

Překladatel však konstatuje, že do výjimky, kterou 

podle čl. 8 odst. 9 alinea 2 umožňuje Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze 

dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují 

porušení práva Unie, a na kterou Sdružení místních 

samospráv ČR odkazuje, se obce, které nejsou obce 

s rozšířenou působností a mají méně než 

50 zaměstnanců, vejdou již podle aktuálně 

navrhované textace v § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 a 

písm. b) návrhu zákona, přičemž podle § 4 odst. 1 

písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je 

veřejným zadavatelem územní samosprávný celek, 

tedy obec.  

 

Předkladatel zároveň připomíná možnost vnitřní 

oznamovací systém sdílet, což předpokládá § 8 odst. 

3 návrhu zákona. Předmětné ustanovení bude navíc 

s ohledem na výsledek meziresortního 

připomínkového řízení upraveno tak, že vnitřní 

oznamovací systém bude moci sdílet jakýkoliv 

zaměstnavatel (povinný zřídit dle zákona vnitřní 

oznamovací systém) bez ohledu na počet 

zaměstnanců.  
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 Připomínka k § 8 – vnitřní oznamovací systém 

Zřízení zvláštního orgánu s působností úzce vymezenou toliko 

na oblast ochrany oznamovatelů je dle názoru SMS ČR zbytné 

a kontraproduktivní. Není žádoucí, aby vedle standartních 

orgánů, které mají podle platných a účinných právních předpisů 

povinnost přijímat oznámení protiprávního jednání a jeho 

oznamovatele chránit (zejména Policie ČR, státní zastupitelství, 

ale také správní orgány různého druhu), vznikl nový paralelní 

systém. Ani transponovaná směrnice podobný zvláštní orgán 

nevyžaduje a v souvislosti s počínající ekonomickou krizí je 

nutné vzít v úvahu také fakt, že jeho zřízení bude vyžadovat 

značné finanční prostředky. 

 Pokud by předkladatel z politických důvodů na zřízení 

takového zvláštního orgánu trval, rozhodně není vhodné, aby 

byl tento orgán podřízen vládě (a tím pádem nepřímo politické 

moci), jak stanoví návrh, který činí z Agentury organizační 

útvar Ministerstva spravedlnosti. Případný specializovaný 

orgán musí být z podstaty co možná nejvíce nezávislý na 

aktuální politické reprezentaci, což lze jednoduše zajistit tím, že 

bude včleněn do organizační struktury státního zastupitelství, 

do organizační struktury úřadu Veřejného ochránce práv nebo 

do organizační struktury Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno.  

Požadavek na odstoupení od stanovení povinnosti 

zřídit vnitřní oznamovací systém k ochraně 

oznamovatelů je v přímém rozporu s povinností 

České republiky transponovat směrnici Evropského 

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

2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva 

Unie (směrnice), do právního řádu. Předmětný 

požadavek je proto irrelevantní.  

Pokud jde o druhý odstavec připomínky, předně 

nelze přistoupit na premisu, že v případě podřazení 

Agentury pod Ministerstvo spravedlnosti nebude 

dostatečně zajištěna její nezávislost. Stejnou optikou 

lze totiž nahlížet na přidělení v podstatě jakékoliv 

gesce, jakémukoliv úřadu, v jehož čele stojí jeden 

představitel (případně člen vlády). Politická 

odpovědnost osoby stojící v čele takového úřadu je 

naopak zárukou postižitelnosti pro případ 

nefungování systému ochrany oznamovatelů, 

poněvadž zde existuje jasná politická odpovědnost 

vůči vládě, resp. vůči Poslanecké sněmovně. Existují 

tedy určité záruky toho, že agenda bude vykonávána 

s náležitou péčí, pod hrozbou vyvození politické 

odpovědnosti tělesem, který má ve státě nejvyšší 

míru legitimity.  

Pokud by byla agenda svěřena úřadu, v jehož čele 

není osoba s politickou odpovědností, může být 

zjednání nápravy v praxi velice obtížné, jak ostatně 
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indikuje v mediálním prostoru často, a to i velice 

aktuálně, se objevující kritika nejmenovaného 

ústředního správního úřadu „nezávislého“ na vládě. 

Ministerstvo spravedlnosti jako ústřední správní úřad 

disponuje dostatečným materiálním, technickým i 

personálním vybavením pro výkon dané agendy. 

Mimoto je gestorem zákona o ochraně oznamovatelů 

a jeho zaměstnanci se dlouhodobě zaobírají 

problematikou boje proti korupci na vládní úrovni, 

čili mají také potřebné odborné znalosti a zkušenosti 

pro řešení uvažovaných případů a pro poskytování 

metodické podpory široké veřejnosti. Zřízení 

Agentury při Ministerstvu spravedlnosti též umožní 

efektivní propojení poznatků z aplikace zákona s 

legislativní činností tak, aby podoba zákona, pokud 

možno stále odpovídala potřebám praxe. 

Rovněž se nelze ztotožnit s úvahou, že Veřejný 

ochránce práv, Nejvyšší státní zastupitelství či Úřad 

pro ochranu osobních údajů poskytují vyšší záruku 

nezávislosti než Ministerstvo spravedlnosti. Úřad 

Veřejného ochránce práv nadto gesci ochrany 

oznamovatelů dlouhodobě odmítá.  

Pokud bude oznamovatel přesvědčen o tom, že 

Agentura (vnější oznamovací systém) neposoudí 

důvodnost jeho oznámení nezávisle, může oznámení 

učinit rovněž prostřednictvím vnitřního 

oznamovacího kanálu či dokonce jeho zveřejněním. 

Případně se rovněž i nadále může obracet na jiné 
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příslušné orgány. 

V případě, že po předběžném posouzení oznámení 

Agentura dospěje k závěru, že se jedná o oznámení 

důvodné a bude-li existovat orgán příslušný k tomu, 

aby se jím dále zabýval, postoupí jej Agentura 

takovému orgánu a navrhne zaměstnavateli 

oznamovatele opatření k nápravě oznamovaného 

protiprávního stavu. Pokud nebude možné oznámení 

nikomu postoupit, omezí se Agentura pouze na návrh 

nápravných opatření zaměstnavateli oznamovatele. 

Přesto však ministerstvo mj. v reakci na již zaslané 

připomínky v současné době kalkuluje náklady na 

zřízení agentury v působnosti Veřejného ochránce 

práv a Úřadu pro dohled nad hospodařením 

politických stran a politických hnutí. Tato kalkulace 

pak bude součástí předloženého návrhu v dalším 

legislativním procesu. Zřízení zcela nového úřadu 

s veškerým administrativním aparátem ministerstvo 

však nepovažuje s ohledem na aktuální potřebu úspor 

ve veřejných financích jako vhodné řešení, neboť jde 

o řešení velice nákladné, které přitom nemusí být s to 

dosáhnout sledovaného účelu o nic efektivněji než 

jiná zvažovaná řešení. 

 Připomínka k § 29 – přestupek vědomě nepravdivého 

oznámení 

Nejvyšší možnou navrhovanou sankci za spáchání přestupku 

vědomě nepravdivého oznámení považujeme za příliš nízkou a 

Vysvětleno.  

Hranice maximální výše sankce za přestupek podle § 

28 odst. 1 návrhu zákona o ochraně oznamovatelů je 

stanovena v souladu s metodikou Ministerstva vnitra 
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domníváme se, že v žádném případě nebude dostatečně plnit 

preventivní a represivní funkci správního trestání. 

Skutková podstata daného přestupku má postihovat například 

případy, kdy fyzická osoba učiní vědomě nepravdivé oznámení 

s cílem poškodit svého kariérního či ekonomického konkurenta 

nebo politického oponenta, a tím sobě opatřit výrazný 

(materiální či jiný) prospěch. Tento prospěch může být vnímán 

jako nepoměrně cennější než hodnota navrhované horní sazby 

pokuty za přestupek vědomě nepravdivého oznámení. Vyšší 

horní sazba přitom v praxi nebude činit žádné problémy, 

protože správní orgán příslušný k projednávání přestupků musí 

dodržovat zákonem a judikaturou stanovené zásady správního 

trestání, např. nepostupovat svévolně, neukládat likvidační 

pokuty apod. 

Z výše uvedených důvodů navrhujeme stanovit horní sazbu 

pokuty za přestupek vědomě nepravdivého oznámení na 

1 000 000 Kč. 

Tato připomínka je zásadní. 

k tvorbě právní úpravy přestupků, tedy odpovídá 

požadavkům na stanovení přiměřených, ale 

dostatečně odrazujících pokut.  

Skutková podstata přestupku nepravdivého oznámení 

podle zákona o ochraně oznamovatelů je z hlediska 

zvláštní povahy subjektu přestupku (oznamovatel 

nepravdivého obvinění z přestupku) speciální ve 

vztahu k obecné skutkové podstatě přestupku 

nepravdivého obvinění z přestupku podle § 7 odst. 1 

písm. c) bodu 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích, za jehož spáchání hrozí pokuta v 

maximální výměře 20 000 Kč. I z tohoto pohledu se 

jeví hranice maximální výše sankce za přestupek 

podle § 28 odst. 1 návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů jako dostatečně vysoká.  

Zároveň je potřebné připomenout, že potenciální 

pachatel vědomě nepravdivého oznámení riskuje více 

než jen pokutu v případě, že by svým jednáním 

způsobil škodu (v takovém případě bude odpovědný 

rovněž podle soukromoprávních předpisů), nebo by 

jeho oznámení dosáhlo intenzity křivého obvinění 

podle 345 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Svaz měst a obcí ČR K § 12 odst. 3 

Navrhujeme vypustit slova „podle odstavce 2“. 

Odůvodnění:  

Odkazuje se zde na přijetí oznámení podle odstavce 2, přičemž 

Vysvětleno 

Ustanovení odstavce 2 a 3 § 12 návrhu zákona 

o ochraně oznamovatelů stanoví lhůty, ve kterých je 

příslušná osoba povinna informovat oznamovatele o 
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odstavec dva nepojednává o přijetí oznámení, ale o informování 

oznamovatele o přijetí oznámení. 

Tato připomínka je zásadní.  

přijetí oznámení, posoudit důvodnost oznámení a 

informovat oznamovatele o výsledku. Příslušná 

osoba je v prvé řadě podle odst. 2 povinna 

informovat oznamovatele o přijetí oznámení, a to do 

7 dnů od jeho přijetí. Odst. 3 potom pro příslušnou 

osobu stanoví 30denní lhůtu, v rámci níž je příslušná 

osoba povinna posoudit důvodnost oznámení a 

zároveň informovat oznamovatele o výsledcích 

posouzení důvodnosti jeho oznámení.  

Odst. 3 odkazuje na odst. 2, protože den přijetí 

oznámení, jenž zmiňuje předmětný odstavec, je 

rozhodným dnem pro počátek běhu lhůty pro 

posouzení důvodnosti oznámení a informování 

oznamovatele (viz výše).  

K § 19 odst. 2 

Text návrhu zákona: „Agentura je oprávněna neposuzovat 

důvodnost oznámení podle § 2 odst. 1, nejsou-li pro jeho 

posouzení dány důvody hodné zvláštního zřetele z hlediska 

ochrany dotčeného veřejného zájmu.“ Důvod hodný zvláštního 

zřetele je vždy spojován s něčím výjimečným („zvláštní 

zřetel“). To znamená, že ustanovení je koncipováno tak, že 

Agentura se většinou oznámení podle § 2 odst. 1 nemusí 

zabývat (zkoumat jejich důvodnost), toto musí činit pouze u 

oznámení hodných zvláštního zřetele. Je otázka, zda by princip 

neměl být opačný. 

Stát si tak pro sebe samotného stanoví významně výhodnější 

pozici, neboť ostatní zaměstnavatelé možnost neposuzovat 

Částečně akceptováno 

Ustanovení § 19 odst. 2 bude upraveno následujícím 

způsobem: „Agentura je oprávněna neposuzovat 

důvodnost oznámení podle § 2 odst. 1, nejsou-li pro 

jeho posouzení dány důvody hodné zvláštního zřetele 

z hlediska ochrany dotčeného veřejného zájmu a 

oznámené protiprávní jednání nevyžaduje přijetí 

nápravných opatření. O této skutečnosti Agentura 

vyrozumí oznamovatele ve lhůtě podle odstavce 1.“ 

Vzhledem k tomu, že je navázáno pouze protiprávní 

jednání, které nemá znaky trestného činu ani 

přestupku, je ustanovení § 19 odst. 2 mírnější ve 

vztahu k oznamovatelům než citované ustanovení 
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důvodnost vůbec nemají. V tomto směru navrhujeme sjednotit 

podmínky a umožnit též pověřené osobě (u ostatních 

zaměstnavatelů) neposuzovat důvodnost oznámení za stejných 

podmínek jako tak může učinit Agentura. 

Směrnice. Ustanovení Směrnice dává státům 

možnost ho transponovat, ale nikoliv povinnost. 

Předkladatel se rozhodl pro transpozici příznivější 

pro oznamovatele, což je zcela v souladu s principy 

ochrany oznamovatelů.  

Do textu návrhu zákona bude dále doplněna 

explicitní možnost nezabývat se opakujícími se 

oznámeními. 

K § 24 

V případě ústně učiněného oznámení se uvádí, že oznamovatel 

se může vyjádřit k přepisu nebo k písemnému záznamu. Jsme 

názoru, že v případě, kdy oznamovatel podává oznámení ústně, 

mělo by být jeho povinností potvrdit správnost záznamu či 

přepisu. V opačném případě může oznamovatel kdykoli 

zpochybnit, že záznam či přepis neodpovídají tomu, co řekl. To 

může mít samozřejmě dopad i na jeho případné stíhání za 

přestupek vědomě nepravdivého oznámení. Pokud oznamovatel 

nepotvrdí správnost nebo nepřipojí své vyjádření, k oznámení 

by se nepřihlíželo. Jako varianta se nabízí též zavedení zákonné 

fikce správnosti pro případ, že se oznamovatel odmítne vyjádřit 

k záznamu nebo k přepisu.  

Vysvětleno 

Předmětné ustanovení vychází z předpokladu, že 

oznamovatel ve vlastním zájmu obsah oznámení 

příslušné osobě nebo pověřenému zaměstnanci 

potvrdí. Předkladatel tak nepovažuje za vhodné 

stanovit oznamovateli takovou povinnost, kterou 

bude činit toliko ve vlastním zájmu, tím spíše 

stanovit zákonnou fikci správnosti, která navíc podle 

názoru předkladatele nemá oporu v obdobných 

případech v právním řádu ČR.  

 

K § 30 

Zavádí se přestupky příslušných osob. Oproti tomu pověřený 

zaměstnanec Agentury, který vykonává činnosti totožné jako 

příslušná osoba, za svoje pochybení není nijak sankcionován. 

Opět zde shledáváme nerovnost postavení mezi zaměstnanci 

státu zařazenými do Agentury a zaměstnanci ostatních 

Akceptováno jinak 

Vznesená otázka byla projednána s Odborem 

kompatibility Úřadu vlády ČR, který je gestorem 

implementace evropských právních předpisů do 

českého právního řádu. Existující kárná odpovědnost 

zaměstnanců MSP (agentury) či příslušných osob 
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zaměstnavatelů.  

Krom toho se jedná v případě uvedeném v § 30 odst. písm. a) o 

přestupek za nedodržení procesních lhůt, cože je ojedinělé; toto 

ustanovení navrhujeme vypustit bez náhrady. 

orgánů veřejné moci podle zákona o státní službě je 

dostatečnou přiléhavou a odstrašující sankcí 

v případě porušení povinností podle zákona 

o ochraně oznamovatelů státním zaměstnancem.  

Stanovení skutkové podstaty neposouzení důvodnosti 

oznámení nebo neinformování oznamovatele 

o výsledcích posouzení oznámení ve lhůtách 

stanovených tímto zákonem je důležitá pro řádné 

fungování vnitřního oznamovacího systému. Činnost 

příslušné osoby je v rámci ochrany oznamovatelů a 

jejich důvěry v oznamovací systém klíčová. Proto je 

předkladatel názoru, že hrozící sankce za nesplnění 

shora uvedených povinností má v návrhu zákona 

svoje místo.  

K § 31 

Zákon by měl stanovit, kdo je odvolacím orgánem v řízení o 

přestupcích podle tohoto zákona. 

Vysvětleno 

Vzhledem k tomu, že o přestupcích podle návrhu 

zákona o ochraně oznamovatelů bude rozhodovat 

Agentura jakožto organizační útvar Ministerstva 

spravedlnosti, jenž nad sebou nemá žádný nadřízený 

odvolací orgán ve smyslu § 89 odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, bude proti rozhodnutím Agentury přípustný 

rozklad podle § 152 správního řádu.  

K § 31 

Lhůta pro zavedení vnitřního oznamovacího systému do 90 dnů 

ode dne nabytí účinností zákona se nejeví jako dostatečná. 

Zaměstnavatelé mohou mít problém najít na trhu práce 

Neakceptováno 

Předkladatel považuje lhůtu za dostatečnou zejména 

vzhledem ke stanovené účinnosti návrhu zákona o 

ochraně oznamovatelů až k 17. prosinci 2021. 
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vhodnou příslušnou osobu. Zejména s ohledem na ustanovení § 

30 zákona. Navíc územně samosprávné celky budou muset 

upravit své organizační řády, aby do organizace začlenily 

příslušnou osobu, a vypsat výběrová řízení na obsazení pozice 

příslušné osoby. Navrhujeme lhůtu 6 měsíců. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o povinnost 

stanovenou evropskou směrnicí, která má v případě 

marného uplynutí transpoziční lhůty přímý vertikální 

účinek, a také vzhledem k tomu, že je ochrana 

oznamovatelů globální téma, je možné vyvozovat, že 

se řada povinných subjektů připravuje na splnění 

povinností s předstihem přijetí návrhu zákona o 

ochraně oznamovatelů a souvisejícího doprovodného 

návrhu.  

Svaz průmyslu a 

dopravy České 

republiky  

 

Obecná zásadní připomínka 

SP ČR chápe nutnost transpozice evropské úpravy dle Směrnice 

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

října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 

(dále jen „Směrnice“), ale domnívá se, že navržená úprava jde 

nad rámec Směrnice a není v souladu s proklamovanou snahou 

vlády snižovat administrativní zátěž. 

Povinnost zavést vnitřní systém je výrazným zásahem do 

autonomie zaměstnavatelů jako soukromých osob, a to i 

vzhledem k neurčitosti pojmů jako jsou „vhodná opatření“ nebo 

„pravidla týkající se možného utajení“ anebo „nezbytná 

opatření k nápravě zjištěných nedostatků či protiprávního 

stavu“ apod. V případě velkých zaměstnavatelů se složitou 

organizační strukturou může být splnění uvedené povinnosti 

docela obtížné, neboť z důvodu rozvětvené vnitřní struktury 

nemusí být zajištění jednoduchého podávání oznámení a 

informování oznamovatele jednoduché. Právní řád neustále nutí 

zaměstnavatele vytvářet nové a nové pozice, popř. nové útvary 

a oddělení (což je i případ tohoto návrhu zákona), které však 

Vysvětleno 

Povinnost zavést vnitřní oznamovací systém vyplývá 

z článku 8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně 

osob, které oznamují porušení práva Unie 

(„Směrnice“). 

Tam, kde předkladatel použil „neurčitých“ pojmů, 

tak učinil proto, že v uvedených případech se bude 

jednat o širokou škálu velmi rozdílných situací a 

postupů, které bude možné individualizovat až po 

přihlédnutí k okolnostem specifikům každého 

jednotlivého případu a zaměstnavatele. Předkladatel 

výše uvedené podrobně popíše do důvodové zprávy. 

V návaznosti na meziresortní připomínkové řízení 

bude návrh zákona upraven tak, že sdílet vnitřní 

oznamovací systém bude umožněno všem povinným 

osobám bez rozdílu počtu zaměstnanců i oblasti 

jejich činnosti. Využití této možnosti 
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nemají za cíl „ulehčit“ zaměstnavateli od administrativní 

zátěže, naopak vznikají jen z důvodu plnění dalších povinností 

spojených s nutností vést evidence a vykazovat pro orgány 

veřejné moci určitou činnost autoritativně uloženou zákonem. 

Směrnice připouští, aby mikro a malé podniky vnitřní systém 

nezakládali, ale z návrhu zákona to nelze vyčíst. 

S dopady na podnikatelské prostředí předkladatel počítá, ale 

v podstatě je bagatelizuje a nepřikládá nákladům na vytvoření 

informačního systému, proškolení příslušných osob velkou 

váhu, i když školení bude nutno opakovat periodicky, a tudíž 

náklady nejsou jednorázové, ale jsou opakující se, včetně 

administrativní evidence a tím vzniknou dalších náklady. 

Návrh používá neurčité formulace, např. povinnost zavést 

vhodná opatření v rámci vnitřního oznamovacího systému, aniž 

by bylo např. demonstrativním výčtem uvedeno, co 

zákonodárce za vhodná opatření považuje, nebo klíčový pojem, 

že se oznamovatel důvodně domnívá, že oznamované 

informace jsou v době podání pravdivé, ani v tomto případě 

není navrhovateli nijak upřesněno, co představuje důvodnou 

domněnku. 

Tato připomínka je zásadní. 

zaměstnavatelům výrazně sníží náklady i 

administrativní zátěž spojenou se zavedením 

a provozováním vnitřního oznamovacího systému. 

Co se týče mikro zaměstnavatelů, návrh zákona v § 8 

plně využívá výjimky z povinnosti zavést 

oznamovací systém podle článku 8 Směrnice. 

Rozšíření této výjimky by bylo odklonem od 

Směrnice v neprospěch oznamovatele, což Směrnice 

nepřipouští.  

Předkladatel po finálním schválení návrhu 

transpozice počítá se širokou osvětovou kampaní, 

mimo jiné zaměřenou soukromoprávní subjekty 

(firmy), a to ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu 

a obchodu tak, aby byla zajištěna maximálně možná 

informovanost o nových právech a povinnostech na 

straně všech adresátů právních norem.  

 

§ 2 odst. 1 písm. a) navrhujeme upravit tak, aby se 

vztahoval pouze na významná oznámení dle odst. 3, tzn. 

pouze oznámení, které obsahují informace o skutečnostech, 

které nasvědčují, že byl spáchán trestný čin nebo přestupek. 

Odůvodnění: 

Podle § 2 odst. 3 písm. a) Návrhu zákona „významným 

Vysvětleno. ROZPOR 

Vymezení protiprávních jednání, které je možné 

oznamovat v režimu zákona o ochraně oznamovatelů 

je determinováno požadavky Směrnice Evropského 

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

2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva 
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oznámením se rozumí podnět obsahující informace o 

skutečnostech nasvědčujících tomu, že v souvislosti s výkonem 

činnosti uvedené v odstavci 1 písm. c) bylo nebo má být 

spácháno jednání, které má znaky trestného činu nebo 

přestupku…“ V důvodové zprávě se uvádí: „To znamená 

zajistit ochranu oznamovatelů a tím lépe předcházet protiprávní 

činnosti a zvýšit šance na její odhalení a postižení, nicméně 

taktéž poskytovat co nejmenší prostor šikanózním a bagatelním 

oznámením a neomezovat zaměstnavatele a další osoby 

v činění standardních kroků vůči pracovníkům, stejně jako 

co nejméně zasahovat do principu smluvní volnosti 

v soukromém právu…“  

Pokud cílem zákonodárce je poskytovat co nejmenší prostor 

bagatelním (v lepším případě) oznámením, a alespoň do určité 

míry minimalizovat administrativní zátěž podnikatelů, která 

bude s realizací povinností dle zákona jistě spojena, pak takové 

ustanovení naopak, v rozporu s tímto záměrem, takový prostor 

a takovou administrativu vytváří. 

Řešení, při němž je oznámení otevřeno všem domněle 

protiprávním jednáním, lze též považovat za protiústavní. Má-li 

podle § 3 návrhu docházet k prolamování „smluvní 

mlčenlivosti“ a § 5 návrhu z dalších smluvních povinností 

v soukromoprávních vztazích, tedy má-li už takto docházet ke 

vlamování veřejného práva do práva soukromého, pak pouze 

v případech, kdy se může jednat o trestný čin nebo přestupek. 

Tato připomínka je zásadní.  

Unie („Směrnice“), která hovoří o jakémkoliv 

protiprávním jednání (článek 5 odst. 1 a 2 ve spojení 

s článkem 2, 3 a 4). Rozšíření věcné působnosti 

zákona oproti Směrnici se tedy týká pouze trestných 

činů a přestupků nespadajících do vymezených 

oblastí, tedy jednání dosahujícího vyšší míry 

společenské škodlivosti. Odchýlení se od Směrnice 

navrhovaným způsobem by bylo postupem 

v neprospěch oznamovatele, což Směrnice 

nepřipouští. 

Pro úplnost uvádíme, že na základě meziresortního 

připomínkového řízení bude z návrhu zákona 

odstraněno rozlišování mezi významným a 

„prostým“ oznámení. Nadále však bude možné 

oznamovat protiprávní jednání vymezená návrhem 

zákona o ochraně oznamovatelů a všem 

oznamovatelům bude rovněž poskytnuta procesní 

ochrana dle souvisejícího změnového zákona.  

 

§ 2 odst. 1 písm. a) bod 7. navrhujeme vypustit text: „a Akceptováno jinak 
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veřejné soutěže.“ 

Odůvodnění: 

Připomínka je založena na předpokladu, že pod termínem 

„veřejná soutěž“ se rozumí veřejná soutěž o nejvýhodnější 

nabídku podle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

Pokud by předmětem oznámení podle Návrhu zákona měly být 

i skutečnosti z oblasti „veřejné soutěže,“ tedy z oblasti čistě 

soukromoprávní, měl by zákon o ochraně oznamovatelů 

výrazné dopady do soukromoprávních vztahů nejen mezi 

podnikateli, ale mezi i podnikateli a jejich zaměstnanci (např. 

výběrové řízení nového zaměstnance). Ve spojení s jakoukoliv 

veřejnou soutěží by se aplikovaly  

a/ osvobození z povinnosti zachovávat mlčenlivost podle § 3 

Návrhu zákona, 

b/ zákaz odvetných opatření podle § 4 Návrhu zákona, 

c/ osvobození z povinnosti plnit smluvní a zákonné 

povinnosti podle § 5 Návrhu zákona, 

d/ předběžné opatření podle § 75c návrhu novely zákona č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“), 

e/ přenos důkazního břemene na žalovaného podle § 133a 

návrhu novely OSŘ. 

V rámci veřejné soutěže se můžou uvedené instituty stát 

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) bod 7. upraveno 

následujícím způsobem: 

„…7. zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb8 

a hospodářské soutěže9,…“ 

 

 

                                            
 
8 Například zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
9 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) 
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nástrojem pro neoprávněné vynucování určitých jednání, např. 

uzavření smlouvy nebo zamezení uzavření smlouvy mezi 

jinými subjekty.  

Článek 2 odst. 1 písm. a) bod i) Směrnice zní: „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.“ Směrnice nevyžaduje, aby 

ochrana oznamovatelů byla implementována na 

soukromoprávní vztahy tak, jak to činí dle výše uvedeného 

Návrh zákona, který tak upravuje "veřejnou soutěž" nad rámec 

Směrnice. 

Tato připomínka je zásadní. 

§ 2 odst. 6 navrhujeme upravit takto: 

„Odvetným opatřením se pro účely tohoto zákona rozumí 

jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž 

dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či 

externím oznámením nebo zveřejněním a které oznamující 

osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu.“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme upravit definici odvetného opatření tak, aby 

vycházela z definice odvetného opatření dle Směrnice a 

nerozšiřovala obsah tohoto institutu nad její rámec. Znakem 

odvetného opatření dle Směrnice je, že „může způsobit 

neoprávněnou újmu.“ Tento znak však chybí v definici 

odvetného opatření dle Návrhu zákona, čímž rozšiřuje obsah 

termínu „odvetné opatření“, a tedy práva oznamovatele výrazně 

Akceptováno 

Ustanovení § 2 odst. 6 (nově odst. 3) bude upraveno 

následujícím způsobem: 

„(3) Odvetným opatřením se pro účely tohoto zákona 

rozumí jednání vyvolané oznámením, které je učiněno 

v souvislosti s výkonem činnosti podle odstavce 1 

písm. c) a které je neoprávněným zásahem do práv 

či oprávněných zájmů oznamovatele nebo osoby 

uvedené v § 4 odst. 2.“ 

Zvláštní část důvodové zprávy k citovanému 

ustanovení bude aktualizována tak, aby reflektovala 

změnu normativního textu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTXH5UVM)



Stránka 206 (celkem 238) 

nad rámec Směrnice. Jakékoliv jednání vůči oznamovateli lze 

totiž vykládat tak, že zasáhne do práv nebo právem chráněných 

zájmů oznamovatele; paradoxně může jít i o jednání, která by 

jej měla chránit, např. přeložení na jiné místo, aby oznamovatel 

nevykonával práce pod vedoucím zaměstnancem, vůči němuž 

oznámení směřovalo. 

Tato připomínka je zásadní. 

§ 3 navrhujeme doplnit takto: 

„ .......................... mlčenlivost při výkonu činnosti notáře, 

státního zástupce, advokáta, soudního exekutora, daňového 

poradce, auditora a 

soudce……………………………………………………“ 

Odůvodnění: 

Podle § 2 odst. 1 písm. c) bod 9. Návrhu zákona „oznámením 

se rozumí podnět obsahující informace, o nichž se osoba, která 

oznámení učinila, dozvěděla v souvislosti s výkonem práv a 

povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je 

poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné 

obdobné plnění.“. 

Jak daňoví poradci, tak i auditoři poskytují služby svým 

klientům na základě smluvního vztahu – smlouvy o 

poskytování služeb. Návrh zákona neguje jejich mlčenlivost 

v souvislosti s poskytováním jejich služeb a popírá tak jeden ze 

základních principů poskytování jejich služeb. 

Vnitřní oznamovací systém budou zřizovat nejen 

zaměstnavatelé s více jak 50 zaměstnanci, ale i notáři, advokáti, 

Částečně akceptováno 

Ustanovení § 3 bude nazváno jako „mlčenlivost a 

informace vyloučené z oznamování“, přičemž bude 

dále upraveno následujícím způsobem: „Oznámení 

protiprávního jednání se 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. c), s výjimkou povinnosti 

a) zachovávat ochranu utajovaných informací 

a informací, jejichž vyzrazení by mohlo ohrozit 

dosažení účelu trestního nebo krizového řízení, 

b) mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, 

notářského kandidáta a koncipienta, státního 

zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta 

a advokátního koncipienta, soudního exekutora 

exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, 

asistenta soudce a justičního čekatele, 

a daňového poradce, a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTXH5UVM)



Stránka 207 (celkem 238) 

auditoři, poradci bez ohledu na počet zaměstnanců, neboť patří 

do tematického vymezení z § 2 návrhu (zákon o prokazování 

původu majetku, o evidenci skutečných majitelů, o opatřeních 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti apod.).  

Směrnice uvádí (bod 26), že nemá být dotčena ochrana důvěrné 

povahy komunikace mezi právníky a jejich klienty, povinnost 

mlčenlivosti. Návrh, ale toto nepodporuje, a připouští narušení, 

prolomení uvedené povinnosti. Návrh pomíjí a neřeší, že 

podáním oznámení může dojít k porušení obchodního tajemství 

zaměstnavatele nebo služebního nebo úředního tajemství a jaké 

to bude mít důsledky. 

Tato připomínka je zásadní. 

c) mlčenlivosti při poskytování zdravotních 

služeb.“. 

Pokud jde o požadavek na rozšíření mlčenlivosti i na 

auditora, předkladatel konstatuje, že výkon tohoto 

povolání není podle právního řádu ČR (ani 

judikatury) právní profesí, jak předpokládá Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze 

dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují 

porušení práva Unie [(rec. 26 a čl. 3 odst. 3 písm. b)]. 

Předkladatel trvá na shora revidované dikci 

ustanovení § 3 návrhu zákona. 

§ 4 odst. 1 navrhujeme upravit takto: 

„Oznamovatel nesmí být vystaven odvetným opatřením, pokud 

učinil oznámení vnitřním oznamovacím systémem nebo 

prostřednictvím Agentury, pokud nemohl vnitřní oznamovací 

systém využít“. 

Odůvodnění: 

Dle Směrnice je podmínkou zákazu odvetných opatření to, že 

oznámení či zveřejnění bylo učiněno v souladu se Směrnicí, 

přičemž jednoznačně preferuje interní kanály pro oznamování. 

Návrh zákona v tomto rozšiřuje ochranu oznamovatele nad 

rámec Směrnice. Ochrana podle Návrhu zákona poskytuje i 

tomu oznamovateli, který, aniž by nejdříve využil interní 

kanály pro oznamování, podá ihned oznámení prostřednictvím 

Agentury nebo přímo orgánu veřejné moci. 

Neakceptováno. Vysvětleno 

Navrhovaná úprava § 4 odst. 1 návrhu zákona je 

v přímém rozporu se Směrnicí Evropského 

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

2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva 

Unie, která staví oba oznamovací kanály pro 

potenciální oznamovatele na roveň (srov. čl. 6 odst. 1 

písm. b). Není proto možné zúžit ochranu jen pro 

oznamovatele, kteří oznámili nejprve prostřednictvím 

vnitřního oznamovacího systému. 

Pokud jde o princip loajality zaměstnance ke svému 

zaměstnavateli, předkladatel upozorňuje, že citovaná 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva se 

týkají poměřování práva na svobodu projevu podle 

čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 
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Možnost podávat oznámení Agentuře týkající se soukromých 

subjektů by měla být omezena na situace, kdy buď soukromý 

subjekt nemá v rozporu se zákonem zřízen odpovídající 

oznamovací systém nebo nenaloží s oznámením učiněným 

v rámci tohoto oznamovacího systému v souladu se zákonem. 

Podle navrhované úpravy bude možné oznámení podat 

Agentuře bez těchto podmínek, což povede k jejímu zahlcení 

zjevně nedůvodnými podněty nebo podněty, které by mohly a 

měly být vyřízeny jinak. 

Koncepce poskytování ochrany každému zaměstnanci – 

oznamovateli je v rozporu s principem loajality zaměstnance ke 

svému zaměstnavateli, kterou v oblasti whistleblowingu ctí i 

Evropský soud pro lidská práva (např. Heinisch c. Německo, 

stížnost č. 28724/08 nebo Marčenko c. Ukrajina, stížnost č. 

4063/04), tzn. že zaměstnanec by měl nejprve využít interní 

kanály u svého zaměstnavatele a až poté využít externí kanály. 

Tato připomínka je zásadní.  

svobod, a povinnosti zachovávat zákonnou nebo 

smluví mlčenlivost, přičemž Evropský soud pro 

lidská práva se nezabývá rozdílem mezi vnitřním a 

vnějším oznamovacím systémem, resp. rozdílným 

režimem ochrany pro oznamovatele, ale výslovně 

označuje možnost zveřejnění citlivých informací jako 

poslední možnost využitelnou jen za splnění přísných 

podmínek, tedy preferuje oznámení zaměstnavateli 

před zveřejněním informací (k tomu dále srov. např. 

rozsudek ve věci Matúz proti Maďarsku, stížnost 

č. 73571/10; Guja pro Moldávii, stížnost č. 14277/04 

či Bucur a Toma proti Rumunsku, stížnost č. 

40238/02).  

§ 5 navrhujeme vypustit  

Odůvodnění: 

Vztah mezi oznámením a povinností mlčenlivosti je upraven v 

§ 3 Návrhu zákona. Otázka učinění oznámení se týká hlavně 

povinnosti mlčenlivosti, je tedy nadbytečné, aby byl osvobozen 

od dalších svých povinností v souvislosti s oznámením. Jedná 

se o nepřiměřenou ingerenci do soukromoprávních vztahů. Viz 

také připomínka k § 2 odst. 1 písm. a) výše. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno  

Ustanovení § 5 odst. 1 je promítnutím požadavku 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, 

které oznamují porušení práva Uniez čl. 21 odst. 3, 

proto není možné jej z návrhu zákona vypustit. 

Nadto bude ustanovení v návaznosti na výsledek 

meziresortního připomínkového řízení upraveno 

následujícím způsobem: „Smluvní nebo zákonnou 

povinnost neporuší oznamovatel nebo osoba uvedená 
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v § 4 odst. 2 učiněním oznámení nebo jednáním v 

souvislosti se zjišťováním skutečností, které jsou 

obsahem oznámení, ledaže porušení této povinnosti 

nebylo zjevně nezbytné k učinění oznámení; to 

neplatí, jde-li o porušení povinnosti mlčenlivosti 

uvedené v § 3, porušení povinnosti zachovávat 

ochranu utajovaných informací podle zvláštního 

právního předpisu nebo je-li jednáním v souvislosti 

se zjišťováním skutečností, které jsou obsahem 

oznámení, spáchán trestný čin“.  

Doplnění § 4 odst. 2 výše bylo učiněno na základě 

osobního projednání připomínek Odboru 

kompatibility Úřadu vlády ČR, který coby gestor 

řádné implementace právních předpisů EU odpovídá 

za řádnou transpozici Směrnice Evropského 

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

2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva 

Unie.  

Doplnění § 5 bylo učiněno v souvislosti 

s požadavkem uvedeným v článku 21 odst. 7 

Směrnice:  

„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 
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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 navrhujeme vypustit spojení „orgánu veřejné moci 

příslušného podle jiného právního předpisu.“  

Odůvodnění: 

Podle tohoto ustanovení se poskytuje ochrana i oznamovateli, 

který učiní přímo oznámení „orgánu veřejné moci příslušného 

podle jiného právního předpisu,“ bez toho, aby využil nejprve 

vnitřní oznamovací systém nebo se o to alespoň pokusil. Tento 

mechanismus rozšiřuje tedy výrazně právo oznamovatele. Dále 

k tomu odůvodnění k § 4 odst. 1 Návrhu zákona. 

Pokud se má dostat ochrany i oznamovateli, který učiní 

oznámení vůči příslušnému orgánu veřejné moci bez dalšího, je 

zbytečné, aby podnikatelé byli zatěžování zřizováním vnitřních 

oznamovacích systémů.  

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno 

Předkladatel zdůrazňuje, že pod příslušné orgány ve 

smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně 

osob, které oznamují porušení práva Unie, spadají 

věcně příslušné orgány veřejné moci příslušné k 

příjmu oznámení, nikoliv nutně jen MSP (Agentura).  

Směrnice jednoznačně stanoví povinnost pro členské 

státy zřídit „nezávislé a samostatné externí kanály 

pro oznamování“ [viz článek 11 odst. 2 písm. a) 

Směrnice] a jasně rovněž zakotvuje možnost 

oznamovatelů činit oznámení přímo těmto externím 

kanálům pro oznamování, tj. bez nutnosti 

předchozího oznámení prostřednictvím vnitřního 

oznamovacího systému [viz čl. 6 odst. 1 písm. b) 

Směrnice]. Proto je požadavek úpravy § 6 návrhu 

zákona o ochraně oznamovatelů tak, aby byli 

oznamovatelé nuceni oznámení činit nejprve interně, 

irelevantní.  

Stejně tak argumentace, že „je zbytečné, aby 

podnikatelé byli zatěžování zřizováním vnitřních 
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oznamovacích systémů“, postrádá relevanci 

vzhledem k povinnosti členských států zajistit, „aby 

právní subjekty v soukromém a veřejném sektoru 

zavedly kanály a postupy pro interní oznamování a 

pro přijímání následných opatření“ (viz článek 8 

odst. 1 Směrnice). 

S ohledem na výše uvedené tak neobstojí ani 

poslední výtka, že „zákon o ochraně oznamovatelů 

rozšiřuje výrazně okruh orgánů pro přijímání 

oznámení pro účely ochrany oznamovatele“, když 

rozšíření okruhu orgánů pro přijímání oznámení 

představuje transpoziční povinnost členných států 

Evropské unie.  

Předkladatel nad rámec toho uvádí, že možnost 

oznamovat protiprávní jednání orgánům veřejné moci 

(orgánům činným v trestním řízení, správním 

orgánům a dalším subjektům) přiznává právní řad již 

dnes. Myšlenka, že by roli externích oznamovacích 

kanálů mohly vykonávat tyto stávající orgány je 

zcestná, protože není možné transpozicí Směrnice 

zasahovat do trestních, správních a jiných předpisů, v 

důsledku čehož by mohlo dojít k nežádoucímu 

ovlivnění jejich činnosti.  

Vzhledem k tomu, že je nutné zachovat stávající 

model trestních a správních předpisů (jinými slovy 

není možné zasahovat do působnosti orgánů 

příslušných podle jiných právních předpisů) 

a zároveň není žádoucí, a podle Směrnice ani 
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dovolené, znevýhodnit potencionálního 

oznamovatele tím, že mu při oznámení protiprávního 

jednání „orgánu veřejné moci příslušného podle 

jiného právního předpisu“ nebude poskytnuta 

ochrana jako v případě oznámení prostřednictvím 

vnitřního nebo vnějšího oznamovacího systému, je 

potřebné přiznat takovému oznamovateli stejnou 

ochranu, jakou přiznává zákon o ochraně 

oznamovatelů. 

Pro informaci na závěr předkladatel sděluje, že 

v návaznosti na výsledek meziresortního 

připomínkového řízení bude § 6 návrhu zákona o 

ochraně oznamovatelů revidován následujícím 

způsobem:  

Oznámení lze učinit prostřednictvím vnitřního 

oznamovacího systému, Agentury, orgánu veřejné 

moci příslušného podle jiného právního předpisu 

nebo zveřejněním za splnění podmínek podle § 27.  

Oznamovatel může oznámení učinit prostřednictvím 

vnitřního oznamovacího systému, Agentury, orgánu 

veřejné moci příslušného podle jiného právního 

předpisu nebo předpisu Evropské unie nebo 

zveřejněním za splnění podmínek podle § 27. 

Oznámení lze učinit i anonymně. 

§ 8 odst. 3 navrhujeme na konec doplnit tento text: 

„Bez ohledu na počet zaměstnanců mohou vnitřní oznamovací 

systém sdílet také zaměstnavatelé, kteří jsou právnickými 

Akceptováno jinak 

Předmětné ustanovení bude upraveno tak, že možnost 

vnitřní oznamovací systém sdílet budou mít všichni 
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osobami podnikajícími podle příslušných právních předpisů a 

představují podnikatelská seskupení propojená formou 

koncernu, ovládání anebo ovlivňování podle zákona o 

obchodních korporacích“. 

Odůvodnění: 

Omezení možnosti sdílení vnitřního oznamovacího systému 

větším počtem zaměstnavatelů stanovením nejvyššího počtu 

zaměstnanců představuje reálné riziko nutného rozdělení 

existujících compliance management systémů strukturovaných 

podnikatelských skupin, často nadnárodních. Navíc takové 

podobné „omezení“ (hranice) chybí v případě kdy subjekty 

„sdílí“ stejného externího spravovatele vnitřního oznamovacího 

systému… (§ 8 odst. 2 zákona) 

V případě, kdy subjekty ve skupině jsou vlastněny stejnou 

ovládací osobou, se jeví stanovení hranice pro účely sdílení 

vnitřního oznamovacího systému jako diskriminační (zejména 

vůči větším korporacím/skupinám). V takovém případě by 

některé subjekty ze skupiny museli mít vlastní vnitřní 

oznamovací systém. Takové řešení by do systému vnitřního 

oznamování ve skupině (kdy subjekty např. sdílí jeden intranet) 

vneslo zmatky a beze sporu i zvýšené náklady na zřízení a 

operativu takových vnitřních oznamovacích systémů.  

Tato připomínka je zásadní. 

zaměstnavatelé bez ohledu na nesystémovou 

podmínku čl. 8 odst. 6 Směrnice Evropského 

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

2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva 

Unie.  

§ 8 navrhujeme doplnit nový odst. 4 tohoto znění: 

„U zaměstnavatele, který má nastaven compliance program 

podle jiných předpisů, se tento považuje za vnitřní oznamovací 

Vysvětleno 

Navrhované ustanovení nemůže přicházet v úvahu 

k doplnění do návrhu zákona, poněvadž by se podle 

takového ustanovení považoval jakýkoliv compliance 
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systém podle tohoto zákona.“ 

Odůvodnění: 

Zákon vůbec neřeší možnost sdílet/využívat existující tzv. 

compliance programy a útvary ve firmách nebo v rámci 

koncernu, které by jinak splňovaly požadavky na tento systém 

podle zákona. 

a do kterých lze problematiku implementovat a nevytvářet další 

administrativu a náklady zaměstnavatelů.  

Návrh opomíjí skutečnost, že všechny akciové společnosti a 

řada dalších společností mají zřízeny vlastní kontrolní orgány 

(např. interní audit atd.), dozorčí radu, které mají v popisu práce 

a povinností odhalování případných nesrovnalostí nebo 

protiprávních jednání v dané společnosti a měly by tedy 

dostávat informace od oznamovatelů. 

Tato připomínka je zásadní. 

program za vnitřní oznamovací systém, i když by se 

možnosti podávat oznámení a přiznání ochrany 

oznamovatelům vůbec netýkal.  

Předkladatel si je však vědom, že řada subjektů, 

zejména nadnárodních podniků, má již oznamovací 

systémy zavedeny a není záměrem, aby tyto nemohly 

být dále – v souladu se zákonem transponujícím 

Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, 

které oznamují porušení práva Unie – využívány.  

Proto v případě, že budou tyto oznamovací systémy 

splňovat všechny požadavky na jejich řádné 

fungování podle návrhu zákona, mohou sloužit jako 

plnohodnotné vnitřní oznamovací kanály.  

Předkladatel nepovažuje za nutné toto jakkoliv 

zdůrazňovat v samotném návrhu zákona, nicméně ve 

smyslu požadavku připomínkového místa bude 

rozvedena důvodová zpráva.  

§ 10 navrhujeme doplnit takto 

„Zaměstnavatel ……………………………………. určí 

příslušnou osobu nebo oddělení, které vykonávají práva 

………………“ 

Odůvodnění: 

Dle našeho názoru Směrnice uvádí v čl. 9/c osobu nebo 

oddělení. Doporučujeme jednoznačně upravit tak, aby bylo 

z textu zákona patrné, že příslušnou osobou/osobami u 

Neakceptováno 

Z hlediska legislativní techniky a požadavku na 

koherenci právního řádu ČR nepovažuje předkladatel 

předmětný požadavek za vhodný k inkorporaci 

do zákona. Z důvodové zprávy dostatečně zřejmě 

vyplývá, že splnění požadavku vyplývající z § 10 

odst. 1 návrhu zákona [(resp. čl. 9 odst. 1 písm. c)] 

zaměstnavatel docílí i stanovením celého oddělení, 

což ostatně vyplývá přímo z dikce navrhovaného 
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zaměstnavatele může být i celé oddělení. Oddělení považujeme 

za jednoznačnější formulaci než prosté uvedení, že 

zaměstnavatel může určit příslušné osoby (v množném čísle). 

Tato připomínka je zásadní. 

ustanovení, byť implicitně. 

§ 12 odst. 1 navrhujeme doplnit takto: 

„Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze 

oznámení učinit ústně, tj. telefonicky nebo jinou hlasovou 

službou či písemně.“ 

Odůvodnění: 

Směrnice ve svém textu přímo specifikuje, že podání lze učinit 

ústně, čímž se myslí telefonicky nebo jinou hlasovou službou. 

Doporučujeme tento pojem vyjasnit i v návrhu tohoto zákona, 

aby bylo zřejmé, co se v kontextu návrhu zákona rozumí ústním 

podáním. Výklad tohoto pojmu neobsahuje ani důvodová 

zpráva. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 

Předkladatel vzhledem k požadavkům na legislativní 

techniku a koherenci právního řádu ČR nepovažuje 

za vhodné doplňovat ustanovení zákona o notoriety 

či vysvětlující věty. Důvodová zpráva však bude 

rozvedena ve smyslu návrhu připomínkového místa. 

§ 12 odst. 2 navrhujeme prodloužit tuto lhůtu pro 

informování oznamovatele na 14 dnů. 

Odůvodnění: 

Je pravděpodobné, že velké množství podnikatelů si nebude 

moci dovolit zaměstnat či mít na jiné smlouvě dvě nebo více 

"příslušných osob". Příslušná osoba, která bude vykonávat svou 

funkci v pracovním poměru, v podstatě nebude moci řádně 

čerpat dovolenou. Lhůta 7 dnů na informování oznamovatele je 

na to krátká. Řešením pro takovéto podnikatele, kteří chtějí 

Neakceptováno  

Předmětná 7denní lhůta plně transponuje článek 9 

odst. 1 písm. a) Směrnice, který stanoví, že: 

„Postupy pro interní oznamování porušení a pro 

přijímání následných opatření podle článku 8 

zahrnují potvrzení o přijetí oznámení poskytnuté 

oznamující osobě ve lhůtě sedmi dnů od jeho přijetí. 

Odchylná úprava ve smyslu prodloužení této lhůty 

není přípustná, protože by vedla k horšímu postavení 
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dostat svým povinnostem dle Zákoníku práce, je tak zaměstnat 

a zaučit více příslušných osob.  

Tato připomínka je zásadní. 

oznamovatele, což by bylo v přímém rozporu se 

Směrnicí (ta umožňuje poskytnout oznamovatelům 

protiprávních jednání jen příznivější podmínky 

ochrany, než požaduje Směrnice – viz článek 25 odst. 

1).  

Předkladatel nadto informuje, že se předpokládá 

zastupitelnost určených příslušných osob s tím, že 

není důvodné předpokládat, že by se jednalo o hlavní 

část jejich náplně práce, naopak se jeví jako logické 

určit příslušnou osobou některého ze stávajících 

zaměstnanců.  

§ 13 navrhujeme ustanovení vypustit a určit stávající útvar 

nebo odbor ministerstva spravedlnosti, do jehož působnosti 

bude problematika doplněna. 

Odůvodnění: 

Vytvoření Agentury je zbytečné a neúčelné pro plnění záměrů. 

Vytváření Agentury, která má být podle důvodové zprávy ve 

skutečnosti odborem Ministerstva spravedlnosti o 10–12 lidech 

je zcela proti smyslu snižování administrativní zátěže a není 

důvod provádět centrální evidenci oznámení, když není zřetelné 

působení úřadu. Jakmile vznikne, bude rozšiřovat svoji 

působnost, bude i orgánem „dohledu“, Není jasné, proč musí 

vzniknout nový útvar (Agentura) a proč nejsou využity 

současné kapacity státní správy, neboť vhodné úřady či orgány 

již v současném systému existují (Kancelář Veřejného ochránce 

práv, inspektoráty práce…). 

Zřízením Agentury jako organizačního útvaru MSp. se vytváří 

Neakceptováno 

Předkladatel rozumí argumentaci, kterou Svaz 

průmyslu a dopravy ČR uplatňuje, navrhované řešení 

však považuje za nejvyváženější vzhledem 

k požadavkům, které stanoví Směrnice Evropského 

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

2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva 

Unie, a nejúspornější vzhledem k minimalizaci 

finančních i personálních nákladů, viz dále.  

Směrnice v článku 11 odst. 1, stanoví pro členské 

státy povinnost zřídit tzv. vnější oznamovací kanál: 

„Členské státy určí orgány příslušné k přijímání 

oznámení, poskytování zpětné vazby a přijímání 

následných opatření v návaznosti na oznámení, 

a poskytnou jim odpovídající zdroje.“ Dále čl. 11 

odst. 2 písm. a) Směrnice stanoví, že: „Členské státy 
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nový orgán, který bude žít vlastním životem až k úplnému 

osamostatnění. Problematika by měla být doplněna do obsahu 

působnosti stávajícího útvaru např. odboru rozvoje lidských 

zdrojů nebo jiného útvaru. Nový útvar vytváří umělou 

představu o stovkách oznámení měsíčně. K tomu nedošlo ani na 

Slovensku, kde je poskytována v určitých případech 

oznamovatelům odměna. Autoři doprovodné studie počítají 100 

až 800 oznámení ročně bez vysvětlení, jak k tomuto číslu došli 

(str. 62, Data statistiky, příloha návrhu). Členské státy mají 

určit orgány příslušné k přijímání informací (bod 64), nikoliv 

vytvořit nový orgán, i když zatím jen jako součást MSp. Každý 

orgán státní správy bude přijímat oznámení a dělat statistiku 

může i veřejný ochránce, ke kterému má problematika blíže než 

k MSp. 

Ve změnovém zákonu je uvedeno, že ústředním orgánem je 

Ministerstvo spravedlnosti nikoli Agentura, není proto důvod, 

aby zákon řešil postavení a činnost organizačního útvaru 

ministerstva, když to tedy nemá být samostatný orgán.  

Navrhuje se proto vypustit a nechat v působnosti ministerstva, 

co a jak ve vztahu k přijímání oznámení určí a stanoví 

působnost Agentury. V opačném případě by měla být Agentura 

zanesena do změnového zákona jako samostatný orgán státní 

správy. 

Tato připomínka je zásadní. 

zajistí, aby příslušné orgány zavedly pro přijímání a 

zpracování informací o porušení nezávislé a 

samostatné externí kanály pro oznamování;“  

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů proto 

v souladu se Směrnicí zřizuje Agenturu jako 

organizační útvar Ministerstva spravedlnosti, čímž 

dojde ke sdílení a minimalizaci provozních nákladů, 

neboť Agentura bude moci využívat již existující 

podpory odboru rozvoje lidských zdrojů, odboru 

informatiky a dalších. Začleněním Agentury přímo 

do Ministerstva spravedlnosti bude rovněž 

zjednodušeno sdílení zkušeností resortu spravedlnosti 

v relevantních oblastech (justice, státní zastupitelství, 

střet zájmů), jak je uvedeno v obecné části důvodové 

zprávy. 

Zřízením Agentury pod Ministerstvo spravedlnosti 

bude rovněž dostatečně zajištěna její nezávislost. 

Politická odpovědnost ministryně (obecně osoby 

stojící v čele věcně příslušného resortu) je zárukou 

postižitelnosti pro případ nefungování systému 

ochrany oznamovatelů, poněvadž zde existuje jasná 

politická odpovědnost vůči vládě, resp. vůči 

Poslanecké sněmovně. Existují tedy určité záruky 

toho, že agenda bude vykonávána s náležitou péčí, 

pod hrozbou vyvození politické odpovědnosti 

tělesem, které má ve státě nejvyšší míru legitimity.  

Předkladatel dále uvádí, že pokud by byla agenda 

svěřena úřadu, v jehož čele není osoba s politickou 
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odpovědností, může být zjednání nápravy v praxi 

velice obtížné. 

Ministerstvo spravedlnosti jako ústřední správní úřad 

disponuje dostatečným materiálním, technickým i 

personálním vybavením pro výkon dané agendy. 

Mimoto je gestorem zákona o ochraně oznamovatelů 

a jeho zaměstnanci se dlouhodobě zaobírají 

problematikou boje proti korupci na vládní úrovni, 

čili mají také potřebné odborné znalosti a zkušenosti 

pro řešení uvažovaných případů a pro poskytování 

metodické podpory široké veřejnosti.  

Zřízení Agentury při Ministerstvu spravedlnosti též 

umožní efektivní propojení poznatků z aplikace 

zákona s legislativní činností tak, aby podoba zákona, 

pokud možno stále odpovídala potřebám praxe. 

Rovněž se nelze ztotožnit s úvahou, že Veřejný 

ochránce práv, či inspektoráty práce (nebo Nejvyšší 

státní zastupitelství, Úřad pro ochranu osobních 

údajů, jak navrhovaly jiná připomínková místa) 

poskytují vyšší záruku nezávislosti než Ministerstvo 

spravedlnosti. Kancelář Veřejného ochránce práv 

nadto gesci ochrany oznamovatelů dlouhodobě 

odmítá.  

Přesto však Ministerstvo spravedlnosti mj. v reakci 

na již zaslané připomínky v rámci meziresortního 

připomínkového řízení v současné době kalkuluje 

náklady na zřízení agentury v působnosti Kanceláře 

Veřejného ochránce práv a Úřadu pro dohled nad 
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hospodařením politických stran a politických hnutí. 

Tato kalkulace pak bude součástí předloženého 

návrhu v dalším legislativním procesu. Zřízení zcela 

nového úřadu s veškerým administrativním aparátem 

ministerstvo však nepovažuje s ohledem na aktuální 

potřebu úspor veřejných financích jako vhodné 

řešení, neboť jde o řešení velice nákladné, které 

přitom nemusí být s to dosáhnout sledovaného účelu 

o nic efektivněji než jiná zvažovaná řešení. 

Na závěr předkladatel dodává, že z návrhu zákona 

bude zmínka o Agentuře odstraněna a dána bude jen 

gesce Ministerstva spravedlnosti. 

§ 26 odst. 1 navrhujeme upravit takto: 

„Příslušná osoba je povinna 

……………………………………… v listinné podobě po 

dobu 6 měsíců ode dne ukončeného řízení.“ 

Odůvodnění: 

Nastavenou lhůtu považujeme z řady důvodů za příliš dlouhou 

k uchování kompletních údajů. Vnímáme zde množství rizik 

plynoucích z takto nastavené lhůty, jako např. riziko 

negativního postihu oznamovatele i po několika letech. Proto 

navrhujeme uvedenou lhůtu zkrátit na 6 měsíců ode dne 

ukončeného řízení. I z pohledu GDPR máme za to, že je 

potřeba minimalizovat uchovávané údaje. Podle čl. 18 

Směrnice má být lhůta uchovávání nezbytná a přiměřená. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno.  

Zakotvují se pravidla pro uchovávání oznámení, 

která mají za cíl uchovat informace o podaných 

oznámeních pro případ budoucích potřeb jak 

vnitřních kontrolních systémů zaměstnavatele, tak 

i Agentury a orgánů veřejné moci (pro účely 

trestního řízení apod.). Evidence má rovněž sloužit k 

tomu, aby mohly být generovány statistické údaje 

o aplikační praxi a aby ČR byla na základě sebraných 

dat schopna vykazovat statistiky i na mezinárodní 

úrovni z hlediska zpráv pro EU a mezinárodních 

organizací, jichž je členem. 

Uchovávání oznámení je povinna zajistit Agentura a 

zaměstnavatel, který povinně zavádí vnitřní 

oznamovací systém, prostřednictvím příslušné osoby 
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po dobu 10 let od přijetí oznámení. Výše zmíněná 

doba byla zvolena s ohledem na délku většiny 

souvisejících hmotněprávních i procesněprávních 

lhůt a předpokládanou délku příslušných soudních 

řízení. Oznámení, ať již byla učiněna jakýmkoliv 

způsobem, by měla být uchovávána v listinné podobě 

v chráněném prostředí s omezeným přístupem (např. 

v trezoru). Navrhovaná lhůta 6 měsíců je 

nepřiměřeně nízká a nemá v právním řádu oporu.  

Předkladatel upozorňuje, že dobu, po kterou mají být 

oznámení uchovávána, a na kterou Směrnice klade 

požadavky nezbytnosti a přiměřenosti, je nutné 

vykládat rovněž v kontextu ochrany oznamovatele, 

která je časově neomezená. Zároveň dává 

předkladatel k pozornosti články 18 odst. 2 písm. a) a 

18 odst. 4 Směrnice, které stanoví požadavky na 

trvalou a dohledatelnou formu oznámení. Ve zbytku 

odkazuje předkladatel na vypořádání shora uvedené. 

§ 29 odst. 2 navrhujeme upravit takto: 

„Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do 

1 000 000 Kč.“ 

Odůvodnění: 

Navržená pokuta 50. 000 Kč je nízká a může vést k zneužití 

práva ze strany oznamovatele, prodloužení doby, po které 

nebude možné zaměstnance ("oznamovatele") propustit a ve 

výsledku k možným vyšším nákladům u zaměstnavatele 

(reputační riziko pro společnost při nepravdivém oznámení; 

Neakceptováno. ROZPOR 

Hranice maximální výše sankce za přestupek podle § 

29 odst. 2 návrhu zákona o ochraně oznamovatelů je 

stanovena v souladu s metodikou Ministerstva vnitra 

k tvorbě právní úpravy přestupků, tedy odpovídá 

požadavkům na stanovení přiměřených, ale 

dostatečně odrazujících pokut.  

Skutková podstata přestupku nepravdivého oznámení 

podle zákona o ochraně oznamovatelů je z hlediska 
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náklady na prokazování, že došlo k nepravdivému oznámení - 

a to vzhledem k tomu, že u odvetného opatření dojde 

k přenesení důkazního břemene a společnost bude povinna 

dokazovat, že se z její strany nejednalo o odvetné opatření. 

Tato připomínka je zásadní.  

zvláštní povahy subjektu přestupku (oznamovatel 

nepravdivého obvinění z přestupku) speciální ve 

vztahu k obecné skutkové podstatě přestupku 

nepravdivého obvinění z přestupku podle § 7 odst. 1 

písm. c) bodu 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích, za jehož spáchání hrozí pokuta v 

maximální výměře 20 000 Kč. I z tohoto pohledu se 

jeví hranice maximální výše sankce za přestupek 

podle § 28 odst. 1 návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů jako dostatečně vysoká.  

Zároveň je potřebné připomenout, že potenciální 

pachatel vědomě nepravdivého oznámení riskuje více 

než jen pokutu v případě, že by svým jednáním 

způsobil škodu (v takovém případě bude odpovědný 

rovněž podle soukromoprávních předpisů), nebo by 

jeho oznámení dosáhlo intenzity křivého obvinění 

podle 345 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů. 

§ 32 navrhujeme upravit takto: 

„Zaměstnavatel podle §8 odst. 1 je povinen zavést vnitřní 

oznamovací systém nejpozději do 17.12.2023.“ 

Odůvodnění: 

Podle Směrnice mají pro právní subjekty v soukromém sektoru 

s 50 až 249 zaměstnanci povinnost zavést interní kanál pro 

oznamovatele do 17.12.2023. Předložený návrh oproti tomu 

ukládá povinnost pro všechny zavést systém vnitřního 

oznamování do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Neakceptováno. Vysvětleno 

Předkladatel zněním přechodného ustanovení 

reagoval na nesystematičnost Směrnice Evropského 

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

2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva 

Unie, když tato zavádí možnost odložení účinnosti 

pouze pro subjekty v soukromém sektoru s 50 až 249 

zaměstnanci. Osobami povinnými k zavedení 

vnitřního oznamovacího systému jsou nicméně i další 

osoby, a to jak s vyšším počtem zaměstnanců, tak 
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Návrh zákona by měl akceptovat a obsahovat úpravu, jak je ve 

směrnici. Lhůta 90 dnů je vzhledem k obsahu zákona 

nepřiměřeně krátká a není realistické, že by firmy tuto lhůtu 

dokázaly dodržet.  

Tato připomínka je zásadní. 

s nižším. Předkladateli se v této situaci nejevilo jako 

účelné zvýhodňovat jednu skupinu osob povinných 

k zavedení vnitřního oznamovacího systému 

a za efektivnější považuje sjednocení účinnosti 

pro všechny povinné subjekty. 

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů ČR 

K § 29 odst. 2 Přestupek vědomě nepravdivé oznámení 

Domníváme se, že je nastavena velmi nízká sankce při vědomě 

podaném nepravdivém oznámení viz níže.  

Odůvodnění: 

Lze se pozastavit nad nízkým trestem pro FO (pouze 50tis. Kč), 

která např. úmyslně učiní nepravdivé oznámení dle § 29 odst. 2 

návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. Domníváme se, že 

nastavení takto nízkého trestu může vést k: 

- zneužití práva ze strany oznamovatele, 

- prodloužení doby, po které nebude možné zaměstnance 

("oznamovatele") propustit a 

- ve výsledku k možným vyšším nákladům u 

zaměstnavatele (reputační riziko pro společnost při 

nepravdivém oznámení; náklady na prokazování, že došlo k 

nepravdivému oznámení – a to vzhledem k tomu, že u 

odvetného opatření dojde k přenesení důkazního břemene a 

společnost bude povinna dokazovat, že se z její strany 

nejednalo o odvetné opatření). 

Vysvětleno.  

Hranice maximální výše sankce za přestupek podle § 

28 odst. 1 návrhu zákona o ochraně oznamovatelů je 

stanovena v souladu s metodikou Ministerstva vnitra 

k tvorbě právní úpravy přestupků, tedy odpovídá 

požadavkům na stanovení přiměřených, ale 

dostatečně odrazujících pokut.  

Skutková podstata přestupku nepravdivého oznámení 

podle zákona o ochraně oznamovatelů je z hlediska 

zvláštní povahy subjektu přestupku (oznamovatel 

nepravdivého obvinění z přestupku) speciální ve 

vztahu k obecné skutkové podstatě přestupku 

nepravdivého obvinění z přestupku podle § 7 odst. 1 

písm. c) bodu 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích, za jehož spáchání hrozí pokuta v 

maximální výměře 20 000 Kč. I z tohoto pohledu se 

jeví hranice maximální výše sankce za přestupek 

podle § 28 odst. 1 návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů jako dostatečně vysoká.  

Zároveň je potřebné připomenout, že potenciální 

pachatel vědomě nepravdivého oznámení riskuje více 

než jen pokutu v případě, že by svým jednáním 
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způsobil škodu (v takovém případě bude odpovědný 

rovněž podle soukromoprávních předpisů), nebo by 

jeho oznámení dosáhlo intenzity křivého obvinění 

podle 345 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže 

K předmětu zákona, uvedeném v § 1 návrhu, je třeba úvodem 

uvést, že samotná textace tohoto ustanovení je značně vágní a 

neúplná a neodpovídá klasickým zásadám tvorby legislativního 

textu. Chybí obecné vymezení předmětu zákona, který se má 

podle názvu i účelu transponované Směrnice Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o 

ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také 

jako „Směrnice“), týkat oznamování „porušování práva Unie“. 

I Směrnice má ve svém obdobném čl. 1 alespoň popis předmětu 

(účelu) předpisu jako zajištění „ochrany osob oznamujících 

porušení práva Unie“. 

Z textu návrhu zákona ani z důvodové zprávy zřetelně a 

jednoznačně nevyplývá, že návrh zákona má regulovat vztahy 

týkající se osob oznamujících porušení práva EU. 

Zároveň také z předmětu zákona ani z důvodové zprávy 

jednoznačně nevyplývá, že by účelem návrhu zákona bylo 

oznamování porušování pouze národního práva (ČR). 

Pokud má být účelem návrhu zákona zároveň úprava vztahů 

(ochrana) oznamovatelů porušování práva EU, stejně jako 

práva národního, mělo by to jednoznačně být kodifikováno 

v předmětu zákona nebo alespoň vysvětleno v důvodové 

zprávě. 

Částečně akceptováno. Vysvětleno 

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) bude upraveno do 

tohoto znění: 

„o skutečnostech nasvědčujících tomu, že v 

souvislosti s výkonem činnosti uvedené v písmenu c) 

bylo nebo má být spácháno protiprávní jednání, které 

nemá znaky trestného činu ani přestupku a kterým je 

porušena povinnost uložená právním předpisem nebo 

přímo použitelným předpisem Evropské unie 

upravujícím oblast“. 

Návrh zákona představuje v souladu se Směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze 

dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují 

porušení práva Unie (dále též jen „Směrnice“) 

obecnou úpravu oznamování protiprávního jednání. 

Stávající zvláštní úprava oznamování protiprávního 

jednání není novým návrhem zákonem dotčena. 

Agentura sama o sobě neposuzuje oznámení 

meritorně, pouze zkoumá, zda se nezakládá na zjevně 

nepravdivých informacích. Pokud bude 

prostřednictvím Agentury učiněno oznámení 

spadající do působnosti jiné orgánu, Agentura ho 
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Z hlediska ochrany hospodářské soutěže je v otázce vymezení 

předmětu návrhu zákona nutno především upozornit na režim 

čl. 3 odst. 1 Směrnice, který výslovně stanoví, že pokud jsou 

v odvětvových aktech Unie „stanovena zvláštní pravidla 

týkající se oznamování porušení, použijí se uvedená zvláštní 

pravidla“.  

Tato připomínka je zásadní. 

v souladu s § 19 odst. 3 písm. a) neprodleně tomuto 

orgánu postoupí.  

 

Reakce předkladatele na nesouhlas připomínkového 

místa se způsobem vypořádání:  

Vymezení protiprávních jednání, které je možné 

oznamovat v režimu zákona o ochraně oznamovatelů 

je determinováno požadavky Směrnice, která hovoří 

o jakémkoliv protiprávním jednání (článek 5 odst. 1 a 

2 ve spojení s článkem 2, 3 a 4). Rozšíření věcné 

působnosti zákona oproti Směrnici se tedy týká 

pouze trestných činů a přestupků nespadajících do 

vymezených oblastí, tedy jednání dosahujícího vyšší 

míry společenské škodlivosti než u porušení 

některých unijních aktů, za jejichž porušení právní 

řád často nestanoví sankci. Nedává proto smysl, aby 

se na část trestných činů / přestupků návrh zákona 

vztahoval a na druhou nikoliv.  

Pokud jde o pravidlo obsažené v čl. 3 Směrnice, ve 

vztahu k již existujícím oznamovacím mechanismům 

bude mít návrh zákona vztah subsidiarity.  

Do zákona o ochraně oznamovatelů bude doplněno 

ustanovení v následujícím znění:  

„Ustanovení tohoto zákona se přiměřeně použijí na 

oznamování protiprávního jednání, kterým je 

porušena povinnost uložená právním předpisem 

uvedeným v § 2 odst. 1. písm. a), podle jiného 
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právního předpisu, a to v rozsahu, v jakém není 

upraveno tímto právním předpisem.“ 

Předkladatel důvod subsidiární aplikace zákona o 

ochraně oznamovatelů při existenci zvláštních 

mechanismů pro oznamování v sektorových 

předpisech rozvede do důvodové zprávy. 

„Právní úprava oznamovacích systémů v sektorový 

oblastech,10 které bude mít vůči návrhu zákona 

povahu lex specialis. V § 6 návrhu zákona jsou 

upraveny možnosti podávat oznámení včetně 

oznámení u orgánu veřejné moci příslušného podle 

jiného právního předpisu, čímž jsou myšleny i výše 

uvedené případy.“ 

Návrh zákona výslovně do svého § 2 odst. 1 (toto ustanovení 

má podle svého názvu upravovat definice, ale v podstatě 

upravuje předmět zákona) zahrnuje např. oblast zadávání 

veřejných zakázek, veřejné dražby a veřejné soutěže, kdy v 

důvodové zprávě je zahrnut do této oblasti i zákon č. 273/1996 

Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve 

znění pozdějších předpisů.  

Oblast hospodářské soutěže má již tradičně nastavena svá 

specifická pravidla oznamování porušení soutěžních pravidel a 

institut tzv. disclosure a leniency programy (shovívavosti). 

Navíc, v současné době je transponována Směrnice Rady a 

Vysvětleno 

Působnost návrhu zákona vychází z požadavků 

Směrnice. V souladu se Směrnicí tak oblast 

hospodářské soutěže bude spadat i do působnosti 

návrhu zákona. Úplný a aktuální seznam právních 

předpisů spadajících do jednotlivých oblastí povede 

Agentura (MSP) na svých internetových stránkách. 

Tato povinnost bude nově upravena v návrhu zákona. 

K souběhu mezi režimy oznamování (obecný a 

zvláštní viz výše). 

                                            
 
10 Například z finančního sektoru zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo hospodářské soutěže zákon č. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 

Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.  
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Evropského parlamentu (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2019, 

o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž, která 

výslovně upravuje tyto instituty. 

Na základě výše uvedeného je tedy nezbytné vyjasnit, zda se 

předmět návrhu zákona vztahuje i na oblast hospodářské 

soutěže, v jakém rozsahu a v jakých případech a jak bude řešen 

případný konflikt mezi právními úpravami a ve vztahu k 

zvláštním institutům soutěžního práva. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Reakce předkladatele na nesouhlas připomínkového 

místa se způsobem vypořádání:  

Jednotlivé oblasti v § 2 odst. 1 písm. a) byly 

vymezeny tak, aby odpovídaly terminologii českého 

právního řádu. Předkladatel pak vymezil tyto oblasti 

obecným způsobem tak, aby dopadaly právě na co 

nejširší spektrum specifických podoblastí.  

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) bod 7 bude 

předmětem revize, a to tak, že text „…a veřejné 

soutěže…“ bude nahrazen textem „…a hospodářské 

soutěže…“.  

Úplný a aktuální výčet právních předpisů, na které se 

úprava zákona o ochraně oznamovatelů bude 

vztahovat, zveřejní MSP (Agentura) na svých 

internetových stránkách, přičemž tato povinnost bude 

doplněna do § 17 normativního textu návrhu zákona 

o ochraně oznamovatelů.  

Ke vztahu speciálních pravidel pro oznamování viz 

vypořádání první připomínky. Ve vztahu k již 

existujícím oznamovacím mechanismům bude mít 

návrh zákona vztah subsidiarity.  

Do zákona o ochraně oznamovatelů bude doplněno 

ustanovení v následujícím znění:  

„Ustanovení tohoto zákona se přiměřeně použijí na 

oznamování protiprávního jednání, kterým je 

porušena povinnost uložená právním předpisem 
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uvedeným v § 2 odst. 1. písm. a), podle jiného 

právního předpisu, a to v rozsahu, v jakém není 

upraveno tímto právním předpisem.“ 

V § 4 odst. 1 návrhu zákona je kodifikována pouze generální 

skutková podstata, kdy „oznamovatel nesmí být vystaven 

odvetným opatřením“. Jako „odvetná opatření“ je pak 

definováno „jednání vyvolané oznámením“ a které je zásahem 

do práv či oprávněných zájmů. Předmětné ustanovení pouze 

velmi obecně a deklaratorně zakazuje veškerá taková jednání. 

Otázkou pak je reálná aplikace takového ustanovení v praxi a 

jeho vynutitelnost. 

Na dané ustanovení by měly navazovat konkrétnější úpravy 

skutkových podstat a další instituty, jako např. neplatnost 

takových jednání. Možným řešením tohoto problému je využití 

obdobných institutů jako např. obrácení důkazního břemene 

(viz návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů). 

Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno 

Předkladatel zvolil obecné vymezení odvetných 

opatření za účelem obsáhnutí co možná největšího 

množství nežádoucích jednání, před kterými bude 

oznamovatel chráněn. Taxativní výčet odvetných 

opatření zapovídá článek 19 Směrnice. 

Demonstrativní výčet nepovažoval předkladatel za 

vhodný. Demonstrativní výčty jsou totiž 

problematické, když ze své podstaty nepokrývají 

všechny myslitelné případy. Může se pak v praxi 

vytvářet (mylný) dojem, že opatření, které ve výčtu 

není uvedeno, není odvetným opatřením ve smyslu 

zákona, přestože jinak splňuje všechny jeho definiční 

znaky. To, že ve sporných případech musí 

rozhodovat soud, je běžnou praxí. Ochrana 

oznamovatelů je oblastí spornou ze své povahy, 

neboť řeší konflikt zájmu veřejného a zájmu 

oznamovatele na straně jedné a zájmu zaměstnavatele 

na straně druhé. Tento konflikt typicky nepůjde 

vyřešit domluvou obou stran, nýbrž až v soudním 

řízení. 

K ochraně oznamovatele před odvetnými opatřeními 

slouží mj. zavedení postihu za naplnění skutkové 

podstaty přestupku odvetného opatření či procesní 

nástroje uvedené v připomínce, nelze tedy souhlasit 
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s tím, že se jedná o zákaz deklaratorní povahy. 

Zavedení neplatnosti, respektive neúčinnosti 

právních jednání potenciálně naplňujících znaky 

odvetných opatření a priori by bylo nepřiměřeným 

zásahem do právních vztahů s těžko představitelnými 

důsledky. Takový postup by se týkal mimo jiné i 

řady veřejnoprávních jednání (vydávání licencí, 

správních rozhodnutí atp.). Ochrana oznamovatele 

před odvetnými opatřeními je zvýšena zejména 

doprovodným změnovým zákonem, který novelizací 

občanského soudního řádu a soudního řádu správního 

posiluje procesní postavení oznamovatele před 

soudem (prostřednictvím institutu předběžného 

opatření či odkladného účinku), přičemž osoba 

uplatňující odvetná opatření je za jakoukoliv újmu 

způsobenou osobám chráněným tímto zákonem 

odpovědná rovněž soukromoprávně. Oznamovatel 

tedy před soudem nebude muset prokazovat, že vůči 

němu bylo uplatněno odvetné opatření, nýbrž postačí, 

když „uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze 

dovodit, že byl ze strany žalovaného vystaven 

odvetnému opatření proto, že je oznamovatelem 

podle zákona“. 

 

Reakce předkladatele na nesouhlas připomínkového 

místa se způsobem vypořádání:  

Předkladatel má za to, že návrh vypořádání 

předmětné připomínky byl všeobsáhlý a na 
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předložené argumentaci trvá.  

Dále předkládá v návaznosti na výsledek 

meziresortního připomínkového řízení normativní 

text s rozšířeným výčtem skutkových podstat 

přestupků:  

„§ 28 Přestupek odvetného opatření 

(1)  Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická 

osoba se dopustí přestupku tím, že v souvislosti 

s učiněným oznámením učiní vůči oznamovateli nebo 

osobám uvedeným v § 4 odst. 2, které nejsou 

zaměstnanci, odvetná opatření.  

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit 

pokutu až do 1 000 000 Kč.“  

§ 29 Přestupek vědomě nepravdivého oznámení 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

učiní vědomě nepravdivé oznámení o protiprávním 

jednání podle tohoto zákona. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit 

pokutu až do 50 000 Kč. 

§ 30 Přestupky příslušných osob 

(1) Příslušná osoba, která nepodléhá kárné nebo 

kázeňské odpovědnosti, se dopustí přestupku tím, že  

a) odepře přijetí oznámení, neposoudí 

důvodnost oznámení nebo neinformuje 

oznamovatele o výsledcích posouzení 

oznámení ve lhůtách stanovených tímto 
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zákonem, 

b) v případě podezření ze spáchání 

protiprávního jednání neinformuje se 

souhlasem oznamovatele neprodleně 

příslušný správní, policejní nebo jiný orgán, 

c) poskytne třetí osobě informace, které by 

mohly zmařit nebo ohrozit účel oznamování, 

nebo bez písemného souhlasu oznamovatele, 

osob uvedených v § 4 odst. 2 anebo osob 

uvedených v oznámení poskytne třetí osobě 

informace o jejich totožnosti, nebo 

d) neoznámí pozbytí podmínekky bezúhonnosti 

pro výkon činnosti příslušné osoby 

uvedenýché v § 10 odst. 1. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit 

pokutu až do 50 000 Kč. 

Dále budou doplněny přestupky povinných subjektů 

tak, aby povinný subjekt, který není 

zaměstnavatelem, se dopustil přestupku tím, že 

nezavede vnitřní oznamovací systém v souladu 

s tímto zákonem (předkladatel doplní do návrhu 

zákona o ochraně oznamovatelů aspekty, které musí 

naplňovat vnitřní oznamovací systém tak, aby jeho 

řádné zavedení bylo snáze kontrolovatelné 

a sankcionovatelné). A jakýkoliv povinný subjekt se 

dopustí přestupku tím, že postihne příslušnou osobu 

za výkon jejích práv a povinností podle zákona 
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upravujícího ochranu oznamovatelů. 

K přestupkové působnosti Agentury předkladatel 

návazně na vypořádání připomínek MPSV uvádí 

následující. 

Působnost inspektorátů práce se dotýká pouze 

odvetných opatření uplatněných vůči osobám, které 

jsou zaměstnanci. Působnost Agentury pak dopadá 

na všechny ostatní osoby, přičemž v případě 

přestupku odvetného opatření se působnost Agentury 

uplatní bez uvedeného omezení. Ustanovení § 31 

návrhu zákona bude upraveno následovně: 

§ 31 Společná ustanovení 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává 

ministerstvo. 

(2)  Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo. 

Agentura projednává přestupky podle tohoto 

zákona a ukládá a vybírá pokuty za jejich 

spáchání.“ 

Na závěr předkladatel uvádí, že postup, který ÚOHS 

napadá, totiž že „nemá k dispozici kompletní 

vypořádací tabulku, která se rovněž obvykle v rámci 

vypořádání připomínek předkládá“, není nikterak 

výjimečný, obzvláště u návrhů právních předpisů, ke 

kterým bylo uplatněno množství připomínek. 

Kompletní vypořádací tabulka, stejně jako všechny 

související revidované dokumenty v návaznosti na 

výsledek meziresortního připomínkového řízení, 
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bude k dispozici jako součást materiálu 

předkládaného vládě.  

V návrhu zákona je v jeho části první, hlavě II, zakotveno 

založení Agentury, která má především poskytovat metodickou 

a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů. Založení 

a činnost Agentury si vyžádá nemalé finanční a personální 

náklady v době, kdy je výdajová stránka státního rozpočtu 

podstatně zatížena. Současně je představiteli vlády aktuálně 

zdůrazňována snaha o snižování počtu zaměstnanců a státních 

úředníků nebo snaha o snižování administrativní zátěže 

a zajištění efektivního vynakládání prostředků na chod státní 

správy.  

Směrnice žádným způsobem neukládá členským státům, jakým 

způsobem mají zajistit ochranu oznamovatelů, je to tedy věcí 

konkrétního členského státu podle jeho podmínek; požaduje 

pouze po členských státech „určit“ příslušné orgány 

k přijímání a vyřizování oznámení a ne „zřizovat“ nové 

orgány.  

Agentura bude fungovat pouze jakýsi doplněk systémů orgánů 

(např. sektorových regulátorů), u kterých mohou oznamovatelé 

činit oznámení o porušování předpisů v jejich působnosti. I 

podle znění důvodové zprávy má mít Agentura především 

osvětový, poradenský a informační charakter. Další působností 

má být pouze vydávání potvrzení o oznámení. Jak zmiňuje i 

důvodová zpráva, účelem Agentury má být předávání 

vyhodnocených relevantních oznámení na příslušné orgány. 

V praxi se jeví nereálné, že by zaměstnanci Agentury mohli 

mít časovou a především odbornou kapacitu relevantně právně 

Vysvětleno  

Přijímání oznámení podle návrhu zákona 

nepředstavuje zdaleka jedinou činnost, kterou bude 

MSP (Agentura) vykonávat. MSP (Agentura) bude 

mít za úkol vést na svých internetových stránkách 

úplný seznam předpisů, na které se bude vztahovat 

působnost návrhu zákona podle § 2 odst. 1 písm. a), 

který bude nezbytné adekvátně aktualizovat (bude 

doplněno do návrhu zákona v reakci na vypořádání 

MPŘ). Významný úkol MSP (Agentury) bude 

spočívat v metodické a odborné pomoci povinným 

osobám a (potenciálním) oznamovatelům. Zejména 

v počátku účinnosti návrhu zákona lze předpokládat 

vysokou míru vytíženosti zaměstnanců Agentury 

právě na tuto oblast. V neposlední řadě bude 

Agentura příslušná k projednávání přestupků 

oznamovatelů, příslušných osob a osob povinných 

zřídit vnitřní oznamovací systém. Viz výše uvedené 

rozšíření přestupkové působnosti Agentury v reakci 

na vypořádání připomínek MPSV. 

Zhodnocení nákladů a přínosů zvažovaných variant 

bylo provedeno v důvodové zprávě. Na základě 

důkladného zhodnocení všech aspektů byla varianta 

zajištění činnosti vnějšího oznamovacího 

mechanismu MSP zvolena jako nejlepší. Jako 

neefektivní se ukázala varianta zřízení nového 
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posuzovat obsah a závažnost oznámení z hlediska 

specializovaných sektorových předpisů národních, natož 

předpisů EU (např. v oblasti hospodářské soutěže, finančních 

služeb či daní).  

Z výše zmíněných důvodů je nezbytné provést především 

posouzení návrhu zákona z hlediska regulatorní zátěže, resp. 

ekonomické analýzy, která má být prováděna v rámci zprávy 

RIA. V té mají být vyhodnocovány různé varianty řešení a 

jejích vyhodnocení či ekonomické dopady. I vzhledem 

k nastínění různých možností zařazení Agentury do již 

stávajících organizačních složek státu (jako např. Úřad pro 

dohled nad hospodařením politických stran, viz bod 2 obecné 

části důvodové zprávy), by měla být provedena podrobná 

zpráva RIA, obzvláště pokud rozsah ustanovení upravujících 

postavení Agentury zabírá většinu rozsahu návrhu zákona. 

Vzhledem k tomu, že kontrolní činnost zakázaných odvetných 

opatření má spadat pod Státní úřad inspekce práce, kterému 

mají být navýšeny personální kapacity, mohou činnosti 

plánované ve vnějším oznamovacím systému pod Agenturou 

být např. vykonávány již v rámci těchto stávajících 

inspektorátů (viz např. úprava na Slovensku). Případně lze pro 

vnější systém oznamování využít i jiné již existující instituce 

jako např. Veřejný ochránce práv (obdobně jako v některých 

zahraničních úpravách), který má vyřizování podnětů 

v různých oblastech ve své působnosti. Konkrétně má tato 

instituce působnost v oblasti diskriminace na základě 

antidiskriminačního zákona, což je v podstatě hlavní účel 

tohoto návrhu zákona, resp. Směrnice.  

správního úřadu v působnosti MSP. Současně se 

s ohledem na stávající charakter činností Kanceláře 

Veřejného ochránce práv a Úřadu pro dohled nad 

hospodařením politických stran a politických hnutí 

nejeví svěření výkonů působnosti v oblasti ochrany 

oznamovatelů jmenovaným úřadům jako věcně 

správné. Nota bene veřejný ochránce práv výkon 

působnosti v oblasti ochrany oznamovatelů odmítá.  

Pro účely důvodové zprávy nicméně budou detailněji 

rozpracovány varianty podřazení nově zřízeného 

útvaru (Agentury) pod Kancelář Veřejného ochránce 

práv a Úřad pro dohled nad hospodařením 

politických stran a politických hnutí.  

Kompletní RIA nebyla předkladatelem provedena 

s ohledem na poskytnutou výjimku. Návrh zákona je 

implementačním předpisem, přičemž zhodnocení 

ekonomických dopadů regulace proběhlo v souladu 

s Legislativními pravidly vlády v důvodové zprávě.  

 

Reakce předkladatele na nesouhlas připomínkového 

místa se způsobem vypořádání:  

Předkladatel odkazuje na shora uvedené na 

vypořádání a podotýká, že důvodová zpráva pokrývá 

veškeré oblasti nákladů na zřízení a provoz 

Agentury. V důvodové zprávě obecné části je 

důkladně zhodnocen předpokládaný hospodářský 

a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské 
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Tato připomínka je zásadní. prostředí České republiky (kapitola 7.1.).  

Předmětná kapitola podrobně uvádí očekávané 

náklady spojené se zřízením a provozováním 

Agentury, včetně podrobného vyčíslení personálních 

nákladů. Předkladatel dále v důvodové zprávě 

rozvádí náklady spojené s dislokací Agentury, 

náklady spojené s vytvořením oznamovacího 

systému a systému evidence údajů o přijatých 

oznámeních. 

Předkladatel upozorňuje, že navrhované řešení je 

z hlediska státního rozpočtu jednoznačně nejméně 

nákladné. Navíc, zařazení agentury do úřadu 

Veřejného ochránce práv, či Úřadu pro dohled nad 

hospodařením politických stran a hnutí se 

z oficiálních vyjádření těchto úřadů nejeví jako 

proveditelné, viz níže:  

(VOP) „Za zcela nesystémové řešení považuji 

variantu, kdy by působnost v oblasti ochrany 

oznamovatelů byla svěřena ochránci. Působnost, o 

které se v souvislosti s ochranou oznamovatelů 

hovoří, (…) nezapadá do konceptu ombudsmanské 

činnosti.“  

(ÚDHPSH) „Po důkladném zvážení tedy musím 

konstatovat, že není příliš vhodné, a dost možná ani 

fakticky reálné, zařadit agendu oznamovatelů na náš 

úřad. Především proto, že je obsahově i odbornostně 

zaměřen diametrálně jinak, než by to vyžadovala 

problematika whistleblowingu.“ 
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V neposlední řadě je vhodné poukázat na poměrně 

negativní zkušenost s fungováním inspektorátu práce 

při souhlasech s realizací pracovněprávních úkonů 

zaměstnavatelů na Slovensku.  

Úřad pro zahraniční 

styky a informace 

ČR 

K působnosti zákona:  

Navrhujeme v působnosti zákona zakotvit širší výjimku pro 

příslušníky a zaměstnance zpravodajských služeb jakožto 

oznamovatele a pro zpravodajské služby jakožto 

zaměstnavatele.  

Vzhledem k tomu, že návrh zákona je předkládán opakovaně a 

ve spolupráci s předkladatelem bylo již dosaženo dohody, a to 

zejména ve vztahu zpravodajských služeb k Agentuře a zákazu 

odvetných opatření, považujeme za nezbytné, materiál upravit 

tak, aby dohodnutá opatření byla aplikovatelná v plném 

rozsahu, což dle našeho názoru stále není zcela možné.  

S ohledem na výše uvedené navrhujeme podobně jako 

Bezpečnostní informační služba: 

1) do § 2 doplnit nový odstavec 7 ve znění: 

„(7) Předmětem oznámení podle tohoto zákona 

nemohou být skutečnosti, které se týkají činnosti 

zpravodajských služeb.“. 

2) Do části druhé, hlavy I. doplnit nový § 13 (a následující 

paragrafy přečíslovat) ve znění: 

„§ 13 

Ustanovení o vnitřním informačním systému se na 

zpravodajské služby České republiky použijí přiměřeně; 

Akceptováno jinak 

Ustanovení § 3 bude doplněno o odstavec 3 a 5:  

„(3) Informace o činnosti zpravodajských služeb 

České republiky jsou vyloučeny z oznamování 

prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, 

ministerstva a zveřejněním. 

(5) Příslušná osoba ani ministerstvo nepřijímají 

oznámení obsahující informace vyloučené z 

oznamování podle odstavců 2 až 4.“. 
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ustanovení § 27 o zveřejňování se na zpravodajské 

služby České republiky nepoužije.“. 

3) V § 16 písm. c) se slova „s výjimkou oznámení 

příslušníků nebo zaměstnanců zpravodajské služby“ 

zrušují.  

4) V § 18 se doplňuje nový odstavec 3 ve znění: 

„(3) Agentura nepřijímá oznámení, která se týkají 

činnosti zpravodajské služby, takové podání není 

oznámením podle tohoto zákona. Agentura podání 

podle věty první, předá bez zbytečného odkladu 

zpravodajské službě, jejíž činnosti se týká.“. 

5) V § 19 odst. 3 písm. b) se slova „nebo že jde o 

oznámení příslušníka nebo zaměstnance zpravodajské 

služby a Agentura je není oprávněna posoudit“ zrušují. 

Odůvodnění 

Ad 1 a 3–5) 

Výjimky uvedené v § 16 písm. c) a § 19 odst. 3 písm. b) 

navrhujeme nahradit novými odstavci v § 2 a § 18. 

Výjimka je formulována s ohledem na předmět oznámení, 

nikoliv na osobu oznamovatele. Zahrnuje tedy oznámení 

týkající se činnosti zpravodajské služby, nikoliv oznámení 

příslušníka či zaměstnance zpravodajské služby. Takto 

formulovaná výjimka odpovídá lépe účelu, kterým je právě 

ochrana činnosti zpravodajských služeb a jejich aktiv.  

Aplikace některých ustanovení o vnitřním informačním 

systému je nutné ve vztahu ke zpravodajským službám používat 
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přiměřeně (např. § 9 písm. c), § 12 odst. 2 a 3, § 24, § 26). 

Vyplývá to již ze samotné podstaty činnosti zpravodajských 

služeb, kdy není žádoucí, aby se informace z prostředí 

zpravodajské služby jakýmkoliv způsobem zveřejňovaly či 

zpřístupňovaly, a to s ohledem na ochranu utajovaných 

informací dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 

předpisů. Specifika zpravodajských služeb je rovněž třeba 

zohlednit, pokud jde o lhůty k posouzení oznámení či jejich 

evidenci. Toto ustanovení pak rovněž překlenuje mezeru 

v původním návrhu, kdy výjimka nepokrývala výjimku z 

oznámení zveřejněním dle § 27. 

Z pohledu zpravodajských služeb je rovněž nepřijatelné, aby 

Agenturou bylo přijato a prověřováno oznámení týkající se 

jejich činnosti. Naopak je pro zpravodajské služby žádoucí, aby 

o takovém oznámení byly informovány a mohly je prošetřit 

v rámci vlastních kontrolních mechanismů. Nový odstavec 3 § 

18 pak dle našeho názoru jednoznačněji vymezuje režim 

nakládání s takovým podnětem, když jej negativně vymezuje 

jako návrh, který není oznámením dle tohoto zákona a 

stanovuje, jakým způsobem má Agentura s oznámením naložit.  

Ad 2) 

Navržená doplnění a připomínky směřují k úpravám, na nichž 

se zpravodajské služby s předkladatelem shodly v rámci 

vypořádání připomínek k přechozí verzi materiálu z let 

2018/2019. 

Tato připomínka je zásadní. 
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V Praze 30. 9. 2020 

Vypracoval: 

Mgr. Matej Blažek 

        Podpis: 
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