
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 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 financí Požaduje se do tohoto návrhu zákona zařadit novelu 

zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML 

zákon“), případně, podle výsledku vypořádání 

připomínkového řízení k návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů i další právní předpisy. Tento požadavek 

pramení z úpravy ochrany oznamovatelů podle AML 

zákona, která bude inkorporována na základě vládního 

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

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony, zákony související s 

přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 

186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

předpisů (ST 909), (dále jen „novela AML zákona). Zde 

bude nutno na základě zvoleného řešení vyřešit kolize 

mezi právní úpravou obsaženou v novele AML zákona a 

zákona o ochraně oznamovatelů. Relevantními 

ustanoveními, která by měla být zejména řešena, jsou 

Akceptováno 

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu, ve znění pozdějších předpisů, bude novelizován 

následujícím způsobem: 

§ 21 odst. 6 písm b): 

„b) vnitřní oznamovací systém přiměřený rozsahu a 

povaze činnosti povinné osoby, který umožňuje 

zaměstnanci nebo fyzické osobě, která je pro povinnou 

osobu činná jinak než v základním pracovněprávním 

vztahu, anonymně podat oznámení o porušení tohoto 

zákona; oznamovatel nesmí být z důvodu podání oznámení 

vystaven odvetným opatřením podle zákona o ochraně 

oznamovatelů, který umožňuje podat oznámení 

zaměstnanci a fyzické osobě, která je pro povinnou osobu 

činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu; 

vnitřní oznamovací systém nemůže být spravován třetí 

osobou a nelze jej sdílet“. 
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ustanovení § 18 odst. 8, § 21 odst. 6, § 34a a 40b AML 

zákona, ve znění novely AML zákona. Bude nutné vyřešit 

jak základní konstrukční prvky ochrany oznamovatelů, 

které se mají od obecné právní úpravy v právní úpravě 

oblasti AML lišit (např. vůči kterému orgánu veřejné 

správy se budou oznámení činit nebo jaké způsoby 

oznámení lze v dané oblasti využít), ale též použití pojmů 

nebo institutů návrhu nového zákona, pokud byly v AML 

oblasti vymezeny pouze z důvodu dosavadní neexistence 

obecné právní úpravy, ale při její existenci již nebude 

důvod je samostatně vymezovat, neboť se má jednat 

právě o instituty totožné (např. vnitřní oznamovací 

systém nebo odvetná opatření). 

Tato připomínka je zásadní. 

vložení nového § 31d: 

„§ 31d 

Ochrana oznamovatelů v Úřadu 

(1) Úřad zavede vnitřní oznamovací systém, který 

umožní zaměstnanci Úřadu nebo fyzické osobě činné pro 

Úřad jinak než v základním pracovněprávním vztahu 

anonymně a zabezpečeným způsobem podat oznámení o 

porušení tohoto zákona. Oznamovatel a osoba podle § 4 

odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů nesmí být 

z důvodu podání oznámení vystaveni odvetným 

opatřením. 

(2) Na vnitřní oznamovací systém podle odstavce 1 a 

na oznámení o porušení povinnosti podle tohoto zákona 

učiněné zaměstnancem Úřadu nebo fyzickou osobou 

činnou pro Úřad jinak než v základním pracovněprávním 

vztahu se zákon o ochraně oznamovatelů nepoužije.“ 

§ 34a: 

„§ 34a 

Systém pro přijímání oznámení o porušení povinností 

podle tohoto zákona 

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto 

zákona 

(1) Úřad a příslušné profesní komory zavedou systém pro 

přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto 

zákona (dále jen „systém pro přijímání oznámení“). 

(2) Systém pro přijímání oznámení obsahuje podrobné 

postupy pro přijetí oznámení, přezkoumání jeho důvodnosti 

a nakládání s jeho výsledky. 
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(3) Postupy podle odstavce 2 zajistí ochranu oprávněných 

zájmů oznamovatele a osoby, která je podle oznámení 

odpovědná za porušení povinností podle tohoto zákona. 

(4) Oznamovatel nesmí být z důvodu podání oznámení 

vystaven odvetným opatřením. 

(5) Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů o 

porušení povinnosti podle tohoto zákona nelze učinit 

prostřednictvím 

a) Ministerstva spravedlnosti a 

b) zveřejnění podle zákona o ochraně 

oznamovatelů, pokud se na údaje obsažené v oznámení 

vztahuje povinnost mlčenlivosti podle tohoto zákona.“ 

vložení nového § 49a: 

„§ 49a 

Porušení povinností souvisejících s ochranou 

oznamovatelů 

(1) Osoba se dopustí přestupku tím, že v souvislosti 

s učiněným oznámením podle § 31d odst. 1 nebo podle 

zákona o ochraně oznamovatelů o porušení povinnosti 

podle tohoto zákona učiní odvetné opatření vůči 

oznamovateli, fyzické osobě, která je zaměstnancem 

povinné osoby nebo pro povinnou osobu činná jinak než v 

základním pracovněprávním vztahu nebo tomu, kdo 

nesmí být vystaven odvetnému opatření podle § 31d odst. 

1 nebo zákona o ochraně oznamovatelů. 

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) učiní vědomě nepravdivé oznámení podle zákona o 

ochraně oznamovatelů o porušení povinnosti podle tohoto 

zákona, 
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b) poskytne třetí osobě informace, které by mohly zmařit 

nebo ohrozit účel oznamování, nebo bez písemného 

souhlasu oznamovatele, fyzické osoby, která je 

zaměstnancem povinné osoby nebo je pro povinnou osobu 

činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu 

nebo toho, kdo nesmí být vystaven odvetnému opatření, 

anebo osob uvedených v oznámení poskytne třetí osobě 

informace o jejich totožnosti, nebo 

c) úmyslně brání oznamovateli v učinění oznámení. 

(3) Příslušná osoba podle zákona o ochraně 

oznamovatelů určená povinnou osobou, 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 zákonem o 

ochraně oznamovatelů, 

b) v případě podezření ze spáchání protiprávního jednání 

neinformuje se souhlasem oznamovatele neprodleně 

dozorčí úřad, nebo 

c) neoznámí pozbytí podmínek pro výkon činnosti 

příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů. 

(4) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že postihne 

příslušnou osobu podle zákona o ochraně oznamovatelů 

určenou povinnou osobou za výkon její činnosti podle 

tohoto zákona nebo zákona o ochraně oznamovatelů. 

(5) Za přestupek podle odst. 2 písm. b) a c) lze uložit 

pokutu až do 20 000 Kč. 

(6) Za přestupek podle odst. 2 písm. a) a odstavce 3 lze 

uložit pokutu až do 50 000 Kč.  
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(7) Za přestupek podle odstavce 1 a 4 lze uložit pokutu až 

do 1 000 000 Kč.“ 

 

Důvodová zpráva, A Obecná část: bod 7, část A 

Chybí konkrétní vyjádření k finančním dopadům na 

územní rozpočty a konkrétní, nebo alespoň rámcové 

vyčíslení. 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 bude mít významný 

dopad na jejich rozpočet. Zcela chybí např. cena 

základního vybavení pro zavedení vnitřního 

oznamovacího systému, administrativní náklady atp. 

Tato připomínka je zásadní. 

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, 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 
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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. 

Část šestá – Změna zákona o inspekci práce, Čl. X, 

bod 4 doplňující písm. j) 

Nevidíme důvod, proč by z kontrolní působnosti inspekce 

práce měla být vyjmuta Agentura, resp. její pověření 

zaměstnanci. Zdůvodnění uvedené v důvodové zprávě, tj. 

zachování důvěrnosti informací o oznamovatelích a jimi 

učiněných oznámeních, je zcela nedostatečné, ale 

současně aplikovatelné i na příslušné osoby. V rámci 

vnitřního oznamovacího systému rovněž dochází k práci s 

důvěrnými informacemi, nicméně tento systém není 

vyjmut z kontrolní působnosti inspekce práce. V případě 

zachování uvedeného ustanovení se jedná o nerovný 

přístup ve vztahu k výkonu práce/služby. Požadujeme 

ustanovení zrušit nebo rozšířit působnost i na pověřené 

zaměstnance. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Část šestá – Změna zákona o inspekci práce, Čl. X, 

bod 6, § 24b 

Není jasné, proč se zavádí správní delikty právnických 

osob na úseku ochrany oznamovatelů, byla-li v roce 2017 

odstraněna dualita správního trestání (zákon č. 183/2017 

Sb.). 

Akceptováno 
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Tato připomínka je zásadní. 

Část šestá – Změna zákona o inspekci práce, Čl. X, 

bod 6, § 24b 

V nadpise ustanovení a v textu § 24b odst. 1 je třeba 

pojem „správní delikt“ nahradit pojmem „přestupek“, aby 

toto ustanovení terminologicky odpovídalo současnému 

právnímu stavu, kdy i právnická osoba může spáchat 

přestupek (viz zákon o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich) i ostatním textu zákona o inspekci práce 

(viz nadpis hlavy II) a současně i vzhledem k plánované 

účinnosti dne 17. 12. 2021 v souladu se zákonem č. 

285/2020 Sb., který nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021, jenž 

mění slova „správní delikty“ na „přestupky“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Část sedmá – Změna zákona o státní službě, Čl. XI, 

bod 2 

V důvodové zprávě je uvedeno, že nařízení vlády č. 

145/2015 Sb. bude upraveno ve smyslu předkládaného 

zákona. Není ovšem zcela zřejmé, zda se bude nadále 

jednat o dvě právní úpravy nebo pouze jednu. 

Považujeme za nutné, aby došlo ke sjednocení systému, 

zejm. s ohledem na to, že správní úřady zaměstnávají jak 

zaměstnance v základním pracovněprávním vztahu, tak 

státní zaměstnance. 

Tato připomínka je zásadní. 

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 úřadů.    
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Ministerstvo obrany 1) K části třetí – Změna zákona o vojácích z povolání 

Požadujeme z návrhu změnového zákona vypustit celou 

část třetí. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že návrh zákona o ochraně 

oznamovatelů a změnový zákon jsou svou podstatou 

transpozičního charakteru, je z hlediska ochrany zájmů 

ozbrojených sil České republiky nezbytné zabývat se 

podstatou smyslu unijní úpravy. Předmětná směrnice 

stanoví minimální normy pro ochranu osob, které 

oznamují porušení práva v konkrétně vymezených 

oblastech. Z těchto oblastí se působnosti AČR týká pouze 

zadávání veřejných zakázek (oblast porušení pravidel pro 

zadávání zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti je 

však z působnosti směrnice výslovně vyňata na základě čl. 

3. odst. 2 věta druhá směrnice), a velmi okrajově (z 

pohledu účelu směrnice ve vztahu k celkové roli AČR) 

oblast bezpečnosti dopravy a ochrany životního prostředí. 

Zejména však směrnice výslovně v článku 3. odst. 2 věta 

první uvádí, že by jí neměla být ovlivněna (tento termín je 

dle našeho názoru přesnější než výraz „dotčena“, který 

používá oficiální česká verze směrnice) odpovědnost 

členských států za zajištění národní bezpečnosti nebo 

jejich pravomoc chránit své podstatné bezpečnostní 

zájmy. S těmito z pohledu ochrany zájmů ozbrojených sil 

klíčovými ustanoveními se však předložené návrhy zákonů 

žádným způsobem nevypořádaly.  

Z uvedených ustanovení směrnice jednoznačně vyplývá, 

Neakceptováno 

Nelze se ztotožnit s argumentací, že návrh předkladatele by 

v případě vojáků z povolání mohl „sloužit jako nástroj 

tlaku vojáků z povolání v rámci možných personálních 

sporů se zaměstnavatelem“. Výše uvedené je potenciálně 

jistě aplikovatelné i v případě jiných zaměstnavatelů, 

nicméně předkladatel je přesvědčen o tom, že návrh zákona 

o ochraně oznamovatelů a doprovodný změnový zákon 

zavádějí dostatečné záruky proti zneužitelnosti systému 

ochrany oznamovatelů jak oznamovateli, tak 

zaměstnavateli a osobami v obdobném postavení. Dále je 

potřeba zdůraznit, že zaměstnavatel nesmí činit pouze 

odvetná opatření a jakékoliv kroky jím učiněné jsou platné 

až do té doby, dokud soud nerozhodne, že se skutečně 

jedná o odvetné opatření. Zaváděné instituty posilujících 

procesní postavení oznamovatele před soudem jsou navíc 

jediným preventivním ochranným prostředkem, který má 

oznamovatel k dispozici. 

K ohrožení obrany státu viz částečné zúžení věcné 

působnosti ve vypořádání připomínky č. 1. 

Co se týče náplně práce vojáků z povolání, nelze podle 

předkladatele vyloučit možnost, že se voják při výkonu své 

činnosti dozví informace uvedené v § 2 odst. 1 (např. 

z oblasti ochrany životního prostředí a ochrany vnitřního 

pořádku a bezpečnosti, života a zdraví) a odst. 3.  
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že je na jednotlivých členských státech, jakým způsobem 

zváží implementaci ochrany oznamovatelů protiprávních 

jednání v určitých vymezených oblastech ve vztahu k 

primárnímu úkolu ozbrojených sil, kterým je právě 

zajištění národní bezpečnosti. Jedním z klíčových 

předpokladů pro zajištění tohoto úkolu je zvláštní 

charakter služebního poměru vojáků z povolání, který je 

ze své podstaty koncipován odlišně od režimu podle 

zákoníku práce či zákona o státní službě. Služební poměr 

je veřejnoprávního charakteru, a to zejména s ohledem na 

jeho základní princip, kdy voják slouží podle potřeby 

ozbrojených sil. Zajištění obranyschopnosti státu je 

prioritním zájmem státu, a je tak nadřazeno zájmům 

vojáka; podle toho je právě konstrukce služebního 

poměru vojáka z povolání koncipována.  

Právní předpisy Evropské unie specifické postavení 

obranných struktur členských zemí respektují, čehož je 

dokladem právě i čl. 3. odst. 2 předmětné směrnice. 

Služební poměr s sebou nese řadu omezení (i základních 

práv) vojáka z povolání. Občan je v tomto smyslu při 

vstupu do služebního poměru s tímto seznámen a při 

vstupu do ozbrojených sil s tímto souhlasí. Rezort 

Ministerstva obrany má komplexní systém řešení 

oznámení protiprávních jednání, který přitom reflektuje 

specifický režim služebního poměru vojáků z povolání. 

Stejně tak právní úprava zákona o vojácích z povolání 

garantuje vojákům zákonný postup při uplatňování 

personálních opatření ze strany služebních orgánů 

dostatečným způsobem.  
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Podstatou výhrady je obava, že zákon v navržené podobě, 

která ve vztahu k ozbrojeným silám ne zcela reflektuje 

úmysl unijního zákonodárce, může být zneužit k 

oznámením v jiných oblastech, než přesně vymezených, a 

mohl by sloužit jako nástroj tlaku vojáků z povolání v 

rámci možných personálních sporů se zaměstnavatelem 

(bez ohledu na to jestli vědomě, nebo z důvodu 

nepochopení účelu právní úpravy ochrany oznamovatelů 

protiprávního jednání ve vymezených oblastech), a to v 

oblastech personálních opatření, kdy to zákonodárce jistě 

takto nepředpokládal. Hlavní náplní činnosti vojáků z 

povolání (na rozdíl od příslušníků bezpečnostních sborů) 

je příprava na obranu vlasti. Naprostá většina příslušníků 

ozbrojených sil nevykonává činnost, která by měla 

korupční potenciál, a už vůbec ne v oblastech, které jsou 

vymezeny v ustanovení § 2 písm. a) navrhovaného zákona 

o ochraně oznamovatelů. Ve svém důsledku by 

navrhovaná úprava mohla narušit možnost služebního 

orgánu uplatňovat personální opatření vůči vojákům z 

povolání podle potřeby ozbrojených sil. Z uvedených 

důvodů navrhujeme vynětí části třetí z návrhu zákona. 

Tato připomínka je zásadní.  

2) K části třetí – Změna zákona o vojácích z povolání 

Navrhujeme část třetí doplnit o nový novelizační bod, 

kterým bude do zákona o vojácích z povolání v § 55 za 

poslední větu doplněna věta: „Do lhůty podle věty třetí se 

nezapočítává doba: 

Akceptováno 

V případě, že bude upuštěno od připomínky č. 1 

ke změnovému zákonu, pak lze akceptovat připomínku č. 

3. V opačném případě by se jednalo o nepřípustný 

„přílepek“ k návrhu změnového zákona, který 

s upravovanou problematikou (ochrana oznamovatelů) 
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a) po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení 

nebo řízení o přestupku, 

b) po kterou se o věci vedlo soudní řízení správní.“ 

Odůvodnění: 

Považujeme skutečnost, že není zákonem upraveno 

stavení lhůty pro kázeňský postih v případě kolize 

(souběhu) s trestním nebo přestupkovým řízením za 

závažný deficit současné právní úpravy, jenž nejlépe 

vynikne v porovnání s úpravou v zákoně č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (§ 32). 

V praxi skutečně nastávají případy, kdy orgán činný 

v trestním řízení rozhodne, že jednání uvedené v obžalobě 

není trestným činem, avšak není vyloučena odpovědnost 

za spáchání jiného méně závažného protiprávního 

jednání, postižitelného podle jiných právních předpisů; 

jde-li o vojáka, postoupí nebo předá věc k vyřízení 

veliteli, přičemž však v mezidobí zpravidla došlo 

k marnému uplynutí objektivní prekluzivní lhůty pro 

uložení kázeňského trestu (1 rok). Jde tedy o protiprávní 

jednání vojáka, které již nelze nijak postihnout, a 

s ohledem na základní zásady trestního řízení (presumpce 

neviny) ani v tomto případě nelze skutek, který se 

prokazatelně stal a spáchal jej voják (často je k dispozici 

doznání), zahrnout do služebního hodnocení pachatele. 

Voják může být pachatelem přestupků ve smyslu §§ 28 až 

30 navrhovaného zákona o ochraně oznamovatelů. 

S ohledem na povahu věci je dobře možné, že o skutku 

nebo některé jeho části se bude vést (jiným orgánem) 

nijak nesouvisí. 

Předkladatel navrhuje znění poslední věty § 55 upravit 

následujícím způsobem: „Za kázeňský přestupek lze uložit 

kázeňský trest do 1 roku ode dne jeho spáchání; do této 

doby se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek 

vedlo trestní řízení nebo řízení o přestupku a doba, po 

kterou se o věci vedlo soudní řízení správní“. 
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trestní nebo přestupkové řízení, ač by současně 

přicházelo v úvahu uložení kázeňského trestu. Proto se 

„otevření“ zákona č. 221/1999 Sb. v této souvislosti jeví 

jako vhodné a žádoucí. Předložená změna současně zvýší 

právní jistotu na straně oznamovatele a zabrání se 

obstrukčnímu jednání osob, které jsou podezřelé ze 

spáchání protiprávních jednání. Navrhovaná změna 

směřuje k modernizaci právní úpravy, která z výše 

uvedených důvodů nevyhovuje současným potřebám 

ozbrojených sil.  

Tato připomínka je zásadní. 

3) K návrhu obecně: 

V souvislosti se zásadní připomínkou Ministerstva 

obrany na změnu § 27 zákona o ochraně oznamovatelů 

ohledně respektování mlčenlivosti je nutné doplnit novou 

skutkovou podstatu přestupku spočívající v porušení 

mlčenlivosti. Požadujeme proto doplnit novou část, která 

zní: 

„Změna zákona o Vojenském zpravodajství 

V zákoně č. 289/2005 Sb., o Vojenském 

zpravodajství, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., zákona 

č. 254/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 

64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 47/2016 

Sb., zákona č. 35/2018 Sb. a zákona č. 205/2019 Sb., se 

za § 25 vkládá nový § 25a, který zní: 

„25a 

Neakceptováno. Vysvětleno 

Vzhledem k neakceptaci (vysvětlení) zásadní připomínky k 

§ 27 není možné akceptovat ani tuto připomínku. V tomto 

případě se nejedná o povinnost mlčenlivosti, která by se 

vztahovala na oznamování podle zákona o ochraně 

oznamovatelů, tzn., není v gesci Ministerstva 

spravedlnosti, aby toto ustanovení novelizoval. 
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Přestupky fyzických osob 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

v rozporu s § 25 odst. 1 nezachová mlčenlivost. 

(2) Za jednání podle odstavce 1 lze uložit pokutu 

do 100 000 Kč. 

(3) Přestupky podle tohoto zákona projednává a 

pokuty vybírá Ministerstvo obrany.“ 

Odůvodnění: 

Ačkoli v zákoně o Vojenském zpravodajství je upravena 

povinnost mlčenlivosti, a tato mlčenlivost má být 

respektována do určité míry i při postupu podle zákona 

na ochranu oznamovatelů (zákaz zveřejnění takové 

informace), chybí zcela skutková podstata přestupku 

spočívajícího v porušení této mlčenlivosti. Dochází proto 

k jejímu doplnění do zákona. 

Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

Obecně 

Návrhem změnového zákona dohází k rozšíření 

působnosti orgánů inspekce práce bez možnosti 

Ministerstva práce a sociálních věcí do příprav této 

úpravy, jakkoliv zasáhnout před připomínkovým řízením, 

a to i přes skutečnost, že resort práce a sociálních věcí má 

svého stálého zástupce v pracovní skupině Rady vlády 

pro koordinaci boje s korupcí nominovaného ministryní 

práce a sociálních věcí, která má danou problematiku ve 

své gesci. 

Částečně akceptováno  

K argumentaci uvedené u připomínky č. 1 je potřeba uvést, 

že ochrana oznamovatelů velmi úzce souvisí 

s pracovněprávními vztahy jak vymezením věcné 

působnosti zákona o ochraně oznamovatelů, tak i 

vymezením jeho působnosti osobní. V ostatních případech 

je působnost orgánů inspekce práce návrhem 

doprovodného změnového zákona zúžena pouze na 

zaměstnance. Novelizace skutkových podstat v zákoně o 

inspekci práce byla již při projednávání posledního návrhu 
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Je třeba uvést, že tvorba skutkových podstat v zákoně o 

inspekci práce má svá specifika a že působnost orgánů 

inspekce práce je limitována na oblast pracovněprávních 

vztahů. Mnohá z písmen navrhovaných skutkových 

podstat však s pracovněprávními vztahy příliš nesouvisí, 

případně opomíjí povinnosti předpokládané jinde 

(například informační povinnosti zaměstnavatele dané 

zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů). 

Současně považujeme některá písmena za nadbytečná, 

neboť například v § 11b odst. 1 by bylo možné spojit 

písm. b) a písm. g). 

Přestupkové skutkové podstaty však bude možné 

kvalifikovaně hodnotit až ve chvíli, kdy bude známa 

podoba návrhu zákona o ochraně oznamovatelů ve verzi 

po mezirezortním připomínkovém řízení. 

Vymiňujeme si tedy právo reakce na navrhované 

ustanovení právě ve světle těchto budoucích úprav.  

Tato připomínka je zásadní. 

zákona o ochraně oznamovatelů (z roku 2019) podrobně 

diskutována, a rovněž její podoba v aktuálním návrhu 

zákona vzešla z těchto diskusí. 

V návrhu změnového zákona dojde ke sloučení písmen b) a 

g) v § 11b odst. 1. 

Odůvodnění výše pokut za přestupky je podložena 

nedostatečnou argumentací a analýzou a neodpovídá 

běžné praxi stanovování výše pokut za přestupky. Je 

nezbytné tuto analýzu řádně doplnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno 

Výše pokut reflektuje metodiku Ministerstva vnitra 

k tvorbě právní úpravy přestupků („Zásady tvorby právní 

úpravy přestupků“), stejně jako reflektuje současnou 

úpravu obsaženou v zákoně o inspekci práce. 

Předpokládá se zavedení nového přestupku učinění 

odvetného opatření vůči zaměstnanci v souvislosti s 

Neakceptováno. Vysvětleno 

Charakter a postavení dalších chráněných osob jsou 
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podaným oznámením [§ 11b odst. 1 písm. d) a § 24b 

odst. 1 písm. d)]. Ze zákona o ochraně oznamovatelů 

vyplývá, že tato ochrana je poskytována i osobám 

blízkým [§ 4 odst. 2 písm. b) návrhu zákona] a z 

důvodové zprávy k předmětnému ustanovení vyplývá, že 

osobou, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou 

se rozumí osoba blízká nejen ve smyslu § 22 odst. 1 

občanského zákoníku, ale i ve smyslu § 3 odst. 1 zákona 

o inspekci práce (ZIP), tj. i spřátelený spolupracovník. 

Upozorňujeme, že skupina spřáteleného pracovníka je 

ryze subjektivní, a ze strany orgánů inspekce práce tak 

nebude možné provádět kontrolu. Návrh zákona o 

ochraně oznamovatelů navíc neobsahuje ani 

demonstrativní výčet odvetných opatření. V případě 

širokého výkladu pojmu osoba blízká nesouhlasíme, aby 

byla ochrana poskytována osobě, která není 

oznamovatelem a ani nic pro oznámení protiprávního 

jednání neučinila.  

Z návrhu ani z důvodové zprávy není zřejmé, jak by byl 

řešen následující příklad: v rámci obchodní spolupráce 

mezi vzájemně propojenými subjekty A a B dochází 

k porušování právních předpisů (např. trestný čin), 

zaměstnanec subjektu A učiní oznámení, přičemž má 

osobu blízkou, která je zaměstnána u subjektu B. Subjekt 

B bude vůči této osobě blízké činit kroky z důvodu 

učiněného oznámení. 

Tato připomínka je zásadní. 

vymezeny Směrnicí (rec. 41 a čl. 4 odst. 4) a jejich zúžení 

by bylo v neprospěch oznamovatele, což Směrnice 

nepřipouští. Vztah oznamovatele a dalších osob, stejně 

jako skutečná povaha opatření, které se může jevit jako 

odvetné, musí být předmětem individuálního posouzení 

s ohledem na okolnosti konkrétního případu.  

K demonstrativnímu výčtu více viz argumentace 

u připomínky k § 2 odst. 6. 

Na uvedený příklad je podle předkladatele pamatováno 

právě obecným zákazem odvetných opatření (tzn. ze strany 

kohokoliv) a dále vymezením osob, vůči kterým nesmí 

dojít k uplatnění odvetného opatření. 
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K části šesté – Změna zákona o inspekci práce 

K § 3 odst. 1 písm. i) 

Pokud má v zákoně zůstat široký okruh osob chráněných 

zákonem (viz § 4), není možné, aby kontrolní působnost 

byla pro inspekci práce dána v plném rozsahu. Navíc je 

třeba vyloučit kontrolu těch povinností, které sankcionuje 

Agentura na ochranu oznamovatelů (Agentura) podle 

zákona. Je třeba upravit odkaz v § 3 odst. 1 písm. i) 

zákona o inspekci práce a omezit se skutečně jen na 

vztahy pracovněprávní, případně uvést výčtem, v jakých 

oblastech lze kontrolu podle tohoto zákona provést 

(obdobně jako to má inspekce práce vymezeno ve vztahu 

k zákonu o státní službě v § 6 odst. 3). 

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. 

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.  

K § 6 odst. 1 písm. k) 

Navrhované doplnění považujeme za nadbytečné, neboť 

podle § 8 nově navrženého zákona osobou povinnou 

zřídit vnitřní oznamovací systém je vždy zaměstnavatel 

(blíže specifikovaný v tomto ustanovení), přičemž 

zaměstnavatel je již uveden v § 6 odst. 1 písm. a) ZIP. 

Pokud je vyjmutí myšleno tak, že kontrola orgánů 

inspekce práce se netýká činnosti Agentury (přijímání 

oznámení, vystavování osvědčení atd.), je třeba toto uvést 

přímo v textu zákona. Máme totiž za to, že kontrola 

dodržování pracovněprávních předpisů (dodržování 

pracovní doby atd.) orgány inspekce práce mohou 

Akceptováno 

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů bude v § 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 
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provádět i u Agentury. 

Tato připomínka je zásadní. 

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 mohou 

inspektoráty práce provádět rovněž u Agentury (ze 

změnového zákona bude vyškrtnut § 6 odst. 4 písm. j).  

K § 11b odst. 1 písm. c), resp. § 9 písm. a) 

Příslušná osoba má být řádně poučena o právech a 

povinnostech. Uvedená povinnost obsahuje pojem 

„řádně“. Navrhujeme slovo „řádně“ vypustit. Příslušná 

osoba má být poučena o právech a povinnostech v 

rozsahu zákona. Aby bylo možné splnění této povinnosti 

zkontrolovat, případně sankcionovat, je třeba, aby byla 

stanovena povinnost vést o ní záznam písemně.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Předkladatel vypustí z návrhu zákona slovo „řádně“ 

a doplní povinnost vytvoření písemného záznamu 

o poučení příslušné osoby.  

K § 11b odst. 1 písm. d) 

Navrhujeme vypustit, neboť uvedené jednání bude 

postiženo přímo Agenturou podle § 28 zákona. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

K § 11b odst. 1 písm. e) 

Navrhujeme vypustit pro neurčitost v návrhu uvedené 

povinnosti. Zákon v § 9 nedefinuje, co to jsou materiální 

podmínky.  

Akceptováno 

Předkladatel uvedené ustanovení odstraní ze skutkových 

podstat přestupků. 
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Tato připomínka je zásadní. 

K § 11b odst. 1 písm. f) 

Není zřejmé, v čem má spočívat postih příslušné osoby. 

Požadujeme upřesnit v zákoně z důvodu 

kontrolovatelnosti i sankcionovatelnosti dané povinnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Postihem se obecně rozumí negativní zásah do právní sféry 

příslušné osoby. Ustanovení je obecné s ohledem na celou 

řadu možných postihů příslušné osoby, nicméně s ohledem 

na smysl a účel návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a 

souvisejícího změnového zákona se jedná se o tak závažné 

jednání, které musí být postižitelné.  

Předkladatel důvody pro přistoupení k obecnému pojetí 

postihu příslušné osoby, stejně jako relevantní příklady 

takového postihu, více rozvede do důvodové zprávy. Ve 

vztahu k tomuto přestupku bude působnost vykonávat 

pouze MSP (Agentura) – více viz vypořádání připomínky k 

§ 2 odst. 6. 

Výše uvedené připomínky MPSV k § 6 odst. 1 písm. k), § 

11b odst. 1 písm. c), k § 11b odst. 1 písm. d) a k § 11b 

odst. 1 písm. e) se přiměřeně vztahují i na skutkové 

podstaty přestupků podle § 24b. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Vypořádání uvedených připomínek se přiměřeně vztahuje i 

na skutkové podstaty přestupků podle § 24b. 

K § 24b 

Požadujeme V § 24b zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce, ve znění pozdějších předpisů, slova „Správní 

delikty“ v nadpisu ustanovení a slova „správního deliktu“ 

v odst. 1 nahradit slovy „Přestupky“ a „přestupku“. 

Současně v nadpisu ustanovení požadujeme za slova 

„právnických osob“ doplnit slova „a podnikajících 

Akceptováno 
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fyzických osob“ tak, aby byla terminologie v souladu se 

systematikou zákona o inspekci práce a jeho platným 

zněním (zejména v souvislosti s přijetím zákona 

č. 285/2020 Sb., a zákona č. 250/2016 Sb.) 

Tato připomínka je zásadní. 

Dovolujeme si na závěr znovu zdůraznit, že přesto, že je 

zasahováno zásadním způsobem do působnosti MPSV, 

nebyla ve věci resortem Ministerstva spravedlnosti 

vedena žádná jednání, která by směřovala k tak rozsáhlé 

právní úpravě skutkových podstat v zákoně č. 251/2005 

Sb., zákon o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, 

což s ohledem na skutečnost, že má resort svého stálého 

zástupce v pracovní skupině Rady vlády pro koordinaci 

boje s korupcí nominovaného ministryní práce, 

považujeme za nestandartní.  

Uvědomujeme si samozřejmě potřebu transpozice 

evropské právní úpravy do českého právního řádu, 

nicméně přesto se návrh jako takový místy velmi 

necitlivě zasahuje do systému pracovněprávních vztahů, 

jejich ochrany, a to i v oblasti kontroly. Proto trváme na 

úzké spolupráci jak při přípravě, tak při dohotovení 

návrhu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Více viz vypořádání připomínky č. 1 k návrhu zákona o 

ochraně oznamovatelů a k návrhu doprovodného 

změnového zákona. 

K důvodové zprávě 

1. Ačkoli zákon o inspekci práce i nadále pracuje s 

pojmem „správní delikt“, současný zákon o přestupcích 

Ad 1. Částečně akceptováno 

Dojde ke sjednocení terminologie (správní delikt / 

přestupek v návrhu zákona i ve znění důvodové zprávy.  
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se vztahuje nejen na přestupky ve smyslu předchozí 

právní úpravy, ale rovněž na dosavadní jiné správní 

delikty (tedy jiné správní delikty fyzických osob, správní 

delikty právnických osob a správní delikty podnikajících 

fyzických osob). Z tohoto důvodu navrhujeme upravit 

důvodovou zprávu, a to například v části k § 9: „… 

respektive za správní delikt přestupek podle § 24b…“ 

V důvodové zprávě je uvedeno: „V ČR stále přetrvává 

spíše negativní postoj k osobám, které ve veřejném zájmu 

učiní oznámení o podezření ze spáchání protiprávního 

jednání…“ a zároveň „Přitom v posledních letech se v 

souvislosti s odhalenými korupčními skandály či kauzami 

vyvádění peněz do daňových rájů zvýšila společenská 

poptávka po jedincích, kteří se odhodlají upozornit 

na protiprávní jednání se snahou přispět k potírání 

protiprávních a korupčních praktik v zájmu kultivace 

veřejného prostoru.“ Není zřejmé, na základě jakých 

údajů dospěl předkladatel k tomuto závěru. Domníváme 

se, že se jedná o zcela rozporuplná tvrzení. 

Návrh je zdůvodňován potřebou naplnění prohlášení 

vlády, konkrétně boje proti korupci „budeme dále bojovat 

proti korupci ve všech oblastech, tento boj systémově 

koordinovat, vyhodnocovat efektivitu již přijatých 

protikorupčních opatření v praxi a navrhovat jejich 

vhodné změny a doplnění. V této souvislosti předložíme 

zejména účinné právní nástroje k ochraně oznamovatelů 

korupce.“ avšak následně je návrh pojímám velice 

„bezbřeze“, kdy se tento vztahuje na veškerá porušení 

uležená jednotlivými předpisy z vyjmenovaných oblastí, 

Předkladatel se nedomnívá, že by důvodová zpráva uváděla 

rozporuplná a nepodložená (například údaje ze zahraničí, 

data z neziskového sektoru atd.) tvrzení. 

Předkladatel se rovněž nedomnívá, že by navrhovaná 

úprava byla pojímána „bezbřeze“, přičemž výsledná 

podoba návrhu zákona a souvisejícího změnového zákona 

je odrazem potřeby transponovat Směrnici (čemuž 

odpovídá vymezení jednotlivých oblastí a porušení) a 

zároveň potřebou zavést do českého právního řádu 

komplexní ochranu whistleblowerů (oznamovatelů). 

Ad 2. Akceptováno 
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v případě významného oznámení veškeré jednání, které 

má znaky trestného činu nebo přestupku. 

Celý návrh je tak podle našeho návrhu zaměřen více 

na oblasti oznamování než na samotnou ochranu 

oznamovatelů, kterou je návrh s odkazem 

na příslušný právní předpis EU zdůvodňován. 

2. Ohledně vyčíslení nákladů na státní rozpočet uvádíme, 

že je nutné vycházet z následujícího aktuálního vyčíslení 

nákladů a požadovaného počtu navýšení. 

Navýšení počtu inspektorů o 9 systemizovaných míst: 6 

020 460 Kč včetně odvodů a provozních výdajů. 

Navýšení počtu právníků o 2 systemizovaná místa: 1 

460 100 Kč včetně odvodů a provozních nákladů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo vnitra Obecně 

Z poznámky na straně 6 rozdílové tabulky vyplývá, že 

„změny následujících zákonů, respektive jejich 

navrhovaných ustanovení, nejsou v rozdílové tabulce 

uvedeny, protože se z pohledu směrnice nejedná o 

transpoziční ustanovení: 

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

pozdějších předpisů, 

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

pozdějších předpisů, 

- zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

Vysvětleno 

Jedná se o chybu v rozdílové tabulce. Změny jsou 

transpoziční. Bude upraveno. 
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bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, 

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

pozdějších předpisů.“ 

Navržené změny předmětných zákonů tedy jdou dle 

předkladatele nad rámec požadavků směrnice. Právní 

úprava whistleblowingu je součástí systému státní služby 

a je v gesci Ministerstva vnitra, neboť toto plní v oblasti 

státní služby koordinační úlohu. Vzhledem k tomu, že 

navrhovaná právní úprava jde nad rámec transpozice 

předmětné směrnice, je třeba navržené změny v systému 

státní služby podrobně zdůvodnit. Jde především o 

otázku, z jakého důvodu je třeba upravovat (měnit) 

příslušnou ochranu státních zaměstnanců (oznamovatelů) 

oznamovatelů, když to směrnice nepředpokládá a tito 

zaměstnanci již mají adekvátní ochranu zajištěnou. 

Tato připomínka je zásadní. 

K čl. X bodům 5 a 6 – k § 11b a § 24b zákona o 

inspekci práce: 

1. Navrhujeme, aby skutkové podstaty přestupků uvedené 

v těchto ustanoveních byly upraveny v zákoně o ochraně 

oznamovatelů, kde jsou zakotveny hmotněprávní 

povinnosti, jejichž porušení je znakem těchto skutkových 

podstat (k tomu srov. str. 20 Zásad tvorby právní úpravy 

přestupků, schválených usnesením vlády č. 498 ze dne 

31. července 2018).  

2. Požadujeme vyhodnotit, zda skutková podstata 

uvedená v § 11b odst. 1 písm. g) není nadbytečná 

Ad 1. Neakceptováno 

Skutkové podstaty přestupků byly s ohledem na jejich 

úzkou provázanost s povinnostmi zaměstnavatele upraveny 

v zákoně o inspekci práce a působnost k jejich projednání 

byla svěřena inspektorátům práce. Agentura naproti tomu 

projednává přestupky upravené v návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů. V rámci vypořádání připomínek MPSV 

došlo k přesunutí všech přestupků týkajících se odvetných 

opatřených (bez ohledu na osobu, která se jich dopouští i 

osobu, vůči které přestupek směřuje) a postihů příslušné 

osoby do návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, a tedy 
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s ohledem na skutkovou podstatu v § 11b odst. 1 písm. b), 

když v obou případech jde o neurčení příslušné osoby 

v souladu se zákonem upravujícím ochranu 

oznamovatelů. Obdobnou připomínku uplatňujeme 

ke skutkovým podstatám v § 24b odst. 1 písm. b) a g). 

Tato připomínka je zásadní. 

do působnosti Agentury. 

Ustanovení § 30 odst. 1 bude upraveno následujícím 

způsobem: „Příslušná osoba, která nepodléhá kárné nebo 

kázeňské odpovědnosti, se dopustí přestupku tím, že…“. 

Do návrhu zákona bude zakotvena nová skutková podstata 

přestupku fyzické a podnikající fyzické osoby, která se 

dopustí 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). 

Co se týče zákazu zveřejnění informací, jež by mohly 

identifikovat dotčenou oznamující osobu, do návrhu 

zákona o ochraně oznamovatelů bude doplněn nová 

skutková podstata přestupku v následujícím znění: 

„Fyzická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
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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. 

Ustanovení § 30 odst. 1 písm. a) bude upraven 

následujícím způsobem: „Příslušná osoba 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) 

v následujícím znění: „v případě podezření ze spáchání 

protiprávního jednání neinformuje se souhlasem 

oznamovatele neprodleně příslušný správní, policejní nebo 

jiný orgán,“. 

Po formální stránce jsou skutkové podstaty přestupků 

koncipované v souladu se systematikou zákona o inspekci 

práce.  

 

Ad 2. Akceptováno 

Bude sloučeno do jedné skutkové podstaty pod § 11b a 

jedné skutkové podstaty pod § 24b.  

K čl. X bod 6 – k § 24b zákona o inspekci práce: Akceptováno 
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Upozorňujeme, že návrh zákona nezohledňuje poslední 

novelu zákona o inspekci práce (č. 285/2020 Sb.), která 

přizpůsobila právní úpravu správního trestání v zákoně o 

inspekci práce nové obecné úpravě v zákoně 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o 

nich, ve znění pozdějších předpisů. V nadpisu § 24b proto 

požadujeme nahradit slova „Správní delikty“ slovem 

„Přestupky“ a v § 24b odst. 1 úvodní části ustanovení 

požadujeme nahradit slova „správního deliktu“ slovem 

„přestupku“. Po přijetí zákona č. 250/2016 Sb. se 

označení „správní delikt“ neužívá. S ohledem na definici 

přestupku v § 5 zákona č. 250/2016 Sb., podle níž je 

přestupkem jen takový čin, který je za přestupek výslovně 

označen, by navrhovaná úprava znamenala, že by se na 

tyto protiprávní činy obecná úprava podmínek 

odpovědnosti za přestupek nevztahovala, což je 

nepřípustné s ohledem na celkový účel reformy správního 

trestání (k tomu viz str. 10 Zásad tvorby právní úpravy 

přestupků). 

Tato připomínka je zásadní. 

K čl. VIII – k novele zákona o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů: 

Požadujeme z návrhu odstranit celou část pátou, která 

obsahuje novelizaci zákona o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, a to v souladu 

s požadavkem Ministerstva vnitra, aby se úprava 

obsažená v zákoně o ochraně oznamovatelů na 

Neakceptováno 

Viz výše vypořádání k § 8. 
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příslušníky bezpečnostních sborů nevztahovala. 

Tato připomínka je zásadní. 

K čl. X bodu 3 – k § 6 odst. 3 zákona o inspekci práce: 

Úprava zákona o státní službě obsahuje možnost 

v případě kárného provinění potrestat státního 

zaměstnance v případě, že nedodržel právní předpisy 

vztahující se k výkonu jeho služby [(§ 77 odst. 1 písm. 

c)], dále pak je možné jej potrestat, nezachoval-li 

mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při 

výkonu služby, a které v zájmu služebního úřadu nelze 

sdělovat jiným osobám. Ochrana oznamovatele ve 

správních úřadech bude vždy výkonem služby, zejména 

pak v případě tzv. vnitřního oznamovacího systému (i po 

vstupu navrhované úpravy v platnost, vnitřní oznamovací 

systém ve státní službě zůstane zachován, vizte též 

zmocnění k vydání prováděcího předpisu). Není proto 

důvod, aby státní zaměstnanec, a to i ten, který odpovídá 

za vytvoření vnitřního oznamovacího systému, čelil jiným 

sankčním ustanovením než v případě jiných postupů, 

které jsou rovněž výkonem služby. V daném kontextu 

potom také platí výše řečené o nepřípustnosti dvojího 

trestání. Zásadně tudíž nesouhlasíme, aby na služební 

úřady, resp. na státní zaměstnance vykonávající službu, 

jejímž předmětem bude ochrana oznamovatelů, dopadala 

právní úprava přestupků přijímaná v souvislosti 

s navrhovanou právní úpravou whistleblowingu. Máme za 

to, že úprava kárného řízení v zákoně o státní službě je 

dostatečnou pro sankcionování pochybení v souvislosti 

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…“. 
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s ochranou oznamovatelů a přiměřeněji reflektuje 

postavení státních zaměstnanců a úpravu státní služby 

jako takové. 

Tato připomínka je zásadní. 

K čl. XI bodu 1 – k § 168 odst. 2 zákona o státní 

službě: 

Důvodová zpráva k navrženému doplnění ustanovení 

uvádí, že „účelem ustanovení je zajištění výkonu služby 

oznamovatele do doby, než bude o odvolání rozhodnuto. 

Navrhované ustanovení představuje výjimku proti obecné 

úpravě a je odůvodněno specifickým postavením 

oznamovatele. V odůvodněných případech (posouzení 

důvodnosti je na odvolacím orgánu) se tak rozhodnutí, ve 

kterém oznamovatel spatřuje odvetné opatření, do 

rozhodnutí odvolacího orgánu nestane vykonatelným. 

Ochrana oznamovatele, který je státním zaměstnancem, 

nemá význam pouze pro daného jednotlivce, ale je velice 

významná i pro zvýšení motivace potencionálních 

oznamovatelů k podávání oznámení. Oznamovatel nemá 

na přiznání odkladného účinku právní nárok. Odvolacímu 

orgánu je tak ponechán prostor pro uvážení, zda je v 

daném případě přiznání odkladného účinku na místě.“. 

Z pohledu zákona o státní službě uvádíme, že ochranou 

proti svévolnému působení na potencionálního 

oznamovatele v systému státní služby je řízení ve věcech 

služebního poměru, které je institucionálně zcela odlišné 

od pracovněprávních úkonů. Na řízení ve věcech 

Vysvětleno. Charakter připomínky byl změněn na 

doporučující 

Je pravdou, že postavení státního zaměstnance je odlišné 

od postavení zaměstnance v pracovním poměru 

podléhajícímu zákoníku práce. Nicméně i v případě 

zaměstnance v pracovním poměru existují významné 

záruky proti svévolnému ukončení pracovního poměru ze 

strany zaměstnavatele. Přesto považuje předkladatel za 

žádoucí posílit procesní postavení zaměstnance, který je 

oznamovatelem, neboť tento zaměstnanec se může 

v důsledku podaného oznámení dostat do velmi 

zranitelného postavení. Totéž platí i v případě státního 

zaměstnance, který bude v postavení oznamovatele. 

Argumentace týkající se podjatosti a dvojstupňovitosti 

řízení se pak dá rovněž použít i pro řízení o neplatnosti 

výpovědi ze zaměstnaneckého poměru. 

Zvýšenou ochranu zaměstnance (ať už v zaměstnaneckém 

nebo služebním poměru), který je oznamovatelem 

protiprávního jednání, požaduje i Směrnice (články 19–21). 

Z pohledu předkladatelů není dán přesvědčivý důvod 

pro snížení míry navrhované ochrany ve vztahu ke státním 

zaměstnancům. 

Slovní spojení „má znaky odvetného opatření“ směřuje na 
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služebního poměru dopadají základní zásady správního 

práva a uplatňují se v něm taková ustanovení jako je 

povinnost zjistit objektivní pravdu, zásada rovnosti 

postavení před správním orgánem a další. Pokud jde o 

ochranu před podjatostí, ta je zakotvena v ustanovení § 14 

správního řádu, a pokud by tato ochrana nepostačovala, 

pak je ochrana účastníka řízení zajištěna 

dvojstupňovitostí řízení, případně možností dalších 

opravných prostředků.  

Návrh obsahující změnu ustanovení o řízení ve věcech 

služby (zejm. přiznání odkladného účinku v odvolacím 

řízení) nepovažujeme za vhodně koncipovaný. Podle 

našeho názoru může být z hlediska principu právní jistoty 

problematické spojení „odvolání proti rozhodnutí, které 

má znaky odvetného opatření“. Toto hledisko je vždy 

subjektivní; z pohledu oznamovatele se bude v kontextu 

whistleblowingu zřejmě téměř vždy jednat o subjektivní 

vnímání nastalé újmy, resp. „odvety“. 

Dále je třeba podotknout, že služební orgán při vydání 

rozhodnutí ve věci služebního poměru nemusí vědět 

(resp. tuto skutečnost nemá prokázanou), že se jedná 

o osobu oznamovatele, která učinila významné oznámení 

podle zákona upravujícího ochranu oznamovatelů. Bude 

tedy na oznamovateli, aby v takovém případě upozornil 

služební orgán na skutečnost, že je oznamovatelem, 

případně tuto skutečnost doložil. Služební orgán musí 

vědět, že jde o oznamovatele, a to již od okamžiku, kdy 

se jím stane, což se ale zdá být v rozporu se smyslem 

navrhovaného zákona o ochraně oznamovatelů, zejména 

možnost předběžného posouzení odvolacího orgánu, který 

v případě odvolání oznamovatele posoudí, zda napadané 

rozhodnutí je způsobilé být odvetným opatřením. To, zda 

se skutečně o odvetné opatření jedná, bude předmětem 

posouzení v odvolacím řízení, subjektivní hledisko 

oznamovatele tak v tomto posouzení nehraje roli. Nelze se 

ztotožnit s názorem, že přiznáním odkladného účinku 

dochází k uznání toho, že rozhodnutí bylo odvetným 

opatřením. Taková úvaha jde proti principu přiznání 

odkladného účinku obecně, neboť přiznání odkladného 

účinku nelze zaměňovat s meritorním rozhodnutím, ani jím 

nelze předjímat výsledek řízení. S ohledem na úpravu ve 

prospěch oznamovatelů v postavení státních zaměstnanců 

se nelze přiklonit k závěru, že tato úprava sníží důvěru 

státních zaměstnanců v řízení ve věcech služebního 

poměru. 

Pokud si služební orgán není vědom toho, že státní 

zaměstnanec je oznamovatelem, nepřipadá učinění 

odvetného opatření v úvahu. Jedním z definičních znaků 

odvetného opatření podle §2 odst. 6 návrhu zákona o 

ochraně oznamovatelů je, že se jedná o jednání vyvolané 

oznámením. Jednání mající znaky odvetného opatření 

(např. ukončení služebního poměru), nemůže být odvetným 

opatřením za předpokladu, že není vyvoláno oznámením, 

tedy že si služební orgán nebyl postavení oznamovatele 

vědom.  
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s právem oznamovatele na ochranu jeho totožnosti.  

Služební orgán by navíc přiznáním odkladného účinku 

v individuálním případě mohl vyvolat dojem, že fakticky 

uznává, že jeho rozhodnutí mělo znaky odvetného 

opatření (zastřenou formu odvetného opatření), a že tedy 

skutečně postupoval protiprávním způsobem. 

Upozorňujeme, že podle § 85 odst. 4 správního řádu musí 

být vyloučení odkladného účinku odvolání odůvodněno. 

Výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání je 

součástí rozhodnutí ve věci; proti tomuto výroku se nelze 

odvolat. 

Domníváme se, že další ochranné mechanismy navržené 

předkladatelem ne zcela korespondují se současnými 

formami procesní ochrany osob ve služebním poměru 

státního zaměstnance a v konečném důsledku by mohly 

vést ke zpochybňování řízení ve věcech služebního 

poměru, a tím ke snížení právní jistoty státních 

zaměstnanců.  

V neposlední řadě je předmětné ustanovení nevhodně 

legislativně technicky formulováno – především by bylo 

vhodné umístit danou úpravu do samostatného odstavce. 

Na základě výše uvedených skutečností je tedy třeba 

návrh upravit. 

Tato připomínka je doporučující. 

Úřad vlády ČR – 

Odbor kompatibility 

K části první, bodu 1, 2 a 3 (§ 75b odst. 3 písm. b), § 75c 

odst. 5 a § 133a odst. 2) a dalším zákonům: 

Akceptováno 

Z návrhu zákona o ochraně oznamovatelů i ze změnového 
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Zákon o ochraně oznamovatelů rozlišuje oznámení a 

významné oznámení, přičemž významné oznámení je 

charakterizováno vyšším stupněm společenské 

škodlivosti – týká se protiprávního jednání, které má 

znaky trestního činu nebo přestupku a na rozdíl od 

„běžného“ oznámení; navíc u významného oznámení 

nemusí jít o porušení spadající do některé oblasti 

vymezené zákonem o ochraně oznamovatelů. Důvodová 

zpráva uvádí, že pro potřeby ochrany oznamovatelů jsou 

zákonem stanoveny odchylky od obecné právní úpravy. 

Předmětná ustanovení se ale vztahují pouze na situace, 

kdy bylo učiněno významné oznámení podle zákona o 

ochraně oznamovatelů. Oznamovatelům významných 

oznámení jsou tudíž návrhem přiznána významnější 

procesní práva než oznamovatelům „běžných“ oznámení. 

Jsme toho názoru, že takové rozdělení není ve smyslu 

směrnice možné, resp. není jasné, z čeho vyplývá. 

Požadujeme buďto lépe odůvodnit ve světle směrnice, 

nebo přiznat stejná procesní práva všem oznamovatelům. 

Tím by ale rozdělení na „běžné“ a významné oznámení 

ztratilo smysl a mělo by být z návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů vypuštěno. 

To samé platí pro § 150 zákona o vojácích z povolání, § 

73 odst. 3 SŘS, § 190 odst. 4 zákona o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů a § 168 odst. 2 zákona o 

státní službě. 

Tato připomínka je zásadní. 

zákona bude odstraněno rozdělení mezi významným a 

„prostým“ oznámením. 
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Bezpečnostní 

informační služba 

ČR 

K části páté, čl. VIII, § 190 odst. 4 zákona č. 361/2003 

Sb. 

Koncepce možného dodatečného přiznání odkladného 

účinku podanému odvolání by v praxi v některých 

případech vedla k zákonem nepředpokládaným, a proto 

obtížně řešitelným situacím. Navrhujeme dopracování 

úpravy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, které je 

gestorem právní úpravy služebního poměru.  

Odůvodnění:  

Jde o případy přiznání odkladného účinku odvolání proti 

některým typům rozhodnutí o propuštění příslušníka. 

Podle zákona o služebním poměru v současné době nemá 

odvolání proti rozhodnutí o propuštění odkladný účinek. 

Propuštěný příslušník může rozhodnutí napadnout 

odvoláním (a případně též může využít opravných 

prostředků mimořádných nebo správní žaloby). Je-li 

rozhodnutí o propuštění následně pravomocně zrušeno, 

platí fikce trvání služebního poměru (§ 44) a příslušník 

má po zrušení rozhodnutí o skončení služebního poměru 

za dobu, po kterou nevykonával službu, nárok na služební 

příjem ve výši odpovídající průměrnému služebnímu 

příjmu (§ 124 odst. 9). 

Dodatečné přiznání odkladného účinku podanému 

odvolání do této koncepce nezapadá. Je-li příslušník 

propuštěn z důvodů uvedených v § 42 odst. 1 písm. a) až 

k), pak služební poměr končí dnem doručení rozhodnutí o 

propuštění. Není jasné, jaký dopad má v těchto případech 

mít dodatečné přiznání odkladného účinku na právní 

Vysvětleno 

Možnost odkladného účinku odvolání nepředstavuje 

novinku, kterou by zákon č. 361/2003 Sb., o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění 

pozdějších předpisů, neznal. Odkladný účinek odvolání je 

nyní automaticky spojen například s odvoláním proti 

rozhodnutí o uložení kázeňského trestu, o náhradě škody 

nebo o povinnosti vrátit bezdůvodné obohacení. Návrh 

změnového zákona zavádí pouhou možnost odvolacího 

orgánu přiznat odkladný účinek rozhodnutí. Je zde tedy 

ponechán široký prostor pro uvážení. Zákon č. 361/2003 

Sb., přitom zná i jiná rozhodnutí o propuštění příslušníka, 

než jsou uvedená v připomínce. U propuštění podle § 42 

odst. 1 písm. l) a m) a odst. 2 a 3 zanikne služební poměr 

až po uplynutí 2měsíční výpovědní doby. Vzhledem 

k tomu, že lhůta k podání odvolání je 15 dní, je zde prostor 

zamezit nežádoucím důsledkům spojeným s ukončením 

služebního poměru předtím, než reálně nastanou a zachovat 

tak kontinuitu služebního poměru oznamovatele.  

V otázce zakotvení odkladného účinku odvolání proti 

rozhodnutí probíhá diskuze mezi zástupci MSP a MV. 

Výsledek jejího vypořádání pak bude promítnut do 

vypořádání souvisejících připomínek dalších 

připomínkových míst. Pro úplnost předkladatel uvádí, že 

obdobná úprava byla součástí i návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů z roku 2019, přičemž zástupci BIS ani MV 

k ní po zapracování požadovaných výhrad nevznášeli další 

námitky. 
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postavení bývalého příslušníka. Ten je totiž v době 

přiznání odkladného účinku již propuštěn. Odkladný 

účinek zde tedy nemůže zachovat původní status quo do 

konečného vyřešení předmětu řízení, což obecně je jeho 

účel. Zároveň není výslovně stanoven následek ve formě 

obnovení trvání služebního poměru, ať již ex nunc nebo 

ex tunc.  

Dle důvodové zprávy „V odůvodněných případech se tak 

rozhodnutí, ve kterém oznamovatel spatřuje odvetné 

opatření, do rozhodnutí odvolacího orgánu nestane 

vykonatelným“. Tato teze však v uvedených případech 

neplatí – rozhodnutí se vždy vykonatelným stane, a to 

dnem doručení. Odkladný účinek nastává (respektive 

může nastat) až později, a to s právními účinky, které je 

třeba vyjasnit.  

Tato připomínka je zásadní.  

Výše uvedené bude rozvedeno do důvodové zprávy. 

Český 

telekomunikační 

úřad 

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 

Akceptováno 
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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. 

Úřad má za to, že tuto povinnost je třeba splnit i v případě 

doprovodného zákona, vzhledem k tomu, že i tento návrh 

obsahuje některá čistě transpoziční ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Energetický 

regulační úřad 

Ke změně zákona o inspekci práce – části šesté, bodům 5. 

a 6. 

Novelizační bod 5 zavádí nové skutkové podstaty 

přestupků fyzických osob na úseku ochrany 

oznamovatelů v působnosti Státního úřadu inspekce práce 

a oblastních inspektorátů práce. Upozorňujeme, že 

navrhovaná skutková podstata přestupku upravená v § 

11b odst. 1 písm. d) se překrývá s obecnou skutkovou 

podstatou přestupku navrženou v § 28 zákona o ochraně 

Akceptováno  

Skutková podstata přestupku odvetného opatření bude 

svěřena pouze do působnosti Ministerstva spravedlnosti 

(Agentury), zatímco z návrhu novely zákona o inspekci 

práce bude vypuštěna.  
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spotřebitelů, k jehož projednání má být věcně příslušná 

nově zřízená Agentura na ochranu oznamovatelů.  

Viz § 11b odst. 1 písm. d) zákona o inspekci práce: 

„Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku ochrany 

oznamovatelů tím, že v souvislosti s podaným oznámením 

učiní vůči zaměstnanci odvetné opatření podle zákona 

upravujícího ochranu oznamovatelů.“ a § 28 zákona o 

ochraně oznamovatelů: „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.“ 

S ohledem na výše uvedené navrhujeme tuto nežádoucí 

duplicitu odstranit a skutkovou podstatu přestupku podle 

§ 11b odst. 1 písm. d) ze zákona o inspekci práce 

vypustit.  

Obdobnou připomínku uplatňujeme též ve vztahu 

k novelizačnímu bodu 6, který v § 24b odst. 1 písm. d) 

obsahuje shodnou skutkovou podstatu přestupku, jehož se 

dopustí právnická osoba.  

Tato připomínka je zásadní.  

Generální inspekce 

bezpečnostních 

sborů 

K části páté  

Změna zákona o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů navrhujeme vypustit navrhovaná 

doplnění:  

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o služebním poměru příslušníků 

Neakceptováno 

Předně je třeba upozornit připomínkové místo na 

předložené znění části páté návrhu změnového zákona. Ta 

upravuje pouze § 190 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o 

služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a to 

následujícím způsobem: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTXHCJL9)



Stránka 35 (celkem 39) 

bezpečnostních sborů 

Čl. VI 

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., 

zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona 

č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 

253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 

530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č.531/2006 

Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., 

zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona 

č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 

428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 

167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 

303/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona 

č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona 

č. 148/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 

247/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 

181/2018 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 

č. 235/2018 Sb. a zákona č. …/2018 Sb., se mění takto: 

1. V § 190 se na konci textu odstavce 4 doplňují 

slova „a s výjimkou odvolání podaného 

oznamovatelem podle zákona upravujícího ochranu 

oznamovatelů, jde-li o odvolání proti rozhodnutí“. 

2. V § 196 se na konci textu odstavce 2 doplňují 

slova „; to platí i v případě podání žaloby 

oznamovatelem podle zákona upravujícího ochranu 

oznamovatelů proti rozhodnutí a rovněž pro podání 

kasační stížnosti“. 

„Odvolání nemá odkladný účinek, s výjimkou odvolání 

proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu, o náhradě 

škody nebo o povinnosti vrátit bezdůvodné obohacení. Na 

návrh odvolatele, který učinil významné oznámení podle 

zákona upravujícího ochranu oznamovatelů, může odvolací 

orgán přiznat odkladný účinek odvolání proti rozhodnutí, 

které má znaky odvetného opatření; to neplatí, jde-li o 

odvolání, které má odkladný účinek podle věty první. 

Návrh na přiznání odkladného účinku podle věty druhé lze 

podat pouze ve lhůtě pro podání odvolání. O návrhu na 

přiznání odkladného účinku podle věty druhé rozhodne 

odvolací orgán bez zbytečného odkladu poté, co mu byl 

předán spis; proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.“. 

Možnost odkladného účinku odvolání nepředstavuje 

novinku, kterou by zákon č. 361/2003 Sb., o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění 

pozdějších předpisů, neznal. Odkladný účinek odvolání je 

nyní automaticky spojen například s odvoláním proti 

rozhodnutí o uložení kázeňského trestu, o náhradě škody 

nebo o povinnosti vrátit bezdůvodné obohacení. Návrh 

změnového zákona zavádí pouhou možnost odvolacího 

orgánu přiznat odkladný účinek rozhodnutí. Je zde tedy 

ponechán široký prostor pro uvážení. 

V otázce zakotvení odkladného účinku odvolání proti 

rozhodnutí probíhá diskuze mezi zástupci MSP a MV. 

Výsledek jejího vypořádání pak bude promítnut do 

vypořádání souvisejících připomínek dalších 

připomínkových míst. Pro úplnost předkladatel uvádí, že 

obdobná úprava byla součástí i návrhu zákona o ochraně 
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Čl. VII 

Přechodné ustanovení 

Řízení zahájená a pravomocně neskončená přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle 

zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona.  

Odůvodnění 

Využít již stávajících právních institutů obsažených 

v právním řádu. Zavedení odkladného účinku vede 

k rozkolísání právní úpravy a právní nejistotě. 

Tato připomínka je zásadní.  

oznamovatelů z roku 2019, přičemž zástupci GIBS ani MV 

k ní po zapracování požadovaných výhrad nevznášeli další 

námitky. 

Výše uvedené bude rozvedeno do důvodové zprávy. 

Sdružení místních 

samospráv ČR  

k zaváděným přestupkům 

Z hlediska systematiky právního řádu považujeme za 

vhodné včlenit všechny přestupky fyzických i 

právnických osob do samotného návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů, nikoliv do zvláštních zákonů, jak navrhuje 

předkladatel. 

V části šesté bodu 6. se nejeví z legislativně-technického 

pohledu vhodné použití dříve užívaného pojmu „správní 

delikt právnických osob“. Při vědomí, že zákon o 

inspekci práce, jehož se příslušný novelizační bod týká, 

tento dnes již právně-historický pojem stále používá, 

považujeme předkládaný materiál za příležitost ke sladění 

terminologie používané v zákoně o inspekci práce 

s terminologií rekodifikovaného přestupkového práva, 

které používá pouze pojem „přestupek“. 

Částečně akceptováno.  

Dvě skutkové podstaty z návrhu zákona č. 251/2005 Sb., o 

inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů [přestupek 

odvetného opatření podle § 11b odst. 1 písm. d) a podle 

§ 24b odst. 1 písm. d) a přestupek postihu příslušné osoby 

podle § 11b odst. 1 písm. f) a podle § 24b odst. 1 písm. f)], 

budou přesunuty do vlastního návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů.  

Ostatní skutkové podstaty zůstanou v novele zákona o 

inspekci práce, což je podle názoru předkladatele 

z hlediska systematiky obou předpisů nejlepším řešením, a 

to zejména s ohledem na věcnou stránku skutkových 

podstat.  

Pokud jde o připomínky k výši sankcím, předkladatel zde 

odkazuje na vypořádání předcházející připomínky a 
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Dále považujeme sankci za přestupek podle vkládaného § 

24b odst. 1 písm. a) spočívající v nezavedení vnitřního 

oznamovacího systému za příliš přísnou a vzhledem 

k závažnosti skutkové podstaty za nepoměrnou k ostatním 

přestupkům sankcionovaným podle odst. 2 písm. a) 

předmětného ustanovení. Navrhujeme přestupek 

spočívající v nezavedení vnitřního oznamovací systému 

převést po odst. 2 písm. b) s nižší horní hranicí pokuty. 

Tato připomínka je zásadní. 

konstatuje, že veškeré hranice sankcí jak v návrhu zákona o 

ochraně oznamovatelů, tak návrhu doprovodného 

změnového zákona podléhaly posouzení podle metodiky 

Ministerstva vnitra k tvorbě právní úpravy přestupků, tedy 

odpovídají požadavkům na stanovení přiměřených, ale 

dostatečně odrazujících pokut. 

Svaz průmyslu a 

dopravy České 

republiky  

 

K § 11b a 24b – navrhujeme vypustit skutkovou 

podstatu přestupku podle § 11b odst. 1 písm. a) a 

podle § 24b odst. 1 písm. a) a snížit horní hranici 

ukládaných pokut  

Odůvodnění: 

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů přesně 

nepředepisuje, jak má fungovat vnitřní oznamovací 

systém a jakou podobu má mít vnitřní oznamovací 

systém. Poukazujeme na termín "zejména", který zde 

zákonodárce používá. Skutková podstata přestupku podle 

§ 24b odst. 1 písm. a) je tak neurčitá. Podnikatelé se tak 

dostávají do nejistoty, která je ve veřejném právu 

nepřijatelná; neví, co může vést k uložení sankce. Výše 

pokuty až 1.000.000, - Kč je pak zcela nepřiměřená. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

Za účelem vymahatelnosti povinností zakotvených 

návrhem zákona o ochraně oznamovatelů a v souladu 

s metodikou Ministerstva vnitra k tvorbě právní úpravy 

přestupků („Zásady tvorby právní úpravy přestupků“) se 

zavádí nové skutkové podstaty přestupků.  

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů diferencuje dvě 

skupiny skutkových podstat lišících se svou typovou 

závažností a tím související maximální výší sankce 

za jejich spáchání.  

Typovou závažnost skutkových podstat ve druhé skupině 

vyhodnotil předkladatel jako zřejmě vyšší. Porušení 

povinností předepsaných v zákoně o ochraně 

oznamovatelů, které tvoří základ uvedených skutkových 

podstat, totiž svědčí o zjevném narušení zájmů, které zákon 

o ochraně oznamovatelů chrání a jejichž porušení ohrožuje 

důvěru oznamovatelů a veřejnosti v celý systém vnitřního 

oznamování a jeho efektivní fungování. 
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Takovým případem by bylo porušení povinnosti podle § 7, 

která tvoří jednu z klíčových součástí celého systému 

ochrany oznamovatelů. Předkladatel proto na ponechání 

dané skutkové podstaty trvá, a to i s navrženou výší sankce 

(tj. ve skupině závažnějších přestupků s horní hranicí 

sankce ve výši až 1 000 000 Kč). Předkladatel upozorňuje, 

že jak zavedení, tak stanovená výše sankcí odpovídá 

Zásadám tvorby právní úpravy přestupků Ministerstva 

vnitra.  

Nad rámec předkladatel uvádí, že návazně na výsledek 

meziresortního připomínkového bude celý § 7 odst. 2 pro 

nadbytečnost odstraněn, ale budou upřesněny minimální 

požadavky na zavedení a fungování vnitřního 

oznamovacího systému. 

Úřad pro zahraniční 

styky a informace 

ČR 

K Části páté, čl. VIII, § 190 odst. 4 zákona č. 361/2003 

Sb. 

Navrhovaná možnost dodatečného přiznání odkladného 

účinku podanému odvolání by mohla v praxi vést 

k zákonem nepředpokládaným, a tudíž i velmi obtížně 

řešitelným situacím. Považujeme vhodné uvedenou 

úpravu konzultovat a dopracovat ve spolupráci 

s Ministerstvem vnitra, jakožto gestorem právní úpravy 

služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů.  

Odůvodnění:  

Zákon o služebním poměru vychází ze zásady, že 

odvolání účastníka odkladný účinek nemá, pokud není 

výslovně uvedeno jinak. Současný výčet výjimek je 

Vysvětleno 

Možnost odkladného účinku odvolání nepředstavuje 

novinku, kterou by zákon č. 361/2003 Sb., o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění 

pozdějších předpisů, neznal. Odkladný účinek odvolání je 

nyní automaticky spojen například s odvoláním proti 

rozhodnutí o uložení kázeňského trestu, o náhradě škody 

nebo o povinnosti vrátit bezdůvodné obohacení. Návrh 

změnového zákona zavádí pouhou možnost odvolacího 

orgánu přiznat odkladný účinek rozhodnutí. Je zde tedy 

ponechán široký prostor pro uvážení. Zákon č. 361/2003 

Sb., přitom zná i jiná rozhodnutí o propuštění příslušníka, 

než jsou uvedená v připomínce. U propuštění podle § 42 

odst. 1 písm. l) a m) a odst. 2 a 3 zanikne služební poměr 
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poměrně úzký a každá z výjimek má zřejmý smysl. 

Předkladatelem navrhované doplnění tuto koncepci zcela 

rozvrací.  

Dle důvodové zprávy „V odůvodněných případech… se 

tak rozhodnutí, ve kterém oznamovatel spatřuje odvetné 

opatření, do rozhodnutí odvolacího orgánu nestane 

vykonatelným“. To však neplatí např. v případě 

propuštění ze služebního poměru z důvodů uvedených v § 

42 odst. 1 písm. a) až k), kdy služební poměr končí dnem 

doručení rozhodnutí o propuštění. Odkladný účinek, který 

předpokládá návrh zákona, by tak nastal až později, a to 

s právními účinky, které je třeba jednoznačně vyjasnit.  

Obdobná úskalí lze předpokládat i v souvislosti 

s novelizací zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Úřad pro zahraniční styky a informace principiálně 

s navrhovanou úpravou souhlasí, nicméně považujeme za 

zcela zásadní, aby byla důsledně zohledněna specifika 

služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a to 

s ohledem na výše uvedené nejasnosti v právních i 

faktických důsledcích předkládané úpravy.  

Tato připomínka je zásadní. 

až po uplynutí 2měsíční výpovědní doby. Vzhledem 

k tomu, že lhůta k podání odvolání je 15 dní, je zde prostor 

zamezit nežádoucím důsledkům spojeným s ukončením 

služebního poměru předtím, než reálně nastanou a zachovat 

tak kontinuitu služebního poměru oznamovatele.  

V otázce zakotvení odkladného účinku odvolání proti 

rozhodnutí probíhá diskuze mezi zástupci MSP a MV. 

Výsledek jejího vypořádání pak bude promítnut do 

vypořádání souvisejících připomínek dalších 

připomínkových míst. Pro úplnost předkladatel uvádí, že 

obdobná úprava byla součástí i návrhu zákona o ochraně 

oznamovatelů z roku 2019, přičemž zástupci ÚZSI ani MV 

k ní po zapracování požadovaných výhrad nevznášeli další 

námitky. 

Výše uvedené bude rozvedeno do důvodové zprávy. 

  

V Praze 30. 9. 2020 

Vypracoval: 

Mgr. Matej Blažek        Podpis: 
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