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Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 
 

 
ČÁST PRVNÍ  

Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů 

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

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

Čl. I 1. V § 75b odst. 3 se na konci textu 
písmene b) doplňují slova „nebo ve 
věci ochrany oznamovatele“. 

2. V § 75c se doplňuje odstavec 5, 
který zní: „(5) Podal-li navrhovatel 
oznámení podle zákona upravujícího 
ochranu oznamovatelů a uvede-li v 
návrhu skutečnosti, ze kterých lze 
dovodit, že ten, komu má být 
předběžným opatřením uložena 
povinnost, mu způsobil nebo může 
způsobit újmu jako odvetné opatření, 
má se za to, že je třeba, aby byly 
zatímně upraveny poměry 
účastníků.“. 

32019L1937 Článek 21 
odst. 5 

V řízeních před soudem nebo jiným orgánem týkajících 
se újmy utrpěné oznamující osobou a za předpokladu, že 
tato osoba prokáže, že učinila oznámení či zveřejnění a 
utrpěla újmu, se má za to, že tato újma byla způsobena jako 
odvetné opatření za oznámení či zveřejnění. V takových 
případech je na osobě, která přijala opatření vedoucí k 
újmě, aby prokázala, že toto opatření se zakládalo na řádně 
odůvodněných důvodech. 
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3. V § 133a se dosavadní text označuje 
jako odstavec 1 a doplňuje se 
odstavec 2, který zní: „(2) Pokud 
žalobce uvede před soudem 
skutečnosti, ze kterých lze dovodit, 
že byl ze strany žalovaného vystaven 
odvetnému opatření proto, že je 
oznamovatelem podle zákona 
upravujícího ochranu oznamovatelů, 
je žalovaný povinen dokázat, 
že přijetí tvrzeného opatření bylo 
objektivně odůvodněno legitimním 
cílem a představovalo k tomuto cíli 
přiměřený a nezbytný prostředek.“. 

 

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

a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů 

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

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

Čl. III  V § 11 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy České republiky, ve znění 

32019L1937 Článek 11 
odst. 2 
písm. a)  

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány: 
a) zavedly pro přijímání a zpracování informací o porušení 
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zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 
358/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., 
zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 
285/1993 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., 
zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 
257/2000 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., 
zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 
14/2017 Sb. a zákona č. 59/2017 Sb., se 
doplňuje odstavec 8, který zní: 
 
„(8) Ministerstvo spravedlnosti je 
ústředním orgánem státní správy pro 
ochranu oznamovatelů.“. 

nezávislé a samostatné externí kanály pro oznamování; 

 

ČÁST TŘETÍ 
Změna zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, 

ve znění pozdějších předpisů 

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

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

Čl. IV  1. Na konci textu § 55 se doplňuje věta 
„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 

32019L1937 
 
 
 
 

Článek 21 
odst. 1   
 
 
 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, jimiž zajistí 
ochranu osob uvedených v článku 4 před odvetnými 
opatřeními. Tato opatření zahrnují zejména opatření 
uvedená v odstavcích 2 až 8 tohoto článku. 
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soudní řízení správní.“. 
2. § 150 zní: „§ 150 

(1) Odvolání proti rozhodnutím 
vydaným podle § 145 odst. 1 písm. 
d) až f) a proti personálním 
rozkazům vydaným podle § 145a 
odst. 1 nemá odkladný účinek. 
(2) Na návrh odvolatele, který podal 
oznámení podle zákona upravujícího 
ochranu oznamovatelů, může 
odvolací orgán přiznat odkladný 
účinek odvolání proti rozhodnutí, 
které má znaky odvetného opatření, i 
v případech podle odstavce 1. 
(3) Návrh na přiznání odkladného 
účinku podle odstavce 2 lze podat 
pouze ve lhůtě pro podání odvolání. 
(4) O návrhu na přiznání odkladného 
účinku podle odstavce 2 rozhodne 
odvolací orgán bez zbytečného 
odkladu poté, co mu byl předán spis; 
proti tomuto rozhodnutí se nelze 
odvolat.“. 

32019L1937 Článek 21 
odst. 6 

Osoby uvedené v článku 4 mají podle potřeby přístup k 
nápravným opatřením proti odvetným opatřením, včetně 
předběžných opatření do ukončení soudního řízení, a to v 
souladu s vnitrostátním právem.  

 

ČÁST ČTVRTÁ 
Změna zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 

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

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

Čl. VI V § 190 zákona č. 361/2003 Sb., o 
služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů, odstavec 4 zní:
 „(4) Odvolání nemá odkladný 
účinek, s výjimkou odvolání proti 
rozhodnutí o uložení kázeňského trestu, 
rozhodnutí o náhradě škody nebo 
rozhodnutí o povinnosti vrátit 
bezdůvodné obohacení. Na návrh 
odvolatele, který podal 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 

32019L1937 
 
 
 
 
32019L1937 

článek 21 
odst. 1 
 
 
 
Článek 21 
odst. 6   

Členské státy přijmou nezbytná opatření, jimiž zajistí 
ochranu osob uvedených v článku 4 před odvetnými 
opatřeními. Tato opatření zahrnují zejména opatření 
uvedená v odstavcích 2 až 8 tohoto článku. 
 
Osoby uvedené v článku 4 mají podle potřeby přístup k 
nápravným opatřením proti odvetným opatřením, včetně 
předběžných opatření do ukončení soudního řízení, a to v 
souladu s vnitrostátním právem. 
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předán spis; proti tomuto rozhodnutí se 
nelze odvolat.“. 

 

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

ve znění pozdějších předpisů  

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

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

Čl. VIII V § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o 
inspekci práce, ve znění zákona č. 
213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., 
zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 
365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., 
zákona č. 247/2014 Sb., a zákona č. 
…/…Sb., se na konci odstavce 1 tečka 
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno 
i), které zní: 
 
„i) právního předpisu upravujícího 
ochranu oznamovatelů.“. 

32019L1937 Článek 23 
odst. 1 

Sankce 
1.  Členské stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce 
vztahující se na fyzické nebo právnické osoby, které 
a) brání nebo se snaží zabránit oznámení; 
b) přijmou odvetná opatření proti osobám uvedeným v 
článku 4;  
c) použijí obtěžující postupy proti osobám uvedeným 
v článku 4; 
d) poruší povinnost zachovávat důvěrnost týkající 
se totožnosti oznamujících osob podle článku 16. 

 

ČÁST ŠESTÁ 
Změna zákona č. 253/2008 Sb., o některých 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 
o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 
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opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

Čl. IX 1. V § 21 odst. 6 písmeno b) zní: „b) 
vnitřní oznamovací systém podle 
zákona upravujícího ochranu 
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.“. 

2. Za § 31c se vkládá nový § 31d, který 
včetně nadpisu zní: „§ 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 

32019L1937 
 
 
 
 
 
 
32019L1937 
 
 
 
32019L1937 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 8 
odst. 1 
 
 
 
 
 
Článek 11 
odst. 2 
písm. a) 
 
Článek 2 
odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povinnost zavést interní kanály pro oznamování 
Členské státy zajistí, aby právní subjekty v soukromém 
a veřejném sektoru zavedly kanály a postupy pro interní 
oznamování a pro přijímání následných opatření, a to po 
konzultaci a po dohodě se sociálními partnery, je-li tak 
stanoveno ve vnitrostátním právu. 
 
Členské státy zajistí, aby příslušné orgány: 
zavedly pro přijímání a zpracování informací o porušení 
nezávislé a samostatné externí kanály pro oznamování; 
 
Věcná působnost 
Tato směrnice stanoví společné minimální normy pro 
ochranu osob, které oznamují tato porušení práva Unie: 
 
porušení spadající do oblasti působnosti aktů Unie 
uvedených v příloze, která se týkají těchto oblastí: 
 
zadávání veřejných zakázek; 
 
finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz 
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oznámení o porušení tohoto zákona. 
Oznamovatel a osoba podle § 4 odst. 
1 písm. a) až h) zákona o ochraně 
oznamovatelů nesmí být z důvodu 
podání oznámení vystaveni 
odvetnému opatření. (2) Na vnitřní 
oznamovací systém podle odstavce 1 
a na oznámení o porušení povinnosti 
podle tohoto zákona podané 
zaměstnancem Úřadu nebo fyzickou 
osobou činnou pro Úřad jinak než v 
základním pracovněprávním vztahu 
se zákon upravující ochranu 
oznamovatelů nepoužije.“. 

4. V § 34a se doplňuje odstavec 5, který 
zní: „(5) Oznámení podle zákona o 
ochraně oznamovatelů o porušení 
povinnosti podle tohoto zákona 
nelze podat Ministerstvu 
spravedlnosti. Zakazuje se uveřejnit 
informace tvořící obsah oznámení 
podle zákona upravujícího ochranu 
oznamovatelů, pokud se na údaje, 
které tvoří obsah oznámení, vztahuje 
povinnost mlčenlivosti podle tohoto 
zákona.“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32019L1937 
 
 
 
 
 
 
32019L1937 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 3 
odst. 1 
 
 
 
 
 
Článek 3 

a financování terorismu; 
 
bezpečnost a soulad výrobků s předpisy; 
 
bezpečnost dopravy; 
 
ochrana životního prostředí; 
 
radiační ochrana a jaderná bezpečnost; 
 
bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní 
podmínky zvířat; 
 
veřejné zdraví; 
 
ochrana spotřebitele; 
 
ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a 
informačních systémů; 
 
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. 
 
Vztah k jiným aktům Unie a vnitrostátním ustanovením 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBXWLCYK1)



9 

5. Za § 49 se vkládá nový § 49a, který 
včetně nadpisu zní: „§ 49a Porušení 
povinností souvisejících s ochranou 
oznamovatelů (1) Fyzická osoba se 
dopustí přestupku tím, že 

a) podá vědomě nepravdivé oznámení 
podle zákona upravujícího ochranu 
oznamovatelů o porušení povinnosti 
podle tohoto zákona, 

b) poskytne informaci, která by mohla 
zmařit nebo ohrozit účel oznámení, 
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 informace o 
jejich totožnosti, nebo 

c) brání oznamovateli v podání 
oznámení. 

(2)  Příslušná osoba podle zákona 
upravujícího ochranu oznamovatelů 

 
 
 
 
 
 
 
32019L1937 
 
 
 
32019L1937 
 
 
 
32019L1937 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

odst. 2 
 
 
 
 
 
 
Článek 8 
odst. 9 
první věta  
 
Článek 8 
odst. 4 
 
 
Článek 23 
odst. 1 
písm. a) až 
d)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Touto směrnicí není dotčena odpovědnost členských států 
za zajištění národní bezpečnosti nebo jejich pravomoc 
chránit své podstatné bezpečnostní zájmy. Zejména se 
nevztahuje na oznámení o porušení pravidel pro zadávání 
zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže se na ně 
vztahují příslušné akty Unie. 
 
Odstavec 1 se vztahuje na právní subjekty ve veřejném 
sektoru, včetně veškerých subjektů, které tyto subjekty 
vlastní nebo ovládají. 
 
Práh stanovený v odstavci 3 se nevztahuje na subjekty 
spadající do oblasti působnosti aktů Unie uvedených v 
částech I.B a II přílohy. 
 
Sankce 
Členské stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce 
vztahující se na fyzické nebo právnické osoby, které 
 
brání nebo se snaží zabránit oznámení; 
 
přijmou odvetná opatření proti osobám uvedeným v článku 
4;  
 
použijí obtěžující postupy proti osobám uvedeným v článku 
4; 
 
poruší povinnost zachovávat důvěrnost týkající 
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určená povinnou osobou se dopustí 
přestupku tím, že  

a) odepře přijetí oznámení nebo 
neposoudí jeho důvodnost,  

b) neinformuje oznamovatele o 
výsledku posouzení oznámení ve 
lhůtě stanovené zákonem 
upravujícím ochranu oznamovatelů, 

c) poskytne informaci, která by mohla 
zmařit nebo ohrozit účel oznámení, 
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 informace o 
jejich totožnosti, nebo 

d) neoznámí pozbytí podmínky 
bezúhonnosti pro výkon činnosti 
příslušné osoby podle zákona 
upravujícího ochranu oznamovatelů. 

(3)  Povinná osoba se dopustí přestupku 

 
 
32019L1937 

 
 
Článek 23 
odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se totožnosti oznamujících osob podle článku 16. 
 
Sankce 
Členské státy stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce 
vůči oznamujícím osobám, o nichž je prokázáno, že 
vědomě oznámily či zveřejnily nepravdivé informace. 
Členské státy stanoví rovněž opatření k náhradě újmy 
vzniklé v důsledku takových oznámení či zveřejnění 
informací v souladu s vnitrostátním právem. 
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tím, že 

a) nezabrání, aby oznamovatel nebo 
osoba podle § 4 odst. 1 písm. a) až f) 
nebo h) zákona o ochraně 
oznamovatelů byli vystaveni 
odvetnému opatření,  

b) neurčí příslušnou osobu nebo 
příslušné osoby nebo neurčí jinou 
příslušnou osobu bez zbytečného 
odkladu poté, co příslušná osoba 
přestala splňovat podmínky pro 
výkon této činnosti,   

c) nezajistí, aby informace o způsobech 
oznamování prostřednictvím 
vnitřního oznamovacího systému a 
ministerstvu, označení příslušné 
osoby, její telefonní číslo nebo její e-
mailová nebo jiná adresa pro 
doručování byly uveřejněny 
způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, 

d) nezajistí příslušné osobě materiální 
podmínky k výkonu jejích činností 
podle zákona upravujícího ochranu 
oznamovatelů, 
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e) nezajistí, aby oznamovateli bylo 
umožněno podat oznámení písemně 
nebo ústně nebo na žádost 
oznamovatele osobně, 

f) nezajistí, aby se s podanými 
oznámeními mohla seznamovat 
pouze příslušná osoba nebo aby byl 
dodržen zákaz poskytnout údaje 
podle § 20 zákona o ochraně 
oznamovatelů, 

g) nezajistí řádné posouzení důvodnosti 
oznámení příslušnou osobou, 

h) postihne příslušnou osobu za řádný 
výkon její činnosti podle zákona 
upravujícího ochranu oznamovatelů, 

i) nezajistí, aby byl oznamovatel 
vyrozuměn o přijetí oznámení podle 
§ 12 odst. 2 zákona o ochraně 
oznamovatelů nebo o výsledcích 
posouzení důvodnosti oznámení 
podle § 12 odst. 3 zákona o ochraně 
oznamovatelů, nebo 

j) nezajistí přijetí vhodných opatření k 
nápravě nebo předejití 
protiprávnímu stavu v návaznosti na 
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podané oznámení. 

(4)  Za přestupek podle odstavce 2 písm. 
b) a d) lze uložit pokutu do 20 000 
Kč. 

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

(6)  Za přestupek podle odstavce 1 písm. 
b) a c) a odstavce 2 písm. c) 
spáchaný úmyslně lze uložit pokutu 
do 100 000 Kč. 

(7)  Za přestupek podle odstavce 3 písm. 
c) lze uložit pokutu do 400 000 Kč 
nebo 3 % z čistého obratu 
dosaženého povinným subjektem za 
poslední ukončené účetní období.  

(8) Za přestupek podle odstavce 3 písm. 
a), b), d) až j) lze uložit pokutu do 1 
000 000 Kč nebo 5 % z čistého 
obratu dosaženého povinným 
subjektem za poslední ukončené 
účetní období.“. 
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ČÁST SEDMÁ 
Změna zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve 

znění pozdějších předpisů  

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

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

Čl. X 1. V § 168 se na konci odstavce 2 
doplňují věty: 1. V § 168 se na 
konci odstavce 2 doplňují věty „Na 
návrh odvolatele, který podal 
oznámení podle zákona 
upravujícího ochranu 
oznamovatelů, může odvolací orgán 
přiznat odkladný a účinek odvolání 
proti rozhodnutí, které má znaky 
odvetného opatření; to neplatí, jde-li 
o odvolání, které má odkladný 
účinek podle věty druhé. Návrh na 
přiznání odkladného účinku podle 
věty třetí lze podat pouze ve lhůtě 
pro podání odvolání. O návrhu na 
přiznání odkladného účinku podle 
věty třetí rozhodne odvolací orgán 
bez zbytečného odkladu poté, kdy 

32019L1937 Článek 21 
odst. 6   

Osoby uvedené v článku 4 mají podle potřeby přístup k 
nápravným opatřením proti odvetným opatřením, včetně 
předběžných opatření do ukončení soudního řízení, a to v 
souladu s vnitrostátním právem. 
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mu byl předán spis; proti tomuto 
rozhodnutí se nelze odvolat.“. 

 

ČÁST DEVÁTÁ 
ÚČINNOST 

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

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

Čl. XIII  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 
17. prosince 2021. 

32019L1937 Článek 26 
odst. 1   

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí 
do 17. prosince 2021. 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

CELEX 32019L1937 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 
23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 
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