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Úvod 

„Pokud dvacáté století bylo dobou občanské neposlušnosti, pak dvacáté první století se stává 

dobou whistleblowingu.“ 1  

Tuto tezi potvrzuje řada českých i zahraničních příkladů. Lze uvést velmi známý, avšak i 

kontroverzní, případ Edwarda Snowdena, který zveřejnil informace o rozsáhlém sledování 

internetu a telefonů americkými tajnými službami.2 Nebo případ Kathrine Gun, bývalé 

překladatelky britské tajné služby, která zveřejnila e-mail obsahující vysoce utajené informace o 

nezákonných praktikách k získání souhlasu Organizace spojených národů pro invazi do Iráku.3 

Whistleblowing však nezahrnuje vždy jen utajované informace, upozorňuje často také na nekalá 

jednání ve finanční sféře. Ilustrativním příkladem je bankrot společnosti Enron, který otřásl 

bankovním sektorem, kdy bývalá vicepresidentka upozorňovala ředitele Enronu na podvodné 

účetnictví ještě v době, kdy by mohly být důsledky alespoň zmírněny, ale nebyla vyslyšena.4 

V souvislosti se světovou finanční krizi v roce 2008 lze také uvést případ vicepresidenta Lehman 

Brothers, který varoval vrcholný management o účetních nesrovnalostech. I když jeho podezření 

byla následně potvrzena, auditoři jeho podezření označili za nepravdivé a vicepresident Matthew 

Lee přišel o práci.5  

Whistleblowing je také jedním z nástrojů, kterým je možné odhalovat korupci. Na korupční 

praktiky v souvislosti se Státním fondem životního prostředí upozornil například bývalý senátor 

Libor Michálek.6 Na korupční jednání v rámci státní organizace Zařízení služeb Ministerstva vnitra 

pak upozorňoval další český oznamovatel, Ondřej Závodský.7 

 

1 DELMAS, Candice. The Ethics of Government Whistleblowing. Social Theory [online]. 2015, 41(1), 77-105 [cit. 

1.2.2020]. ISSN 0037802X. s 77. 
2BBC. Profil: Edward Snowden. 16.12.2013. [online] [cit. 10.08.2020]. Dostupné z: 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-22837100.  
3 LEWIS David, BROWN A.J., MOBERLY Richard (2014), Whistleblowing, Its Importance and the State of the 

Research, in BROWN A.J., LEWIS David, MOBERLY Richard, VANDEKERCKHOVE Wim (eds.), 

International Handbook on Whistleblowing Research, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA, Edward 

Elgar Publishing 617 s., ISBN 9781781006788, s 14-15. 
4 K případu Enron dále viz KROGER John. Convictions. A Prosecutor´s Battle Against Mafia Killers, Drug Kingpins 

and Enron Thieves. New York: Farrar, Straus. And Giroux, 2009, 488s., ISBN 978037410015 s. 386-416.  
5 LEWIS, BROWN, MOBERLY (2014) op.cit. s 22. 
6 Nadační fond proti korupci.Kauzy. SFŽP. Archiv našich kauz. 19.8.2014 [online] [cit. 5.2.2020]. Dostupné z: 

https://zpravodajstvi.nfpk.cz/p/sfzp.  
7 VIKTORA Antonín, Upozornil na korupci na vnitru, kolegové jej chtějí zdiskreditovat. iDNES. 7.3.2011 [online] 

[cit. 10.2.2020]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pravnika-ktery-upozornil-na-korupci-na-

vnitru-celi-pokusum-o-diskreditaci.A110307_093427_domaci_jj  .  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-22837100
https://zpravodajstvi.nfpk.cz/p/sfzp
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pravnika-ktery-upozornil-na-korupci-na-vnitru-celi-pokusum-o-diskreditaci.A110307_093427_domaci_jj
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pravnika-ktery-upozornil-na-korupci-na-vnitru-celi-pokusum-o-diskreditaci.A110307_093427_domaci_jj
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Nedávná pandemie je příkladem toho, že whistleblowing je zásadním institutem nejen v boji 

proti korupci a pro ochranu majetku, ale i pro ochranu života a zdraví a dalších veřejných statků. 

Doktor Li Wenliang z Wuhanu varoval své kolegy již v prosinci 2019 před výskytem nemoci 

s příznaky podobnými onemocnění SARS (později označené jako COVID-19) a doporučil jim 

důsledné používání ochranných prostředků při práci s pacienty. Poté, co se informace rozšířila do 

veřejného prostoru, byl čínský lékař vyslýchán a napomenut policií pro údajné šíření nepravdivých 

komentářů na internetu. V únoru 2020 číský lékař zemřel právě v důsledku onemocnění COVID-

19. Čínská vláda mu, in memoriam, udělila nejvyšší občanské vyznamenání za službu vlasti. Jeho 

smrt vzbudila vlnu silných emocí, spojenou s požadavky veřejnosti na svobodu projevu. 8 

Příkladem z České republiky pak je příběh z března 2020, kdy se zdravotnická záchranářka 

otevřeným dopisem obrátila na hejtmanku Středočeského kraje s informací, že jejich základna 

nedisponuje dostatkem ochranných pomůcek pro bezpečný výkon služby. Reakcí na dopis však 

byla pouze odmítavá odpověď hejtmanky, výhružka disciplinárním řízením ze strany přímého 

nadřízeného záchranářky9 a nakonec i trestní oznámení. Trestní stíhání bylo sice odloženo,10 

nicméně to podává jasný důkaz o tom, jak je nezbytné, aby byla poskytnuta kvalifikovaná ochrana 

oznamovatelům trestné činnosti a dalších nekalých jednání či nedostatků, kteří mohou být 

vystaveni odvetným opatřením. 

Tato práce má za cíl představit základní instituty ochrany whistleblowingu a zaměřit se na 

možnosti legislativní úpravy v České republice v souvislosti s přijetím nové evropské směrnice na 

ochranu oznamovatelů. Česká republika nemá příliš pozitivní historickou zkušenost 

s oznamováním veřejným orgánům. Proto se zdálo být vhodné analyzovat tuto problematiku ve 

státě, který má také svojí negativní historickou zkušenost s oznamováním „nepřátelské moci.“11 

Přesto se Irsko rozhodlo přijmout legislativní úpravu ochrany oznamovatelů. Impulsem pro přijetí 

zákona byl velká korupční aféra, která odhalovala nekalosti v irské policii. 12  

 

8 BBC. Li Wenliang: Coronavirus kills Chinese whistleblower doctor. 7.2.2020. [online]. [cit. 10.4.2020]. Dostupné 

z: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51403795. 
9 ZÍTA Martin. Záchranářka ze Zdib si veřejně stěžuje na nedostatek roušek. Podle šéfa lže a porušila pracovní řád. 

iROZHLAS. 19.3.2020. [online] [cit. 20.4.2020]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-

domov/koronavirus-nakaza-nemoc-rousky-respirator-stredocesky-kraj_2003191242_zit.   
10 ČTK. Policie odložila trestní oznámení kvůli otevřenému dopisu středočeské záchranářky Brožové. iROZHLAS. 

5.6.2020. [online][cit. 10.7.2020]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pokorna-jermanova-

otevreny-dopis-hejtmanka-trestni-oznameni-ochranne-pomucky_2006052010_onz.  
11 Irská republika vyhlásila nezávislost na Velké Británii 21. ledna 1919 (uznáno 6. prosince 1922.) 
12KIERANS Lauren. Whistle while you work: Protected disclosures act 2014. Irish Business Law Review, [online] 

(2015) 2(2), 31-60. [cit. 10.1.2020] ISSN 20096704, s. 26. 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-nakaza-nemoc-rousky-respirator-stredocesky-kraj_2003191242_zit
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-nakaza-nemoc-rousky-respirator-stredocesky-kraj_2003191242_zit
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pokorna-jermanova-otevreny-dopis-hejtmanka-trestni-oznameni-ochranne-pomucky_2006052010_onz
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pokorna-jermanova-otevreny-dopis-hejtmanka-trestni-oznameni-ochranne-pomucky_2006052010_onz
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V první kapitole bude pojem whistleblowing stručně představen, ve druhé kapitole pak bude 

nastíněna metodologie zkoumání, která vychází zejména z autorčiny práce SVOČ na téma 

whistleblowing. Třetí kapitola představuje novou evropskou Směrnici, která je rovněž rámcem pro 

analýzu v následujících kapitolách. Detailní analýza irského zákona ve čtvrté kapitole pak 

umožňuje zhodnocení, jak whistleblowing funguje v praxi a zda by některé prvky bylo možné 

zavést i v českém právním prostředí. Závěrečná kapitola pak shrnuje dosavadní českou právní 

úpravu, analyzuje současný návrh českého zákona a nastiňuje základní principy, které by, dle 

názoru autorky práce, měly být brány při tvorbě české legislativní úpravy v potaz. 
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1 Whistleblowing 

1.1 Pojem whistleblowing 

Problematika whistleblowingu se stala v posledních letech již poměrně diskutovaným tématem 

a (nejen) v odborné literatuře byl věnován značný prostor pro polemiku, jak tento anglický pojem 

překládat do češtiny. Většina legislativních úprav ochrany oznamovatelů nepoužívá přímo pojem 

„whistleblowing“, jelikož může vzbuzovat negativní historické konotace.13 Tento regionální 

fenomén vystihl Jan Pichrt, který uvádí, že: „S ohledem na negativní vyznění označení osoby jako 

udavače či donašeče – v českém prostředí bohužel ještě umocněné nedávnými i historickými 

zkušenostmi i nezanedbatelným množstvím osob, které byly v minulosti na našem území aktivní 

v různých druzích donášení (včetně udávání okupačním silám), jakož i s ohledem na úsměv, který 

se vloudí na rty části české čtenářské obce při použití eufemističtějšího označení „informátor“, je 

pochopitelné, že většina stávající české odborné literatury i legislativních návrhů používá pro 

whistleblowing český termín „oznamování“ a pro whistleblowera označení „oznamovatel“ (pokud 

literatura přímo nezůstává u terminologie anglické).“14 Termín oznamovatel tak bude používán i 

v této práci. 

Rovněž definici pojmu „whistleblowingu“ se věnovala již celá řada odborných publikací. 

Například Janet P.Near a Marcia P. Miceli definují whistleblowing jako „oznamování členy 

organizace (bývalých nebo současných) nezákonných, nemorálních nebo nelegitimních praktik pod 

kontrolou jejich zaměstnavatelů, osobám nebo organizacím, které mohou konat.“15 Další 

z odborníků Peter B. Jubb definuje whistleblowing úžeji, a to jako „úmyslný nepovinný akt 

zveřejnění, který se dostane na veřejnost a je učiněn osobou, která má nebo měla privilegovaný 

přístup k datům nebo informacím organizace o nikoliv bezvýznamné nezákonnosti anebo jiné 

nekalé praktice současné, předpokládané nebo předvídatelné, která má spojitost s organizací a je 

pod kontrolou organizace, vůči externímu subjektu mající potenciál k nápravě nekalé praktiky.“16  

Jan Pichrt a Jakub Morávek jako zástupci tuzemské právní teorie a praxe charakterizovali 

whistlblowing jako „systém informování vyšších, zejména řídících, míst v rámci společnosti, 

 

13
 LEWIS, BROWN, MOBERLY (2014) op.cit. s. 6. 

14 PICHRT Jan. Několik poznámek k whistleblowingu, loajalitě zaměstnance a k legislativním návrhům in PICHRT, 

J. (ed.) Whistleblowing. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 13. 
15 NEAR, Janet P. a Marcia P. MICELI. Organizational Dissidence: The Case of Whistle-Blowing. Journal of Business 

Ethics [online]. 1985, 4(1), 1-16 [cit. 5.4.2020]. ISSN 01674544. s. 4. 
16 JUBB, Peter B. Whistleblowing: A Restrictive Definition and Interpretation, Journal of Business Ethics, Volume 

21 (1999),77-94, ISSN 01674544, s.83-88. 
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případně mateřské společnosti, nebo třetího – společností k tomu pověřeného – subjektu, o jednání, 

kterého se dopustila určitá osoba v rámci společnosti, nebo osoba se společností úzce spjatá, s tím, 

že toto jednání bylo v rozporu se zákonem, nebo (jen) vnitřní politikou a kodexy společnosti, 

zejména v oblasti účetnictví, vnitřních účetních kontrol, záležitostí auditu, boje proti úplatkářství, 

v oblasti lidských zdrojů, zdraví a bezpečnosti práce, ohrožování a poškozování životního prostředí 

a páchání trestných činů. Pozice místa v rámci společnosti, respektive subjektu mimo společnost, 

na které se oznamovatel obrací, by měla být určena tak, aby oznamovateli byla zaručena ochrana 

před postihy ze strany oznamovaných a aby bylo zaručeno adekvátní a pečlivé prošetření 

oznamované skutečnosti s možností odpovídajícího potrestání toho, kdo se činu dopustil, stal-li se 

tento, respektive dopustil-li se ho zaviněně obviněný. Systém by měl rovněž zahrnovat i určité 

sankční mechanizmy vůči tomu, kdo úmyslně nepravdivě nařkl jiného ze spáchání daného činu, aby 

mu tak ve zlé víře způsobil újmu.“17 

Nezisková protikorupční organizace Transparency International ve svých doporučených 

principech pro právní úpravu whistleblowingu definuje obecně whistleblowing jako „oznamování 

informací o vnímaných nekalých praktikách v rámci organizace nebo o riziku spojených s danými 

praktikami této organizace, a to jednotlivcům nebo subjektům, kteří mají možnost ovlivnit takové 

konání.“18 

Co spojuje všechny výše uvedené definice je zvláštní vztah oznamovatele k subjektu, pro 

kterého pracuje, což mu umožňuje privilegovaný přístup k informacím o provinění odehrávající se 

v rámci tohoto subjektu. Do definice by měly být zahrnuty nejen případy provinění činěné 

samotným subjektem nebo pod kontrolou subjektu, ale činěná i jinými osobami působícími v rámci 

tohoto subjektu. Co se týče způsobu oznamování, Jubb se ve své definici omezuje pouze na externí 

oznamování. Současné pojetí institutu whistleblowingu, ke kterému se i autorka práce kloní, 

zahrnuje i interní oznamování, a to oznamování přímo v rámci organizace nebo prostřednictvím 

zmocněné třetí osoby, která je „oprávněna konat.“ Ta pak může věc prošetřit, zamezit poškození 

nebo ohrožení určitého zájmu, pokud je to ještě možné, případně učinit/uložit nápravná opatření. 

Definice whistleblowingu by měla být také spojena s důsledky takového oznámení, tedy jak popsali 

Pichrt a Morávek, měly by být zahrnuty i ochranné mechanismy proti odvetným opatřením ze 

 

17 PICHRT Jan, MORÁVEK Jakub. Whistleblowing. Právo pro podnikání a zaměstnání, sv. č. 7 – 8, 2009, s. 19. 
18 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Recommended draft principles for whistleblowing legislation. 2009. 

[online] [cit. 15.4.2020], Dostupné z: 

https://www.transparency.org/files/content/activity/2009_PrinciplesForWhistleblowingLegislation_EN.pdf.  

https://www.transparency.org/files/content/activity/2009_PrinciplesForWhistleblowingLegislation_EN.pdf
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strany zaměstnavatele (či osoby v obdobném postavení) vůči oznamovateli a na druhou stranu 

zavedeny sankční mechanismy proti vědomě nepravdivým oznámením. 

 

Účelem této práce není detailně rozebírat historické souvislosti tohoto institutu, nicméně lze 

stručně uvést, že historický původ má tento institut ve státech common law. Do kontinentální 

právní kultury se dostával nejdříve prostřednictvím soukromých společností v určitém kontaktu 

s těmito státy common law a posléze dílčími legislativními úpravami, zejména v kontextu 

mezinárodních doporučení (viz níže). V současné době lze v souvislosti s přijetím evropské 

Směrnice na ochranu oznamovatelů očekávat další výrazný rozvoj dotčené legislativy.  

1.2 Účel, dopady a cíle whistleblowingu 

Celosvětový průzkum provedený společností KPMG, prošetřující 750 vybraných podvodů 

v období od března 2013 do srpna 2015, odhalil, že 44 % těchto podvodů bylo zjištěno díky tipu, 

oznámení nebo prostřednictvím speciální linky pro oznamovatele.19 Asociace certifikovaných 

vyšetřovatelů podvodů uvedla, že 50 % případů korupce z celkem 2 690 prověřovaných případů 

podvodů mezi lednem 2016 a únorem 2017 v soukromých společnostech napříč 125 státy, bylo 

zjištěno díky oznámení.20 Dle výsledků odborné analýzy 2 milionů interních oznámení 

zaměstnanců z více než tisíce amerických společností mají tato interní oznámení pozitivní dopad i 

přímo na samotné společnosti, které díky tomu např. čelí méně soukromoprávním sporům a 

přestupkovým řízením, jelikož byly schopny problémy řešit efektivně v rámci své vnitřní 

struktury.21  Tato data dokládají, že i sami zaměstnavatelé by měli mít zájem na odhalování 

problémů a nekalých jednání, jelikož v některých případech je možné jim preventivně zabránit, 

zastavit ohrožující jednání nebo alespoň náležitě prošetřit a přijmout následná opatření. 

Výhody whistleblowingu byly výstižně shrnuty v odborné literatuře: „Zaměstnanci ve veřejné 

správě, kteří interně oznamují etická porušení, pomáhají organizaci, ve které jsou činní, 

minimalizací poškození dobré pověsti organizace a vlády, ztráty důvěry veřejnosti a narušení 

 

19 KPMG International.Global profile sof the fraudster: Technology enables and teak controls fuel the fraud. 2016. 

[online] [cit. 15.4.2020], Dostupné z: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/profiles-of-the-

fraudster.pdf.  
20 Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Report to the nations. 2018 Global study on occupational fraud 

and abuse. 2018. [online] [cit. 15.4.2020], Dostupné z: https://www.acfe.com/report-to-the-

nations/2018/default.aspx.   
21 WELCH Kyle, STUBBEN Stephen. Throw Out Your Assumptions About Whistleblowing. 14.1.2020. [online] [cit. 

10.4.2020], Dostupné z: https://hbr.org/2020/01/throw-out-your-assumptions-about-whistleblowing. 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/profiles-of-the-fraudster.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/profiles-of-the-fraudster.pdf
https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2018/default.aspx
https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2018/default.aspx
https://hbr.org/2020/01/throw-out-your-assumptions-about-whistleblowing
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služeb (PwC 2016; Victor a Cullen 1988). Pomáhají také podporovat etickou kulturu 

v organizacích (Miceli a Near 1985). Když zaměstnanci mlčí, mohou přispět k obecné normě 

mlčení (Morrison 2014) a k vysoké toleranci etických porušení v organizaci.“22 Není důvod 

neaplikovat tyto závěry i na společnosti v soukromé sféře.  

 

Pokud se jedná o oznámení týkající se věcí veřejných, souvisí whistleblowing s koncepcí tzv. 

„open-governmentu“, kdy oznamovatel může být jeden z těch, kdo upozorňuje na nedostatky, o 

kterých by měla být veřejnost informována ve smyslu kontroly a zachování demokratické 

odpovědnosti těch, kdo vládnou.23 Whistleblowing patří do tzv. protikorupčních institutů, kdy se 

značnou měrou podílí na boji proti korupci, kterou často není jednoduché zjistit a oznamovatelé 

bývají významným zdrojem odhalení.24 Dle průzkumu Eurobarometr z roku 2017 zabývající se 

korupcí v Evropské unii uvedlo 81 % respondentů, že neoznámili korupci, s níž se setkali nebo byli 

svědky.25 V České republice pak neoznámilo korupci 89 % respondentů.26 Přičemž v České 

republice považovalo v roce 2017 korupci jako rozšířený problém v zemi 84 % respondentů (v celé 

EU pak takto odpovídalo 68 % respondentů).27 Lze pak ještě doplnit, že v tomto průzkumu 77 % 

respondentů souhlasilo, že korupce je součástí podnikatelské kultury v České republice.28 

Důsledkem oznámování korupce může být sice krátkodobě snížení důvěry veřejnosti ve veřejné 

orgány, nicméně v dlouhodobé perspektivně právě upozorňování na nedostatky a jejich řešení 

může vést naopak ke zvyšování důvěryhodnosti veřejných orgánů.29 

Veřejná konzultace Komise z roku 2017 k whistleblowingu podpořila argument pro přijetí 

legislativní úpravy další statistikou, kdy 85 % respondentů uvedlo, že věří, že zaměstnanci velmi 

 

22 TAYLOR, Jeannette. Internal Whistle‐Blowing in the Public Service: A Matter of Trust. Public Administration 

Review [online]. 2018, 78(5), 717-726 [cit. 15.4.2020]. ISSN 00333352. s 718. 
23 VAUGHN Robert G. (2012) Perspectives in The Successes and Failures of Whistleblower Laws in VAUGHN 

Robert G. (ed.) Whistleblowing Law Volume I. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA Edward Elgar 

Publishing 2015, 1 488 s., ISBN 978 1 78347 256 7, s 291. 
24 LEWIS, BROWN, MOBERLY (2014) op.cit, s 9. 
25 Evropská komise. Special Eurobarometer 470 – October 2017 Corruption Report. 2017. ISBN 978-92-79-76480-6. 

[online] [cit. 10.6.2020] Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surve

yKy/2176 s. 93. 
26 Evropská komise. Zvláštní Eurobarometr 470 – říjen 2017 Korupce Report. Česká republika. 2017. [online] [cit. 

10.6.2020] Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/82018  s. 3. 
27 Evropská komise. Korupce Report. Česká republika. (2017) op.cit. s. 1. 
28 Evropská komise. Korupce Report. Česká republika. (2017) op.cit. s. 4: 
29 DELMAS (2015) op.cit. s 91. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2176
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2176
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/82018
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výjimečně nebo zřídka činí oznámení o hrozbě nebo poškození veřejného zájmu. Jako nejvíce 

odrazující faktory uváděli respondenti strach z právních důsledků (80 % individuálních 

respondentů a 70 % organizací), strach z finančních důsledků (78 % individuálních respondetů a 

63% organizací) a strach ze špatné reputace (45 % individuálních respondentů a 38% organizací).30  

Whistleblowing ve svém důsledku pozitivně ovlivňuje veřejné dění, veřejnou službu, zvyšuje 

odpovědnost veřejných činitelů i soukromých společností.31 Dává jednotlivcům slovo a procesní 

záruky k tomu být slyšen uvnitř společností i v rámci státu. Poskytováním této standardizované 

ochrany jsou posilovány obecné demokratické principy.32 Oznamovatelé jsou také „důležitým 

zdrojem zejména pro investigativní novináře…a má zásadní význam pro zajištění funkce 

„hlídacího psa“, kterou investigativní žurnalistika plní v demokratických společnostech.“33 

 

Whistleblowing má přesah i do jiných oborů, jako jsou psychologie a sociologie.34  Oznámení 

mohou mít vliv na psychiku oznamovatele, jeho blízkých nebo kolegů i osob zmíněných v 

oznámení. Dle výzkumů zabývajících se dopady oznámení na oznamovatele vyplývá, že 

whistleblowing může způsobovat psychické i fyzické zdravotní problémy.35 Oznamovatel může 

být objektem diskriminace, obtěžování či izolace na pracovišti;36 případně může mít problémy najít 

novou práci; pro získání kompenzace se musí často účastnit velmi dlouhých soudních řízení; 

mohou nastat i osobní problémy, rozpad rodiny, veřejné opovržení oznamovatele. Pro tyto důvody 

mohou oznamovatelé trpět také tzv. posttraumatickým stresovým syndromem.37  

Oznamovatel se pohybuje v sociálním prostředí, v němž často bývá v postavení dvou 

kolidujících loajalit, jedné ve vztahu k organizaci, ve které pracuje, ke svým kolegům a 

nadřízeným, ale zároveň je to občan, který může cítit určitou odpovědnost ve vztahu k veřejnému 

 

30 Evropská komise. Summary results of the public consultation on whistleblowers protection. 2017. [online] [cit. 

10.6.2020] Dostupné z: http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=47885 s. 5-6. 
31 LEWIS Jeremy, BOWERS John, FODDER Martin, MITCHELL Jack. Whistleblowing: law and practice. 3rd ed. 

New York, NY: Oxford University Press; 2017, 775 s., ISBN 9780198788034, 0198788037, s. 577. 
32 DWORKIN, Terry Morehead. Whistleblowing, MNCs, and Peace. Vanderbilt Journal of Transnational Law 

[online]. 2002, 35(2), 457-486 [cit. 10.6.2020]. ISSN 00902594, s. 459. 
33 Recitál 46 Směrnice. 
34 PICHRT (2013) op.cit. s. 13. 
35Například v případě externích oznámení více v PARK Heungsik, LEWIS David. The negative health effects of 

external whistleblowing: A study of some key factors, The Social Science Journal, [online] 2018 55(4), 387-395. 

[cit. 10.6.2020]. ISSN 03623319, s. 387. 
36BJORKELO, Brita. Workplace bullying after whistleblowing: future research and implications. Journal of 

Managerial Psychology [online]. 2013, 28(3), 306-323 [cit. 10.6.2020]. ISSN 02683946; GREAVES, R. a J.K. 

MCGLONE. The health consequences of speaking out. Social Medicine [online]. 2012, 6(4), 259 - 263 [cit. 

10.6.2020]. ISSN 15577112. 
37PARK, LEWIS (2018) op.cit. s 388. 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=47885
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zájmu.38 V případech, kdy se jedná o trestnou činnost nebo o velmi závažné ohrožení některých 

veřejných statků, lze předpokládat, že loajalita vůči organizaci bude nižší, nicméně bude mnoho 

případů, kdy toto dilema tak jasné řešení mít nebude.39 Na rozhodování, zda podstoupit riziko, 

které souvisí s oznámením, tak bude mít zásadní vliv také to, v jakém sociálním prostředí se 

oznamovatel pohybuje, a zda může předpokládat podporu ze strany svých blízkých, případně 

kolegů. Záleží také, jaká kultura panuje v konkrétní společnosti. Značně odlišnou pozici bude mít 

oznamovatel v organizaci, která deklaruje, že zaměstnanci naopak mají oznamovat provinění, o 

kterých se dozví a nesplnění této oznamovací povinnosti naopak označí za akt neloajální.40 Z teorie 

sociálního učení lze také dovodit, že pokud vedoucí v organizacích, kolegové a společnost obecně 

vnímají whistleblowing pozitivně, bude čím dál častěji upozorňování na problémy považováno za 

standardní praxi a počet oznámení by se tak měl zvyšovat. 41 Veřejné přijetí whistleblowingu jako 

něco běžného pak může oznamovateli poskytnout nezbytnou podporu a odvahu učinit oznámení.42 

Z analýz dat vyplývá, že většina oznamovatelů je motivována tím, že chtějí upozornit na 

neetické či protiprávní jednání (53%) nebo nehospodárné využití veřejných prostředků (42%.)43 

Nicméně nelze zcela vyloučit zneužití tohoto institutu, proto by měla být legislativní úprava 

nastavena takovým způsobem, aby zajišťovala vysokou míru ochrany také osob zmíněných 

v oznámení před zlovolnými nepravdivými oznámeními.  

Je zajímavé, že společnost se často ani tolik nezaměřuje na předmět oznámení, ale spíše na 

osobu oznamovatele. Jak upozorňuje Brian Martin, „mnoho jednotlivců, kteří vyjdou s něčím ven 

(speak out) neměli v úmyslu být a nepovažují se za whistleblowery. Jednoduše oznamují 

v očekávání, že problémy, které považují za důležité, budou řešeny čestně a efektivně. Jsou pak 

velmi šokováni, když se místo toho stanou cílem.“44 Sociologové to označují jako jedno z 

„demokratických dramat“, kdy „oznamovatel porušuje pravidla, normy a loajality spojené 

s určitým specifickým systémem (např. armády, vláda, trh) za účelem oznámení vnímaného 

 

38 ELLISTON, Frederick A. Anonymity and Whistleblowing. Journal of Business Ethics [online]. 1982, 1(3), 167-

177 [cit. 10.4.2020]. ISSN 01674544, s.169. 
39 OLESEN, Thomas. The democratic drama of whistleblowing. European Journal of Social Theory, 2018, 21(4), 508-

525 ISSN 13684310, s 515. 
40 LEWIS, BROWN, MOBERLY (2014) op.cit. s.6. 
41 DWORKIN (2002) op.cit.s 475. 
42 DWORKIN (2002) op.cit.s 475. 
43 KOLEKTIV AUTORŮ OŽIVENÍ o. s. Ochrana oznamovatelů (whistleblowerů): analýza zpracovaná pro účely 

vzniku nové právní úpravy v ČR. 2012. [online] [cit. 10.6.2020] Dostupné z: http://bit.ly/1l746CO, s. 77-78. 
44 MARTIN, Brian. Whistleblowing and Nonviolence. Peace [online]. 1999, 24(1), 15-28 [cit. 10.6.2020]. ISSN 

01490508, s. 19-20. 

http://bit.ly/1l746CO
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provinění ve veřejné sféře a takové porušení vyvolává demokratické drama, které nutí společnost 

reflektovat představy o loajalitě, solidaritě a spravedlnosti. Toto drama se týká rozsahu, v jakém 

mají jednotlivci morální právo a odpovědnost „mluvit pravdu“, tj. odhalit provinění navzdory 

jejich smluvním závazkům, proti normativním očekáváním dobrého chování zaměstnanců a 

navzdory skutečnosti, že jejich jednání může poškozovat jednotlivce a organizace působící v určité 

oblasti.“45  

Státy common law mají tradici tzv. „občanského vymáhání práva“ (citizen law enforcement), 

které je široce přijímáno jako legitimní, naopak ve státech se zkušeností s totalitními režimy je to  

problematičtější.46 S ohledem na poměrně zakořeněné negativní historické konotace 

s oznamováním je toto „demokratické drama“ ještě silnější. Společnost je postavena před úkol 

přenastavit poměrně zásadním způsobem vnímání upozorňování na nekalosti. Interní sociologický 

průzkum neziskové organizace Oživení odhalil, že pokud byli respondenti konfrontováni s případy 

ohrožení zdraví či životního prostředí, bezpečnosti a podobných oblastí, považují oznamování za 

pozitivní.47 Proto by se měla osvěta ubírat zpočátku zejména tímto směrem a neprezentovat 

whistleblowing pouze jako instrument boje proti korupci.  

 

Na závěr této části by bylo vhodné zamyslet se nad cílem whistleblowingu, jelikož jak 

připomíná Jakub Morávek, při zavedení jakéhokoli právního institutu je třeba aplikovat test 

proporcionality, tedy zhodnotit, zda tento konkrétní prostředek je nutným a přiměřeným k dosažení 

legitimního cíle.48 

Jakub Morávek považuje za cíl whistleblowingu poskytnutí efektivního prostředku ochrany pro 

zájmy zaměstnavatele, resp. osoby v obdobném postavení. Ke splnění své prevenční povinnosti 

předcházet majetkovým škodám musí mít oznamovatel k dispozici alespoň minimální ochranu. Na 

druhou stranu by měl systém chránit i osoby oznamované a zajistit přiměřené sankce pro 

oznamovatele, kteří oznamují ve zlé víře.49 Evropská Směrnice si klade obecně za cíl snahu 

předcházet škodám, odhalování ohrožení a poškození veřejného zájmu.50 

 

45 OLESEN (2018) op.cit. s. 520. 
46 DWORKIN (2002) op.cit. s. 470-471. 
47 Interní sociologický průzkum neziskové organizace Oživení, o.s. (2020). s. 19-25, s. 29. 
48 MORÁVEK Jakub. O whistleblowingu, jeho legitimitě a problémech mezinárodních přenosů osobních údajů in 

PICHRT, J. (ed.) Whistleblowing. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 194. 
49 MORÁVEK (2013) op.cit. s. 194-195. 
50Recitál 3 Směrnice. 
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Legislativní úprava by měla nastavit jasné mantinely, kdo a za jakých okolností bude 

oznamovatelem, který bude chráněn před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele či jiných 

osob v obdobném postavení. Zavedení interních a externích kanálů s jasně stanovenými pravidly 

by mělo šetřit náklady na straně samotných zaměstnavatelů. Jak dokazují statistiky a četné případy, 

whistleblowing může napomáhat odhalení, prošetření a předcházení závažným škodám na životech 

a zdraví lidí, bezpečnosti a i majetku. Lze předpokládat, že pokud bude oznamovatel následovat 

jasně a srozumitelně zavedená pravidla, nejen, že mu bude poskytnuta ochrana, ale může tak získat 

i podporu svých blízkých, kolegů či široké veřejnosti. Na druhou stranu by měla legislativa zajistit, 

aby byl institut co nejhůře zneužitelný a odrazovat tak od vědomě nepravdivých oznámení s cílem 

poškodit osoby, jichž se oznámení týká. Whistleblowing by pak měl být považován za něco 

žádoucího, jelikož zodpovědné upozorňování na problémy bez rizika odvety by mělo být běžné.  

1.3 Mezinárodní dokumenty a judikatura 

Mezinárodní organizace 

Whistleblowing byl oficiálně spojen s bojem s korupcí v roce 2003,51 kdy Valné shromáždění 

Organizace spojených národů přijalo rezoluci č. 54/4, kterou byla schválena Úmluva Organizace 

spojených národů proti korupci, ratifikována Českou republikou 29. prosince 2013.52 Článek 33 

Úmluvy upravující ochranu oznamovatelů stanoví, že „každá smluvní strana zváží, 

zda do vnitrostátního právního systému zahrne odpovídající opatření na ochranu proti 

neoprávněnému zacházení s jakoukoli osobou, která v dobré víře a z dostatečných důvodů sdělí 

příslušným orgánům jakékoli skutečnosti týkající se trestných činů stanovených v souladu s touto 

Úmluvou.“ Úpravu ochrany oznamovatelů obsahuje i čl. 32 Úmluvy, který stanoví, že: „každá 

smluvní strana přijme v souladu se svým vnitrostátním právním systémem a v rámci svých možností 

vhodná opatření k účinné ochraně svědků a znalců, kteří podají svědectví v souvislosti s trestnými 

činy stanovenými v souladu s touto Úmluvou, a popřípadě i jejich rodinných příslušníků nebo 

jiných osob jim blízkých, před možnou odvetou nebo zastrašováním“ 

 Dále se problematice korupce a whistleblowingu věnuje i mezinárodní organizace OECD. 

OECD ustavila v roce 2010 G20 Protikorupční pracovní skupinu (ACWG), která podporuje boj 

 

51 BĂLAN, Emil, COŞPĂNARU Iuliana. Receiving and solving public interest disclosures: Legal Nature and 

Responsibilities in managing them, Law Review: Judicial Doctrine [online]. 2016, 6, 172-179 [cit. 10.4.2020]. 

ISSN 22469435, s. 174. 
52 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 105/2013 Sb.m.s.   
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států s korupcí. V reakci na uznání důležitosti whistleblowingu,53 vydalo OECD studii v rámci G20 

Protikorupčního akčního plánu na rámec ochrany oznamovatelů, přehled dobré praxe a hlavních 

zásad pro legislativu.54 Protikorupční pracovní skupina (ACWG) pak v rámci hodnocení České 

republiky v březnu 2013 „o podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních 

podnikatelských transakcích [vydala] doporučení, aby Česká republika zavedla co nejdříve do 

svého právního řádu ochranu oznamovatelů, a to jak ve veřejné sféře, tak v oblasti soukromého 

sektoru.“55  

 

Rada Evropy 

Na úrovni Rady Evropy bylo stěžejní přijetí Občanskoprávní úmluvy proti korupci,56 která 

v článku 9 stanoví, že „každá smluvní strana zajistí ve svém vnitrostátním právu přiměřenou 

ochranu proti neoprávněným sankcím vůči zaměstnancům, kteří měli dostatečné důvody k 

podezření z korupce a oznámili své podezření v dobré víře odpovědným osobám nebo úřadům.“ a 

Trestněprávní úmluvy proti korupci,57 která v článku 22 stanoví, že „každá smluvní strana [je] 

povinna přijmout taková legislativní a jiná opatření, která budou nutná k zajištění účinné a 

přiměřené ochrany pro ty, kteří oznamují trestné činy uvedené v článcích 2 až 14, nebo ty, kteří 

jinak spolupracují s orgány činnými v trestním řízení, a pro svědky, kteří poskytují svědectví týkající 

se těchto trestných činů.“ Z důvodové zprávy pak vyplývá, že za svědka je považován i 

oznamovatel.58  

Rada Evropy přijala v roce 2010 Rezoluci č. 172959 60 o ochraně oznamovatelů, která uznává 

důležitost oznamovatelů, kteří jsou odrazováni od učinění oznámení zejména strachem 

z odvetných opatření a absencí následných opatření k prošetření předmětu oznámení. Parlamentní 

 

53 OECD. G20 Anti-Corruption Action Plan. Annex III. G20 Agenda for Action on Combating Corruption, Promoting 

Market Integrity, and Supporting a Clean Business Environment. 2010. [online] [cit. 10.6.2020] Dostupné z: 

https://www.oecd.org/g20/summits/seoul/Annex3-G20-Anti-Corruption-Action-Plan.pdf, bod 7. 
54 OECD. G20 Anti-Corruption Action Plan. Study on whistleblowera protection frameworks, compendium of best 

practices and guiding principles for legislation. 2011. [online] [cit. 10.8.2020] Dostupné z: 

https://www.oecd.org/corruption/48972967.pdf.  
55 Důvodová zpráva k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, č.j. překladatele MSP-36/2020-OSZ-KOR/1. s. 8. 
56 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 3/2004 Sb. m. s., o Občanskoprávní úmluvě o korupci. 
57 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 70/2002 Sb. m. s., o Trestněprávní úmluvě o korupci. 
58 Rada Evropy. Důvodová zpráva k Trestněprávní úmluvě proti korupci. 27.1.1999.  [online] [cit. 15.6.2020] 

Dostupné z: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cc

e44, bod  111.  
59Rezoluce Rady Evropy č. 1729 (2010) z 29. dubna 2010 [online] [cit. 15.6.2020] Dostupné z : 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17851&lang=en.  
60 Přijato společně s Doporučením Rady Evropy č. 1916 (2010) z 29.dubna 2010 [online] [cit. 15.6.2020] Dostupné 

z: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=17852&lang=en.  

https://www.oecd.org/g20/summits/seoul/Annex3-G20-Anti-Corruption-Action-Plan.pdf
https://www.oecd.org/corruption/48972967.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cce44
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cce44
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17851&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=17852&lang=en
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shromáždění v Rezoluci upozorňuje, že většina členských států Rady Evropy v roce 2010 nemá 

ucelenou legislativní úpravu ochrany oznamovatelů, nicméně některé státy přijaly dílčí úpravu 

v protikorupčních a jiných předpisech. V Rezoluci je nastíněno také několik základních principů, 

které by měly legislativní úpravy splňovat, a to zejména zahrnutí všech protiprávních jednání, která 

jsou oznamována v dobré víře oznamovateli ve veřejné i soukromé sféře. Legislativní úprava by 

pak měla být promítnuta zejména do pracovního, trestního, mediálního práva a dalších 

protikorupčních předpisů. Úprava ochrany oznamovatelů proti jakékoli formě odvetných opatření, 

včetně zaručení ochrany důvěrnosti totožnosti oznamovatele by měla nabízet „bezpečnou 

alternativu k mlčení.“61 Na druhou stranu by měla být zajištěna ochrana proti oznámením činěným 

ve zlé víře. Parlamentní shromáždění také upozorňuje, že legislativní změny musí být podpořeny 

pozitivní změnou v kulturním prostředí a vnímáním oznamovatelů, které by mělo „být osvobozeno 

od předchozího spojení s neloajalitou nebo zradou.“62 K tomu mohou přispívat osvětovou činností 

také neziskové organizace občanské společnosti.63 

Na tuto Rezoluci navázalo Doporučení č. CM/Rec (2014)7 o ochraně oznamovatelů nekalé 

nebo protiprávní činnosti,64 které potvrzuje důležitost ochrany oznamovatelů, kteří mohou „přispět 

k posílení transparentnosti a demokratické odpovědnosti“65 a doporučuje, aby členské státy přijaly 

„normativní, institucionální a soudní rámec pro ochranu oznamovatelů.“66 V příloze Doporučení 

je pak popsáno 29 principů (rozšiřující principy uvedené v Rezoluci z roku 2010), které by měly 

být naplněny v legislativních úpravách. Rozvádí tak detailněji širokou osobní působnost, která by 

měla zahrnovat všechny pracovníky bez ohledu na právní formu jejich činnosti; dále doporučuje 

zavedení interních a externích kanálů pro oznámení, včetně možnosti zveřejnění (při splnění 

dalších podmínek); poskytování zpětné vazby oznamovateli a oznámení fakticky prověřovat, 

případně přijímat nápravná opatření; rozvádí také ochranu oznamovatelů, včetně ochrany 

totožnosti, obráceného důkazního břemene, možnosti předběžných opatření apod.  

 

Evropský soud pro lidská práva se ochranou oznamovatelů zabýval v několika rozhodnutích 

týkajících se čl. 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Prvním stěžejním případem je Guja 

 

61 Rezoluce č. 1729 (2010) op.cit. bod 6.2. 
62 Rezoluce č. 1729 (2010) op.cit. bod 7. 
63 Rezoluce č. 1729 (2010) op.cit. bod 8. 
64 Doporučení Rady Evropy  CM/Rec(2014)7 z 30. dubna 2014 [online] [cit. 15.6.2020] Dostupné z : 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c5ea5.  
65 Doporučení Rady Evropy  CM/Rec(2014)7 op.cit. s. 5. 
66 Doporučení Rady Evropy  CM/Rec(2014)7 op.cit. s. 6 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c5ea5
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proti Moldavsku,67 kdy vedoucí tiskového oddělení generální prokuratury v Moldavsku zveřejnil 

dopisy, kterými se místopředseda parlamentu snažil ovlivňovat probíhající trestní řízení týkající se 

čtyř policistů. Guja byl následně z tiskového oddělení propuštěn.68 ESLP nakonec shledal porušení 

čl. 10 EÚLP a popsal šest relevantních faktorů pro posuzování, zda byl porušen čl. 10 EÚLP, a to 

(1) zda zaměstnanec nejprve využil interní kanál, tedy oznámil v první řadě svému nadřízenému 

nebo příslušnému orgánu, zveřejnit informace široké veřejnosti lze tedy pouze jako poslední 

možnost; (2) veřejný zájem (a posouzení, zda veřejný zájem na tom, aby se o informaci veřejnost 

dozvěděla, převyšuje nad povinností zachovávat důvěrnost); (3) autenticita oznámení; (4) škoda, 

která vznikla orgánu veřejné správy; (5) motivace oznamovatele; (6) analýza sankce, kterou byl 

oznamovatel postižen.69 Pro posouzení, zda omezení svobody slova bylo proporcionální, je třeba 

„poměřovat škodu, které oznámení způsobilo veřejnému orgánu a zájem veřejnosti na získání 

informace v oznámení.“70 Tímto případem se zabýval Harald Christian Scheu, který kritizuje 

některé prvky, zejména pak to, že jakákoli sankce by měla být považována za nepřiměřenou.71 

Stejně by tak podle něj osobní motivace měla být irelevantní, pokud je oznámení pravdivé72 

 

Navazující rozhodnutí ve věci Heinisch proti Německu73 se týkal zdravotní sestry, která 

poskytovala zdravotní péči zejména seniorům v rámci společnosti s ručením omezeným, která byla 

majoritně vlastněná spolkovou zemí Berlín. Henisch spolu s kolegy opakovaně interně 

upozorňovala na problémy vyvolané nedostatkem zaměstnanců, což znemožňovalo řádné plnění 

jejich úkolů. Pochybení bylo zjištěno i při kontrole zdravotní pojišťovnou. Heinisch v důsledku 

přepracování trpěla zdravotními potížemi, kvůli kterým nebyla schopna vykonávat svou práci. 

Heinisch i v důsledku obav o svou vlastní potenciální trestní odpovědnost podala na společnost 

trestní oznámení. Vyšetřování však bylo nakonec státním zástupcem zastaveno. Heinisch následně 

dostala výpověď z důvodu její opakované pracovní neschopnosti. Výpověď s výpovědní dobou 

pak byla změněna na okamžitou výpověď poté, co se prostřednictvím letáků, kterými se Heinisch 

 

67 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 12.2.2008, ve věci Guja proti Moldavsku, stížnost č. 14227/04. 
68 Guja proti Moldavsku op.cit. body 8 -26. 
69 Guja proti Moldavsku op.cit. body 73-78. 
70 BOOT, Eric R. No Right to Classified Public Whistleblowing. Ratio Juris [online]. 2018, 31(1), 70-85 [cit. 

10.6.2020]. ISSN 09521917, s.. 73. 
71 SCHEU Harald Christian. Problematika tzv. whistleblowing z pohledu evropské ochrany lidských práv in PICHRT, 

J. (ed.) Whistleblowing. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 35-36 
72 SCHEU (2013) op.cit. s. 35-36 
73 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 21.7.2011, ve věci Heinisch proti Německu, stížnost č. 

28274/08 
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obracela na veřejnost, společnost dozvěděla o tom, že trestní oznámení podala právě Heinisch.74 

Soud první instance nejdříve rozhodl, že výpověď byla neplatná, soud druhé instance však 

rozhodnutí zvrátil a označil výpověď za platnou, tento závěr byl následně potvrzen Spolkovým 

pracovním soudem.75 ESLP aplikovalo výše zmíněná kritéria z rozhodnutí Guja proti Moldavsku 

a shledal porušení čl. 10 EÚLP.76 ESLP dále dodal, že „samotné zastavení trestního řízení není 

nutně důkazem, že dotyčné oznámení bylo nedůvěryhodné.“77 Dále upozornil, že povinnost loajality 

zaměstnance vůči zaměstnavateli mají i zaměstnanci v soukromém sektoru.78  

 

Dále lze uvést případ Sosinowska proti Polsku,79 ve kterém šlo o interní spor mezi lékařkou a 

její přímou nadřízenou. Lékařka kritizovala svou přímou nadřízenou nejen před jejími kolegy, ale 

měla nevhodným způsobem upozorňovat na její profesní pochybení i před pacienty. Lékařka byla 

propuštěna, avšak národní soud rozhodl o neplatnosti výpovědi a přiznal jí odškodné. Lékařka se 

však následně obrátila na lékařskou komoru kvůli údajnému profesnímu pochybení její nadřízené. 

Komora toto odmítla, a naopak zahájila s lékařkou disciplinární řízení za to, že porušila Etický 

kodex, když otevřeně kritizovala svoji kolegyni v přítomnosti jiných lékařů a dalších zaměstnanců. 

ESLP v tomto případě shledal porušení čl. 10 EÚLP, kdy shledal, že takto přísný etický kodex 

porušuje svobodu projevu a navíc mohl „ohrozit samotný účel medicínské profese, a to ochranu 

zdraví a života pacientů.“ 80 

 

Evropský soud pro lidská práva se tedy již ochranou oznamovatelů zabýval okrajově zabýval. 

Nicméně jak upozorňuje Scheue, činí tak bez nějaké hlubší analýzy legislativních úprav smluvních 

států a dokonce zřídkakdy označoval osoby jako oznamovatele.81 S ohledem na rozpornost 

některých prvků stanovené případem Guja proti Moldavsku lze předpokládat, že judikatura ESLP 

 

74 Heinisch proti Německu op.cit. body 7-26. 
75 Heinisch proti Německu op.cit. body 27-30. 
76 SCHEU (2013) op.cit. 27-28. 
77 SCHEU (2013) op.cit. 28-29. 
78 EICHLEROVÁ, Kateřina. Whistleblowing a návrhy na jeho úpravu v České republice z pohledu obchodních in 

PICHRT, J. (ed.) Whistleblowing. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 63. 
79 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 18. října 2011, ve věci Sosinowska proti Polsku, stížnost č. 

10247/09 
80 SCHEU (2013) op.cit. s. 31-32. 
81 SCHEU (2013) op.cit. s. 34-35. 
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nebude hlavním vodítkem pro legislativní úpravy členských států Rady Evropy. Naopak Evropská 

unie se zdá být novou hnací silou změn, čemuž bude věnován prostor v následujících kapitolách. 
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2 Obecná systematika legislativní úpravy 

Legislativní úprava whistleblowingu může být poměrně složitá. Whistleblowing vychází ze 

základního lidského práva na svobodu projevu a práva na informace a má přesah do několika 

právních odvětví. Na první pohled se jeví, že se bude jednat zejména o oblast pracovního práva, 

jelikož nejznatelnějším elementem whistleblowingu je ochrana zaměstnance, který vystupuje ve 

vztahu závislé práce a může být tak předmětem odvetných opatření ze strany zaměstnavatele, 

pokud se rozhodne učinit oznámení informace, kterou se dozvěděl v souvislosti s výkonem jeho 

práce. Oznamovatel však nemusí být pouze zaměstnanec, ale i osoba samostatně výdělečně činná. 

V takovém případě již nebude ochrana poskytována v relacích pracovního práva, ale dle deliktního 

občanského práva. Základním atributem ochrany je ochrana totožnosti oznamovatele, kdy dochází 

ke zpracování osobních údajů oznamovatele i osob zmíněných v oznámení, přesah je tedy i do 

oblasti práva ochrany osobních údajů.  Oznamovatelé nejčastěji svým oznámením chrání veřejný 

zájem, a to ve formě oznámení podezření z přestupku nebo trestného činu. Whistleblowing tak 

vstupuje i do trestního a správního práva. Povinnost zavést interními předpisy vhodné kanály pro 

bezpečné oznamování zase souvisí s tzv. compliance právnických osob a má tedy přesah i do 

obchodního práva a oblasti trestní a správní odpovědnosti právnických osob. 

Je tedy patrné, že k legislativní úpravě whistleblowingu je třeba přistoupit z velmi širokého 

úhlu pohledu, kdy je třeba zohlednit principy několika právních odvětví a zkombinovat je do 

funkční a efektivní legislativní úpravy. Ze zahraniční praxe vyplývá, že se jedná o velmi komplexní 

právní materii. Často velmi inovativní, zakládající nové právní instituty a zvláštní procesní 

pravidla. Legislativních úprav není v celosvětovém měřítku prozatím tolik. Lze však identifikovat 

několik klíčových prvků, dle kterých lze třídit a zkoumat konkrétní legislativní úpravu. Tyto prvky 

budou v obecném hledisku představeny v této kapitole, přičemž detailnější analýza bude 

předmětem následujících kapitol. V následujících kapitolách pak bude toto třídění také využito pro 

analýzu Směrnice, irského zákona o chráněných oznámeních a v závěru přinese vodítko pro 

polemiku nad možnostmi české legislativní úpravy whistleblowingu. 

 

Z formálního hlediska je možné legislativní úpravu zvolit ve formě dílčích novelizací obecných 

předpisů (jako například dosavadní úprava v Německu) nebo zavést úpravu komplexním 

předpisem (jak tomu je například v Irsku, Velké Británii nebo na Slovensku). Dílčí úprava právních 

předpisů se může zdát jednodušší než přijetí uceleného předpisu, nicméně jeden komplexní předpis 

umožňuje, že bude úprava přehledná a srozumitelná pro adresáty zákona. Některé prvky 
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legislativní úpravy, například povinnost zavést bezpečné interní oznamovací kanály nebo ustavení 

nového externího orgánu pro přijímání oznámení, by pak mohlo být poměrně složité zavádět do 

jednotlivých obecných právních předpisů.   

Z materiálního hlediska je možné identifikovat několik klíčových prvků, a to (a) osobní 

působnost, (b) věcná působnost, (c) podmínky chráněného oznámení, (d) způsob chráněného 

oznámení a (e) ochrana před odvetnými opatřeními. 

2.1 Osobní působnost 

Definice pojmu „chráněný oznamovatel“, tedy definice aktivně legitimované osoby k podání 

oznámení, je jeden z klíčových aspektů pro určení, jak širokou ochranu stát oznamovatelům 

poskytuje. Bude ochrana poskytnuta pouze osobám pracujícím ve veřejném sektoru nebo i 

zaměstnancům vykonávajícím závislou práci ve smyslu pracovněprávních předpisů v sektoru 

soukromém? Bude umožněno oznamovat provinění také příslušníkům bezpečnostních sborů a 

vojákům? Nejen tyto osoby však vykonávají činnost v postavení určité ekonomické závislosti, 

nabízí se tedy i kategorie osob podnikajících a spolupracujících na základě jiných smluvních vztahů 

mimo pracovní nebo služební poměr. S ohledem na účel whistleblowingu, tedy upozorňování na 

nekalosti v oblastech veřejného zájmu, lze diskutovat i zahrnutí stážistů a dobrovolníků, kdy tyto 

osoby často vykonávají činnost v oblastech veřejného zájmu jako je zdravotnictví nebo charity. 

Pro účely pasivní legitimace bude naopak nutné určit osobu oznamovaného, komu bude činěno 

chráněné oznámení, kdo bude prošetřovat chráněné oznámení, kdo je povinen poskytnout ochranu 

oznamovateli a proti komu bude případně směřovat obrana proti odvetným opatřením.  

2.2 Věcná působnost 

Věcnou působnost neboli okruh oznamovaných protiprávních / nekalých / závadných82 

jednání83 či opomenutí je možno omezit pouze na jednotlivé trestné činy (vymezené trestní sazbou 

nebo určitými skutkovými podstatami nebo kombinací obou metod) či zaručit ochranu 

oznamovatelům všech trestných činů. Mohou být zahrnuty i méně závažné přestupky, 

 

82K pojmu „závadné“ jednání např. EICHLEROVÁ (2013) op.cit. s. 58. 
83

K rozsahu oznamovaných jednání např. TRANSPARENCY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. 

Whistleblowing není donašectví, příručka nejen pro oznamovatele. 2015. [online] [cit. 15.4.2020], Dostupné z: 

https://www.transparency.cz/wp-

content/uploads/2015_TI_Whistleblowing_nen%C3%AD_dona%C5%A1e%C4%8Dstv%C3%AD.pdf s. 12. 

https://www.transparency.cz/wp-content/uploads/2015_TI_Whistleblowing_nen%C3%AD_dona%C5%A1e%C4%8Dstv%C3%AD.pdf
https://www.transparency.cz/wp-content/uploads/2015_TI_Whistleblowing_nen%C3%AD_dona%C5%A1e%C4%8Dstv%C3%AD.pdf
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občanskoprávní delikty (zejména týkající se zneužití a omezení soutěže) nebo konstrukce typu 

nehospodárné využití finančních prostředků, porušování vnitřních předpisů apod. Modelová 

doporučení Rady Evropy uvádí jako nejširší variantu „oznámení, jež se týkají jakéhokoli blíže 

neurčeného jednání, označeného jako protiprávní, nekalé, protispolečenské apod. Chráněný 

veřejný zájem může být v tomto případě definován široce, výčtem zahrnujícím například lidská 

práva, životní prostředí, veřejné zdraví, bezpečnost, etické standardy a další.“84 

Při stanovení věcné působnosti je třeba si klást otázku, jaká jednání, resp. opomenutí 

považujeme za tak závažná, že je třeba jim předcházet nebo alespoň efektivně prošetřit a jsme proto 

ochotni nabídnout ochranu oznamovatelům těchto jednání, resp. opomenutí. Je třeba zvážit, zda je 

nutné chránit oznamovatele všech porušení nebo pouze ve vybraných oblastech.  

2.3 Podmínky chráněného oznámení 

Není vždy chráněno jakékoli oznámení, oznamovatel musí splnit několik podmínek, aby se 

z běžného oznámení stalo „chráněné“ oznámení. Takové podmínky se týkají zejména kvality 

oznámení (zda jsou obsahem oznámení nějaké informace nebo pouze tvrzení), vnitřního 

přesvědčení oznamovatele ve vztahu k oznamovanému jednání nebo zda je oznamovatel v nějakém 

vztahu s recipientem oznámení, resp. osobou, jež se oznámení týká. 

Aspekt vnitřního přesvědčení oznamovatele je často upraven tím způsobem, že vyžaduje 

„rozumně odůvodněné přesvědčení, že oznámení je „důkazem“ závažného porušení pravidel. Při 

ověřování tohoto přesvědčení se používá jak subjektivní, tak objektivní test. Subjektivní test 

ověřuje, že přesvědčení oznamovatele je upřímné a že si není vědom toho, že by odhalené informace 

byly nepravdivé a přinesené důkazy falešné. Objektivní test rozumně odůvodněného přesvědčení 

znamená, že stejnou informaci by považovala za důvěryhodnou i jiná osoba s podobnou mírou 

znalostí, kvalifikací a zkušeností. Ačkoliv samozřejmě nelze přiznat ochranu vědomě nepravdivému 

oznámení, je třeba počítat s tím, že se každý oznamovatel může splést.“85 

Subjektivní test může být stanoven jako podmínka dobré víry oznamovatele nebo naopak pouze 

nechránit vědomě nepravdivá oznámení a motivaci oznamovatele dále nezkoumat. Mohou nastat 

 

84Návrh alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů ze dne 8. června 2016. Č.j. předkladatele 6902/2016-

OHR [online] [cit. 15.4.2020] Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNA96GM95B s. 33; 

Doporučení Rady Evropy  CM/Rec(2014)7 op.cit. s. 7 
85DEVINE Thomas. Práva oznamovatelů: nezbytnost využití osvědčené praxe a měnící se konsenzus in Sborník k 

mezinárodní konferenci Výzva pro Českou republiku: Whistleblowing jako ochrana finančních zájmů občanů 

EU. 2015. [online][cit. 10.7.2020]. Dostupné z: https://piskamfauly.cz/wp-content/uploads/2015/12/sbornik.pdf 

s.7. 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNA96GM95B
https://piskamfauly.cz/wp-content/uploads/2015/12/sbornik.pdf
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případy, kdy oznamovatel je i z části osobně motivován učinit oznámení, nicméně předmět 

oznámení může být tak závažné jednání, že je třeba jej prošetřit a přijmout vhodná následná 

opatření. Nebo případ, kdy se oznamovatel oprávněně domnívá, že jeho oznámení je pravdivé, ale 

následně v soudním řízení to prokázáno není, a naopak je tvrzeno, že oznamovatel mohl mít i jiný 

osobní motiv.86 Některé legislativní úpravy „absenci dobré víry“ penalizují například ve formě 

poměrného snížení náhrady újmy.87 

Pro nastavení vhodné legislativní úpravy je stěžejní zajistit rovnováhu mezi oprávněnými 

zájmy oznamovatele a osoby oznamované. Na jednu stranu by zákon neměl klást na oznamovatele 

břemeno, které by ho již odrazovalo od toho učinit oznámení, naopak oznámení zcela 

nepodložených nebo nesprávných informací, které mohou ohrozit dobrou pověst osoby, jež se 

oznámení týká, by však nemělo požívat ochrany.  

Některé legislativní úpravy pro aplikaci chráněného režimu oznámení stanovují dále i tzv. test 

veřejného zájmu,88 tedy že dané oznámení bylo činěno ve snaze chránit veřejný zájem. Lze však 

argumentovat, že tento „test“ veřejného zájmu je již implicitně obsažen ve věcné působnosti 

zákona. Tedy předpoklad, že oznámení jednání, resp. opomenutí, která jsou zahrnuta do věcné 

působnosti zákona (například taxativním výčtem konkrétních trestných činů) je ve veřejném zájmu 

a ten pak nemusí být dále zkoumán.  

Další z podmínek chráněného oznámení by mělo také být stanovení kontextu, v jakém se 

informaci oznamovatel musí dozvědět, zda to musí být v souvislosti s jeho zaměstnáním či jiným 

„chráněným“ vztahem nebo nikoliv.  

2.4 Způsob chráněného oznámení 

Pro oznamovatele i ochranu osoby, jíž se oznámení týká, bývá stěžejní, jakým způsobem bylo 

oznámení učiněno. Často je zavedeno několik stupňů oznámení podle toho, kam je možné 

oznámení směřovat. Tradičně je způsob chráněného oznámení dělen na tři stupně: (a) interní, (b) 

externí prostřednictvím orgánů veřejné správy a (c) externí oznámení přístupné široké veřejnosti 

(například prostřednictvím médií nebo sociálních sítí), neboli zveřejnění. 

 

86LEWIS, David. Whistleblowing and the Law of Defamation: Does the Law Strike a Fair Balance Between the Rights 

of Whistleblowers, the Media, and Alleged Wrongdoers?. Industrial Law Journal 2018, 47(3), 339-364, ISSN 

03059332, s. 350. 
87Například Příloha 2 § 1 odst. 4 zákona o chráněných oznámeních. 
88Viz čl. 10 odst. 2 EÚLP. 
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V případě externího oznámení, kde hrozí vyšší míra stigmatizace oznamovaného, musí být 

zpravidla naplněny přísnější podmínky pro to, aby se oznámení stalo chráněným oznámením. 

Pokud by oznamovatel zvolil externí oznámení prostřednictvím orgánu veřejné správy, mohou být 

stanoveny podmínky, které legitimizují zvolený postup, například pokud má oznamovatel pocit, že 

nadřízený se účastní protiprávního / nekalého / závadného jednání nebo neprobíhá šetření už 

několikrát interně učiněného oznámení.89 Nejproblematičtějším aspektem tohoto druhého stupně 

oznámení bývá určit, který z orgánů veřejné správy bude příslušný pro přijímání oznámení. Tento 

orgán by měl splňovat určitý stupeň nezávislosti a poskytnout oznamovatelům důvěru v řádné 

prošetření jejich oznámení. V některých státech je příslušných hned několik úřadů90 podle jejich 

věcné příslušnosti, což však činí několik problémů, jako je překrývající se příslušnost a velmi 

složitý systém pro samotné oznamovatele. V jiných zemích přistoupili ke zřízení zvláštního 

nezávislého úřadu,91 kdy zásadními prvky zajišťující nezávislost je samostatná rozpočtová kapitola 

a zvláštní způsob jmenování vedoucích těchto úřadů. 

 

Zveřejnění bývá často spojeno s velmi náročnými podmínkami. Dle výzkumu Heumanna a kol. 

je pro pozitivní vnímání oznamovatele ze strany veřejnosti v konkrétním případě zásadní, jaký 

způsob oznámení oznamovatel zvolil.92 Zejména v politicky exponovaných případech, kdy se 

může oznamovatel cítit ohrožen proti zavedenému establishmentu (například ve velkých 

korupčních kauzách), může být publicita zásadní „zbraní“, jak informovat veřejnost a získat tak 

pro „svoji věc“, resp. ochranu veřejného zájmu, podporu veřejnosti.93 Zveřejnění však může také 

vzbuzovat odpor veřejnosti pro ochranu oznamovatelů, jelikož má pocit, že pouze neloajální 

zaměstnanci se nesnaží řešit věc interně a okamžitě přistoupí ke zveřejnění oznámení ve snaze 

poškodit jejich zaměstnavatele. Z průzkumů však vyplývá, že většina zaměstnanců by se v první 

fázi snažila řešit věc interně, pouze 7% z dotazovaných zaměstnanců by považovalo za legitimní 

zveřejnit oznámení týkající se závažného protiprávního / nekalého / závadného jednání jako první 

do médií nebo online.94 

 

 

89K tomu např. viz TAYLOR (2018) op.cit. 
90V Irsku přes 100 úřadů, viz níže. 
91Např. Holandsko nebo Slovensko. 
92HEUMANN, Milton, FRIEDES, Al, REDLAWSK, David, CASSAK, Lance, KESARI, Aniket.  Public Perceptions 

of Whistleblowing. Public Integrity [online] 2016, 18(1), 6-24, [cit. 10.4.2020] ISSN 10999922, s. 19 
93MARTIN (1999) op.cit.s. 23 
94TRANSPARENCY INTERNATIONAL IRELAND. Speak Up Report 2017. [online] [cit. 15.4.2020], Dostupné z: 

https://transparency.ie/sites/default/files/17.12.13_speak_up_report_ie_final.pdf s. 38. 

https://transparency.ie/sites/default/files/17.12.13_speak_up_report_ie_final.pdf
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Identifikace oznamovatele 

Důležitá je také otázka identifikace oznamovatele. Bývá rozlišován tzv. otevřený 

whistleblowing, kdy je totožnost i obsah oznámení známá všem zainteresovaným stranám; důvěrné 

oznámení, kdy pouze recipient oznámení zná totožnost oznamovatele (a odhalení totožnosti 

podléhá poskytnutí souhlasu oznamovatele nebo zákonným výjimkám); a dále anonymní 

oznamování, kdy totožnost oznamovatele není známa ani recipientovi.95 

Ochrana totožnosti oznamovatele však může v některých případech kolidovat s principy 

spravedlivého procesu. Osoba zmíněná v oznámení musí mít zajištěna základní procesní práva, 

jako je právo na obhajobu, tedy zejména mít možnost seznámit se s obsahem oznámení, právo se 

k němu vyjádřit, stejně jako ke všem důkazům, včetně svědeckých výpovědí.  

 

Dále je třeba upozornit, žev různých fázích oznámení dochází ke zpracování osobních údajů, 

při přijímání oznámení, šetření oznámení a přijímání následných opatření všech osob uvedených 

v oznámení a souvisejících dokumentech, tedy uplatní se zákonná úprava ochrany osobních údajů. 

2.5 Ochrana před odvetnými opatřeními 

Rozhodnutí učinit oznámení nebývá snadné, oznamovatelé mohou čelit tzv. odvetným 

opatřením ze strany zaměstnavatele (či osoby v obdobném postavení), kolegů či širší veřejnosti.  

Odvetnými opatřeními jsou zpravidla chápány všechny postihy a znevýhodňování oznamovatele. 

Například „rozvázání pracovního poměru, změna obsahu pracovního poměru, jiné 

znevýhodňování, pokud jde o pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných 

peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout 

funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.“96 Za odvetná opatření lze považovat například i 

„zhoršení pracovních podmínek (šikanu na pracovišti, disciplinární opatření, snížení osobního 

ohodnocení, zahlcení nesplnitelnými úkoly, systematický tlak a snaha izolování „provinilce“ od 

ostatních, ústní či písemné napomenutí za porušování pracovní kázně apod.), znevažování 

whistleblowera jak po stránce osobní, tak po stránce pracovní (petice, diskreditační kampaň, 

upozorňování na „hříchy“ z minulosti apod.)“97 

 

95LEWIS, BOWERS, FODDER, MITCHELL (2017) op.cit. s. 589. 
96Návrh alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů op.cit. str.9 a násl. 
97TRANSPARENCY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA (2015) op.cit.s. 30. 
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Proto je třeba zajistit určitou míru ochrany oznamovatelů, aby nebyli odrazováni od oznámení, 

na jejichž učinění je veřejný zájem. Základní pilíře ochrany bývají ochrana totožnosti 

oznamovatele, ochrana před postihem v pracovněprávním, resp. služebním poměru, náhrada újmy, 

případně omezení civilní, správní či trestní odpovědnosti, které mohou vyvstat v důsledku jeho 

oznámení. V některých jurisdikcích je například oznamovatelům poskytována ochrana před 

odpovědností za pomluvu (ať ve formě civilní nebo trestní odpovědnosti), ledaže je prokázáno, že 

oznámení bylo nepravdivé a zároveň učiněné ve zlé víře.98 Dále je často zavedeno obrácené 

důkazní břemeno, kdy zaměstnavatel (či osoba v obdobném postavení) musí prokázat, že opatření 

učiněná vůči oznamovateli nebyla spojena nebo motivována jeho oznámením.99 

V některých státech, například v Norsku nebo Holandsku, je také oznamovatelům poskytována 

psychosociální podpora. Ve výzkumu Loyens a Vandekerckhove bylo zjištěno, že většina 

zkoumaných zemí poskytovaly obecné asistenční programy (stejné jsou zavedeny například pro 

zvládání stresu, obtěžování nebo šikany.)100  

 

Osoba zmíněná v oznámení pak může být v případě nepodložených a nepravdivých oznámení 

také zásadním způsobem poškozena. Legislativní úpravy tak chrání totožnost i osoby zmíněné 

v oznámení a také zajišťují, aby zlovolná oznámení nejen nepožívala ochrany, ale byla stižena i 

prostřednictvím sankčních mechanismů (civilních, správních nebo trestních). 

 

 

98 LEWIS (2018) op.cit. s. 347. 
99TRANSPARENCY INTERNATIONAL. International Principles for Whistleblower legislation. 2013  [online] [cit. 

15.4.2020], Dostupné z: https://images.transparencycdn.org/images/2013_WhistleblowerPrinciples_EN.pdf s. 5. 
100

LOYENS, Kim, VANDEKERCKHOVE Wim. Whistleblowing from an International Perspective: A Comparative 

Analysis of Institutional Arrangements. Administrative Sciences [online]. 2018, 8(3), 30-30 [cit. 10.4.2020]. 

ISSN 20763387. 

https://images.transparencycdn.org/images/2013_WhistleblowerPrinciples_EN.pdf
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3 Směrnice EU 

3.1 Analýza Směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 

Směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, byla přijata dne 23. října 2019 

s účinností od 17. prosince 2021.101 Klíčové argumenty pro přijetí úpravy na evropské úrovni ve 

formě směrnice je zejména snaha (a) předcházet škodám, odhalování ohrožení nebo poškození 

veřejného zájmu;102 (b) zamezit negativním dopadům na svobodu projevu a svobodu sdělovacích 

prostředků dle článku 11 Listiny EU; (c) zlepšit prosazování práva a politik EU;103 (d) a to 

v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality.104 Evropská harmonizovaná úprava by měla 

zamezit roztříštěnosti a nemělo by se tak stát, že by v některém z členských států byla poskytována 

nedostatečná ochrana.105106 S ohledem na společný trh Evropské unie a volný pohyb pracovníků a 

služeb je vhodné, aby stejná míra ochrany byla poskytována na celém území Evropské unie, jinak 

by bylo umožněno obcházet přísnější pravidla formálními přesuny sídel společností či podobnými 

praktikami. Forma směrnice se rovněž zdá být jako vhodný nástroj k harmonizaci, jelikož 

whistleblowing má přesah do mnoha právních odvětví a jednotlivé právní řády se zejména v oblasti 

civilní a trestní odpovědnosti značně liší. Forma nařízení by tak mohla činit značné potíže. 

V některých oblastech již ochrana poskytována byla, jako například v oblasti finančních služeb, 

bezpečnosti dopravy a ochrany životního prostředí.107 Směrnice ochranu prohlubuje, doplňuje o 

další pravidla a přidává další oblasti, kde je ochrana oznamovatelům poskytována. Souběžná 

ochrana bude poskytována oznamovatelům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.108 

Široce vymezená věcná působnost by měla mít dle důvodové zprávy109 pozitivní dopady na 

základní práva, zejména svobodu projevu a právo na informace (článek 11 Listiny EU), ochranu 

v případě neoprávněného propuštění a práva na slušné a spravedlivé pracovní podmínky (články 

30 a 31 Listiny EU), právo na respektování soukromého života (článek 7 Listiny EU), ochranu 

 

101Dle čl. 26 odst. 1 Směrnice; účinnost pro povinnost zavést interní kanály v soukromém sektoru je odložena do 17. 

prosince 2023 dle čl. 26 odst. 2 Směrnice. 
102Recitál 3 Směrnice. 
103Recitál 5 Směrnice, čl. 1 Směrnice. 
104Recitál 108 Směrnice. 
105Recitál 4 Směrnice. 
106Důvodová zpráva k návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva 

Unie, COM(2018) 218 final 2018/0106 (COD). 23.4.2018. [online] [cit. 15.4.2020] Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52018PC0218 s. 2-4. 
107Důvodová zpráva k návrhu Směrnice op.cit. s. 4. 
108Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1 
109Důvodová zpráva k návrhu Směrnice op.cit. s. 10-11. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52018PC0218
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52018PC0218
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osobních údajů (článek 8 Listiny EU), ochranu zdraví (článek 35 Listiny EU), ochranu životního 

prostředí (článek 37 Listiny EU), ochranu spotřebitele (článek 38 Listiny EU) a právo na řádnou 

správu (článek 41 Listiny EU).110 Návrh směrnice má ambici „posílit integritu a transparentnost 

soukromého a veřejného sektoru, přispěje ke spravedlivé hospodářské soutěži a rovným 

podmínkám na jednotném trhu.“111 

Přijetí Směrnice je většinově přijímáno pozitivně. Nicméně zůstává nejisté, do jaké míry bude 

úprava efektivní a nebude chápána pouze jako další opatření, které je třeba formálně splnit, ale 

materiálně zůstane nenaplněno. Zejména s ohledem na specifičnost této problematiky spojenou 

s kulturou veřejného prostoru obecně, se dá předpokládat, že praktický dopad v jednotlivých 

členských státech bude i přes harmonizovanou legislativní úpravu poměrně odlišný.  

3.1.1 Osobní působnost 

Evropská Směrnice poskytuje ochranu širokému okruhu osob.112 Jedná se o oznamovatele113 

pracující v soukromém i veřejném sektoru, a to o pracovníky;114 osoby samostatně výdělečně 

činné;115 akcionáře a osoby náležející do správního, řídicího nebo dohledového orgánu podniku, 

včetně nevýkonných členů; dobrovolníky a stážisty (placení i neplacení); veškeré osoby, které 

pracují pod dohledem a podle pokynů zhotovitelů, subdodavatelů a dodavatelů.116 

Ochrana se vztahuje i na oznamovatele, jejichž pracovní poměr mezitím skončil117 a jejichž 

poměr má teprve začít, pokud informace o porušení byly získány během přijímacího řízení nebo 

jiných předsmluvních jednání.118 Ochrana je poskytována i prostředníkům,119 třetím osobám 

spojeným s oznamovatelem, které by mohly být postiženy odvetnými opatřeními v pracovním 

 

110Důvodová zpráva k návrhu Směrnice op.cit. s. 10-11. 
111Důvodová zpráva k návrhu Směrnice op.cit. s. 9-10. 
112Recitál 37 Směrnice. 
113Český překlad Směrnice používá pojem „oznamující osoby“, v anglické verze „reporting persons“. Zde bude pro 

stručnost používán pojem „oznamovatel.“ 
114Ve smyslu čl. 45 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, a to včetně státních zaměstnanců; dle recitálu 38 Směrnice by 

měla být ochrana poskytována pracovníkům v různých formách pracovního poměru (včetně částečných úvazků, 

na dobu určitou, v rámci agenturního zaměstnávání.) 
115Ve smyslu čl. 49 Smlouvy o fungování EU; recitál 39 Směrnice uvádí jako příklady jejich postižení předčasné 

ukončení nebo zrušení smluv o poskytování služeb, bojkotování podniku a tím ztráta obchodních příležitosti 

nebo poškození jejich dobré pověsti.  
116Čl. 4 odst. 1 Směrnice. 
117Čl. 4 odst. 2 Směrnice. 
118Čl. 4 odst. 3 Směrnice. 
119Dle čl. 5 odst. 8 se jím rozumí „fyzická osoba, která pomáhá oznamující osobě při oznamování v pracovním kontextu 

a jejíž pomoc by měla být důvěrná.“ 
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kontextu, jako jsou kolegové nebo příbuzní oznamující osoby;120 a právním subjektům, které 

oznamovatel vlastní, pro které pracuje, nebo jsou s ním jinak spojeny v pracovním kontextu.121 

Otázka dobrovolníků a neplacených stážistů je v mezinárodním prostoru diskutovaným 

tématem. Například i Rada Evropy považuje zahrnutí dobrovolníků za vhodné.122 Jeden z hlavních 

argumentů je, že účel whistleblowingu je zabraňovat či alespoň účinně vyšetřit určitý okruh 

relevantních provinění, která chrání veřejný zájem. Dobrovolníci i stážisti se často pohybují 

v oblastech, kde je veřejný zájem velmi patrný, jako charity, nemocnice, sociální služby a další. 

Dá se předpokládat, že jejich oznámení tak budou často ve prospěch ochrany veřejného zájmu. 

Studenti na stáži mohou mít stáž jako jednu ze studijních povinností, bez které by nemohli dokončit 

studium (například studenti medicíny), mohou tak být odvetnými opatřeními (ve formě odmítnutí 

vykonávání stáže, či špatného posudku ze stáže pro účely dalšího zaměstnání)123 velmi znatelně 

postiženi. Nicméně, specifičnost těchto vztahů, zejména prvek dobrovolnosti a bezplatnosti, je 

třeba reflektovat v možnostech ochrany, které budou takovým osobám k dispozici. Lze však 

uzavřít, že jejich zahrnutí do osobní působnosti Směrnice je pozitivním krokem. 

3.1.2 Věcná působnost 

Minimální standard ochrany musí být členskými státy poskytován v oblastech působnosti aktů 

Unie, které se týkají (1) zadávání veřejných zakázek;124 (2) finančních služeb (předcházení praní 

peněz a financování terorismu); (3) bezpečnosti a soulad výrobků s předpisy;125 (4) bezpečnosti 

dopravy; (5) ochrany životního prostředí; (6) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti; (7) 

bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat; (9) veřejného zdraví; (9) 

ochrany spotřebitele; (10) ochrany soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních 

 

120Recitál 41 Směrnice k tomu uvádí podmínku: „kteří jsou rovněž v pracovním vztahu se zaměstnavatelem oznamující 

osoby či jejím zákazníkem nebo příjemcem služeb“ To se zdá být poněkud restriktivní výklad, jelikož tyto osoby 

mohou pociťovat újmu nepřímo i v případě, že nejsou v pracovním vztahu se zaměstnavatelem. Na druhou 

stranu, pak by byla poskytována možnost náhrady újmy značně širokému okruhu osob. 
121Čl. 4 odst. 4 Směrnice.  
122 Doporučení Rady Evropy  CM/Rec(2014)7 op.cit. s. 25. 
123Recitál 40 Směrnice. 
124Dle recitálu 6 Směrnice je tato oblast klíčová pro fungování vnitřního trhu, jelikož dodržování pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek posiluje rovné podmínky pro investice a udržuje tak hospodářskou soutěž. 
125Zde recitál 8 Směrnice výslovně odkazuje na výrobce, dodavatele a jiné subjekty v distribučním řetězci.  
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systémů;126 (11) porušení ohrožující finanční zájmy Unie;127 (12) porušení týkající se vnitřního 

trhu.128 129 Přílohy směrnice uvádí předpisy týkající se těchto oblastí, které budou případně 

doplňovány či podle potřeby měněny; těmito předpisy se rozumí i národní implementace.130 

Oblasti národní bezpečnosti (včetně zadávání zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, pokud se 

na ně nevztahují akty Unie),131 ochrany utajovaných informací, ochrany právní a lékařské profesní 

povinnosti zachovávat mlčenlivost, tajných porad soudců a pravidel trestního řízení nejsou touto 

Směrnicí dotčeny.132 Dále nejsou dotčeny výkony práv pracovníků na konzultace s jejich zástupci 

nebo odborovými svazy.133 Lze doporučit, aby národní státy přistoupili ke komplexní úpravě i 

v oblasti obrany a bezpečnosti či utajovaných informací. Nicméně předpokládá se, že budou 

pravděpodobně stanoveny náročnější podmínky pro poskytnutí ochrany oznamovatelům těchto 

citlivějších informací. Zveřejnění pak může být například v případě utajovaných informací přímo 

zakázáno.  

3.1.3 Podmínky chráněného oznámení 

Podmínky pro poskytnutí ochrany oznamovateli jsou Směrnicí stanoveny následujícím 

způsobem: oznamovatel musí mít (i) oprávněné důvody se domnívat, že (ii) oznámení informace 

o porušení jsou v době oznámení pravdivé, (iii) že tyto informace spadaly do oblasti působnosti 

této Směrnice134 a (iv) činí tak způsobem souladným se Směrnicí (viz bod níže)135 a (v) informace 

o porušení oznamovatel získal v pracovním kontextu.136 

 

126Recitál 14 Směrnice odkazuje na porušování směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 (19) o 

bezpečnosti sítí a informačních systémů která zavádí povinnost hlášení incidentů (včetně těch, jež neohrožují 

ochranu osobních údajů) a bezpečnostní požadavky vztahující se na subjekty, které poskytují základní služby v 

mnoha odvětvích (například v odvětví energetiky, zdravotnictví, dopravy či bankovnictví), na poskytovatele 

klíčových digitálních služeb a na poskytovatele základních veřejných služeb, jako jsou dodávky vody, elektřiny 

a plynu. 
127Finanční zájmy podle článku 325 Smlouvy o fungování EU; Jak uvádí recitál 15 Směrnice, ohrožení finančních 

zájmů (například kvůli podvodům a korupci na vnitrostátní úrovni) může vést v důsledku nejen k ohrožení 

veřejných investic, ale může i oslabit důvěru občanů v činnost EU. 
128Podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní 

podpory, porušení v oblasti daňového práva. 
129Čl. 2 odst. 1 Směrnice. 
130Recitál 19 Směrnice. 
131Čl. 3 odst. 2 Směrnice. 
132Čl. 3 Směrnice. 
133Čl. 3 odst. 4 Směrnice. 
134Čl. 6 odst. 1 písm. a) Směrnice. 
135Čl. 6 odst. 1 písm. b) Směrnice; interně v souladu s čl. 7, externě v souladu s čl. 10 nebo zveřejněním v souladu 

s čl. 15 Směrnice. 
136Čl. 4 odst. 1 Směrnice. 
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Požadavek mít (i) oprávněné důvody se domnívat považuje Směrnice za klíčové ze dvou 

důvodů. Zaprvé ochraňuje dotčené osoby (ty, které jsou subjektem oznámení) před nepravdivými 

oznámeními (kdy si je oznamovatel vědom jejich nesprávnosti, a i tak oznámení úmyslně učiní), 

ale na druhou stranu umožňuje poskytnout ochranu oznamovateli i v případě, že neúmyslnou 

chybou uvede nepravdivé informace.137 Oznamovatel nemusí poskytnout skutečné důkazy, ale 

postačí odůvodněné obavy nebo podezření.138 

Informace o porušení (ii) je „informace, včetně důvodných podezření, o skutečných či možných 

porušeních, k nimž došlo nebo velmi pravděpodobně dojde a o pokusech o utajení takových 

porušení.“139 Porušením se rozumí protiprávní jednání i opomenutí140 a ve světle judikatury 

Soudního dvora EU i taková jednání a opomenutí, která se formálně nejeví jako protiprávní, ale 

jsou schopna mařit předmět nebo účel práva.141 

Podmínka věcné působnosti (iii) byla popsána v předchozí části a způsob, který je v souladu se 

Směrnicí (iv) pak bude rozebrán níže. Pracovním kontextem (v) se rozumí „stávající či minulé 

pracovní činnosti ve veřejném nebo soukromém sektoru, jejichž prostřednictvím osoby, bez ohledu 

na povahu těchto činností, získají informace o porušení a v jejichž rámci by tyto osoby mohly být 

postiženy odvetnými opatřeními, pokud takové informace oznámí.“142  Je zde tedy patrné, že se 

jedná o vztahy, které jsou charakteristické určitou pracovní závislostí nebo nerovnováhou sil, která 

vede ke zranitelnosti (ať ekonomické nebo jiné) oznamovatele.143 Oznámení, činěná ve vztahu bez 

této zranitelnosti, je třeba odlišovat a nakládat s nimi odlišně,144 v takových případech se bude 

jednat zejména o individuální stížnosti a podněty.  

3.1.4 Způsob chráněného oznámení 

Směrnice zakotvuje třístupňový systém způsobu oznámení. Interní oznamování v rámci 

zaměstnavatele, externí oznamování veřejným orgánům a zveřejňování (všem jiným subjektům 

nebo veřejnosti.)  Interní oznamování je favorizováno před využitím ostatních kanálů,145 jelikož je 

 

137Recitál 32 Směrnice. 
138Recitál 42 Směrnice. 
139Čl. 5 odst. 2 Směrnice. 
140Čl. 5 odst. 1 Směrnice. 
141Recitál 42 Směrnice. 
142Čl. 5 odst. 9 Směrnice. 
143Recitál 36 Směrnice. 
144Recitál 22 Směrnice. 
145Čl. 7 odst. 2 Směrnice. 
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možné šetření provést rychle a efektivně a zabránit, co nejdříve případným rizikům.146 Nicméně 

v některých případech není využití interních kanálů vhodné.147 

 

Interní kanály 

Povinnost zavést interní kanály pro oznamování mají všechny právní subjekty ve veřejném 

sektoru148 (obce s méně než 10 000 obyvateli nebo méně než 50 zaměstnanci mohou být od této 

povinnosti osvobozeny nebo sdílet interní kanály s jinými obcemi),149 v soukromém sektoru právní 

subjekty s 50 či více zaměstnanci150 (pokud se nejedná o subjekty poskytující finanční služby).151 

Osoba, která bude odpovědná za přijímání oznámení, následnou komunikaci s oznamovatelem, 

zpětnou vazbu a učinění všech následných kroků, musí být osoba nezávislá, která není ve střetu 

zájmů.152 K přijímání interních oznámení ve veřejném i soukromém sektoru mohou být příslušné 

také externí osoby (jako zvláštní poradci, odbory, právní poradny apod.), pokud umožňují 

dodržování zásad oznamování (jako je nezávislost, důvěrnost, ochrana totožnosti oznamovatele 

apod.)153 Interně by se mohlo jednat například o pověřence pro ochranu osobních údajů.154 

  

 

146Důvodová zpráva k návrhu Směrnice op.cit.s.12. 
147Recitál 62 Směrnice k tomu uvádí příklady, kdy příslušné orgány jsou schopné lépe prošetřit, například v případě, 

že hrozí zatajení nebo zničení důkazů (pokud se třeba podílí na porušení přímo zaměstnavatel), nebo pokud je 

třeba ihned varovat veřejnost a podniknout kroky pro záchranu zdraví, bezpečnosti nebo ochranu životního 

prostředí. 
148Čl. 8 odst. 1 Směrnice; včetně všech subjektů, které tyto subjekty vlastní nebo ovládají (čl. 8 odst. 9 Směrnice.)  
149 Obce s méně než 10 000 obyvateli, nebo s méně než 50 zaměstnanci, nebo jiné subjekty uvedené v prvním 

pododstavci tohoto odstavce s méně než 50 zaměstnanci mohou být od této povinnosti osvobozeny, případně 

mohou obce sdílet tyto interní kanály (čl. 8 odst. 9 Směrnice.) 
150Čl. 8 odst. 1 a 3 Směrnice; právní subjekty v soukromém sektoru s 50 až 249 zaměstnanci mohou sdílet zdroje, 

pokud jde o přijímání oznámení a o jakékoli šetření, které má být provedeno. (čl. 8 odst. 6 Směrnice); dále mohou 

členské státy povinnost zavést interní kanály pro tyto mikropodniky a malé podniky, pokud vzhledem k jejich 

činnost to je žádoucí (například oblast životního prostředí, veřejné zdraví apod.) (čl. 8 odst. 7 Směrnice.) 
151Čl. 8 odst. 4 Směrnice. 
152Čl. 9 (1) písm. c) Směrnice; recitál 56 Směrnice, uvádí například příklady: „je vedoucí oddělení dodržování předpisů 

nebo lidských zdrojů, pracovník pro integritu, právník nebo osoba pověřená ochranou osobních údajů, finanční 

ředitel, hlavní auditor nebo člen výkonného orgánu.“ 
153Recitál 54 Směrnice. 
154Ve smyslu čl. 37 a násl. obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
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Externí kanály 

Oznamování prostřednictvím externích kanálů má být zajištěno tím způsobem, že budou určeny 

příslušné orgány155 pro přijímání oznamování a všech následných kroků (včetně zpětné vazby a 

přijímání následných opatření.)156 Směrnice však nestanoví konkrétní podobu příslušného orgánu. 

Není tedy stanoveno, zda se musí jednat o jeden nezávislý orgán nebo lze zařadit tuto činnost do 

kompetence jednotlivých orgánů a rozdělit věcnou příslušnost dle odborného zaměření 

jednotlivých úřadů. Dá se předpokládat, že v této oblasti bude obtížné zvolit vhodný model, který 

zajistí nezávislost a nebude klást přehnané nároky a náklady na jeho zavedení. 

Státy musí zajistit, aby příslušné orgány měly dostatek zdrojů pro tuto činnost,157 určit 

odpovědné pracovníky pro tuto oblast, kterým bude poskytnuta zvláštní odborná příprava.158 

V případě, že oznamovatel učiní oznámení nepříslušnému orgánu, tento orgán jej předá 

oprávněnému a vyrozumí o tom oznamovatele.159 Externí kanály musí být nezávislé a 

samostatné.160 Všechna rozhodnutí orgánů, které mají negativní dopad na práva dle této Směrnice, 

podléhají soudnímu přezkumu podle článku 47 Listiny EU.161 

V případě, že budou po řádném posouzení příslušné orgány přesvědčeny, že se jedná o méně 

závažné porušení162 nebo pokud se jedná o opakující se oznámení neobsahující žádné smysluplné 

nové informace oproti dřívějším oznámením,163 pokud nevyžadují další následná opatření, mohou 

řízení v těchto případech ukončit. Naopak pokud se jedná o záležitosti, které mají být dle unijního 

nebo vnitrostátního práva šetřeny zvláštními orgány, měla by jim být taková oznámení včas 

předána.164165 

 

 

155Recitál 64 Směrnice: „Těmito příslušnými orgány mohou být soudní orgány, regulační orgány nebo orgány dohledu 

příslušné v konkrétních dotčených oblastech nebo orgány s obecnější pravomocí na ústřední úrovni v rámci 

členského státu, donucovací orgány, protikorupční orgány nebo veřejní ochránci práv.“ 
156Čl. 11 odst. 1 Směrnice. 
157Čl. 11 odst. 1 Směrnice. 
158Čl. 12 odst. 4 a 5 Směrnice. 
159Čl. 11 odst. 6 Směrnice. 
160Čl. 12 odst. 1 Směrnice: „pokud jsou navrženy, zavedeny a provozovány způsobem, který zajišťuje úplnost, celistvost 

a důvěrnost informací a brání přístupu neoprávněných pracovníků příslušného orgánu a umožňují uchovávání 

informací v trvalé podobě v souladu s článkem 18 pro případ dalšího šetření, které má být provedeno“. 
161Recitál 104 Směrnice. 
162Čl. 11 odst. 3 Směrnice. 
163Čl. 11 odst. 4 Směrnice. 
164Čl. 11 odst. 2 písm. f) Směrnice. 
165Jak uvádí recitál 71 Směrnice na evropské úrovni se jedná například o OLAF nebo Úřadu evropského veřejného 

žalobce (oznamovatele se na ně mohou obrátit přímo.) 
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Co se týče samotného postupu oznámení, oznamovateli musí být potvrzeno přijetí oznámení 

ve lhůtě sedmi dnů od jeho přijetí v případě interního oznámení;166 neprodleně, nejpozději do sedmi 

dnů od obdržení oznámení v případě externího oznámení.167 

Interní postupy mají uvádět také následná opatření, která mohou být přijata osobou k tomu 

určenou (může se jednat o stejnou, která přijímá oznámení).168 Nápravnými opatřeními se rozumí 

„jakákoli opatření přijatá příjemcem oznámení nebo jakýmkoli příslušným orgánem za účelem 

posouzení pravdivosti tvrzení uvedených v oznámení a případně k řešení oznámeného porušení, 

mimo jiné prostřednictvím opatření, jako je interní šetření, vyšetřování, stíhání, opatření k 

zpětnému získání finančních prostředků a ukončení řízení.“169 

Zpětná vazba musí být oznamovateli poskytnuta v přiměřené lhůtě, nepřesahující tři měsíce od 

potvrzení o přijetí oznámení, případně od uplynutí sedmidenní lhůty od učinění oznámení.170 

Obdobná pravidla jsou stanovena pro externí oznámení;171 zpětná vazba musí být oznamovateli 

poskytnuta v přiměřené lhůtě, nepřesahující tři měsíce, v odůvodněných případech vzhledem ke 

zvláštním okolnostem případu, jako je povaha a složitost předmětu oznámení,172 ve lhůtě 

nepřesahující šest měsíců.173 

Oznamovatel je tak informován o konečném výsledku šetření.174 To má mít za cíl posílit 

důvěryhodnost celého systému ochrany oznamovatelů.175 Dle statistik pro oznamovatele je 

odrazující to, že mají pocit, že jejich oznámení nebude náležitě prošetřeno a riziko, které 

podstupují, tak „nemá význam.“176 Proto je zásadní, že jim bude poskytnuta alespoň obecná zpětná 

vazba. Pokud nebude poskytnuta, je možné, že se oznamovatel spíše úchýlí k externímu oznámení 

či zveřejnění, protože se bude domnívat, že se s jeho oznámením nijak nepracuje.177 

 

166Čl. 9 odst. 1 písm. b) Směrnice  
167To neplatí, pokud oznamovatel nepožádal jinak nebo se příslušný orgán důvodně domnívá, že by toto potvrzení 

ohrozilo totožnost oznamovatele. (čl. 11 odst. 2 písm. b) Směrnice) 
168Čl. 9 odst. 1 písm. d) Směrnice 
169Čl. 5 odst. 12 Směrnice. 
170Čl. 9 odst. 1 písm. f) Směrnice. 
171Čl. 11 odst. 2 písm. c) Směrnice. 
172Recitál 67 Směrnice. 
173Čl. 11 odst. 2 písm. d) Směrnice. 
174Čl. 11 odst. 2 písm. e) Směrnice. 
175Recitál 57 Směrnice. 
176V průzkumu Transparency Internation Ireland 22% respondentů uvedlo, že klíčová bariéra odrazující je od 

oznámení  je obava, že jejich oznámení nic nezmění. (TRANSPARENCY INTERNATIONAL IRELAND 

(2017) op.cit.s. 34, 37.) 
177GOVERNMENT REFORM UNIT, DEPARTMENT OF PUBLIC EXPENDITURE AND REFORM. Guidance 

under section 21(1) of the Protected Disclosures Act 2014 for the purpose of assisting public bodies in the 

performance of their functions under the Act. [online] [cit. 15.4.2020] Dostupné z:  

https://assets.gov.ie/8752/e34572256f064479a2ee4f0deaf37b0b.pdf, s. 11. 

https://assets.gov.ie/8752/e34572256f064479a2ee4f0deaf37b0b.pdf
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Zveřejnění 

Podmínky pro poskytnutí ochrany v případě zveřejnění oznámení, tedy v případě „zpřístupnění 

informací o porušení veřejnosti,“178 jsou poněkud náročnější, a to zejména z toho důvodu, aby byli 

oznamovatelé motivováni porušení řešit primárně v rámci interních, resp. externích postupů. 

Takové podmínky by však neměly být pro oznamovatele odrazující. Osoba může zveřejnit 

oznámení v případě, že (i) nejprve učinila oznámení interně a externě nebo přímo externě a ve 

lhůtách dle Směrnice nebylo přijato žádné vhodné opatření,179 nebo (ii) má oprávněné důvody se 

domnívat, že porušení může představovat bezprostřední nebo zjevné ohrožení veřejného zájmu, 

jako je tomu v případě naléhavé situace nebo rizika nenapravitelné újmy, nebo že (iii) má 

oprávněné důvody se domnívat, že v případě externího oznámení existuje riziko odvetných 

opatření nebo je malá vyhlídka účinného řešení porušení vzhledem ke zvláštním okolnostem 

daného případu.180 181 

 

Ochrana totožnosti oznamovatele  

Oznámení činěná interně nebo externě jsou důvěrná,182 tedy totožnost všech osob a jakékoli 

informace, ze kterých by bylo možné totožnost vyvodit, by zpravidla neměla být sdělena (bez 

výslovného souhlasu těchto osob nebo pokud se jedná o nezbytnou a přiměřenou povinnost 

vyplývající z práv souvisejících s vyšetřováním nebo soudním řízením.)183 V případě zveřejnění 

musí být oznamovatel o zveřejnění jeho totožnosti předem informován písemným zdůvodněním 

(ledaže by to ohrozilo vyšetřování nebo soudní řízení.)184 Směrnice rovněž stanoví poměrně 

detailně pravidla pro vedení a uchovávání záznamů o oznámeních.185  

Směrnice poskytuje členským státům volbu, zda budou mít povinné subjekty povinnost přijímat 

i anonymní oznámení.186 Nicméně, v případě, že totožnost anonymního oznamovatele byla 

 

178Čl. 5 odst. 6 Směrnice 
179Dle recitálu 79 Směrnice vhodnost závisí na okolnost konkrétního případu. Vhodné následné opatření může být i 

ukončení řízení v případě oznámení, které jiná následná opatření nevyžadují. 
180Čl. 15 odst. 1 písm. b) bod ii): „například takovým, že důkazy mohou být zatajeny či zničeny nebo že příslušný orgán 

může být spolčen s pachatelem porušení či se může na porušení podílet.“ 
181Čl. 15 Směrnice 
182Čl. 16 odst. 1 Směrnice 
183Čl. 16 odst. 1 a 2 Směrnice. Recitál 82 Směrnice v této souvislosti odkazuje na povinnosti vyplývající ze Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení (Úř. 

věst. L 142, 1.6.2012, s. 1). 
184Čl. 16 odst. 3 Směrnice 
185Čl. 18 Směrnice 
186Čl. 6 odst. 2 Směrnice 
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následně odhalena a tato osoba byla postižena odvetnými opatřeními, má nárok na ochranu podle 

této Směrnice v případě, že jeho oznámení splňuje podmínky chráněného oznámení.187 

 

Ochrana osobních údajů 

Je třeba upozornit, že ochrana osobních údajů musí být zaručena v souladu s evropskou 

legislativou.188 Na evropské úrovni se ochranou osobních údajů v souvislosti s oznamováním již 

zabývala Pracovní skupina WP 29 (dnes Evropský sbor pro ochranu osobních údajů) a zejména 

v odůvodnění důležitosti oznamování a některých stále aplikovatelných principů zpracování 

osobních údajů při oznamování lze odkazát na jejich stanovisko 1/2006.189 190 V současné chvíli 

bude zpracování osobních údajů zákonné, jelikož bude nezbytné pro splnění právní povinnosti,191 

tedy povinnosti zavedení oznamovacích kanálů.  

Po přijetí oznámení je tak nutné informovat osoby zmíněné v oznámení o zpracování jejich 

osobních údajů a umožnit jim uplatnění práv k tomu náležících.192 Jak však uvádí i Směrnice 

v recitálu 84, práva dotčených osob související s ochranou osobních údajů lze na nezbytně nutnou 

dobu a v nezbytném rozsahu omezit, zejména pokud hrozí maření šetření nebo následných 

opatření. Může se jednat zpravidla o osoby, které mohou mít zvláštní přístup k důkazům, například 

na vyšších manažerských pozicích.193 

Pokud vnitřní oznamovací kanály bude spravovat třetí osoba, jak Směrnice umožňuje, bude 

také nutné zajistit zpracování osobních údajů i touto třetí osobou v souladu s legislativou. Třetí 

 

187Čl. 6 odst. 3 Směrnice 
188Obecné nařízení o ochraně osobních údajů; Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem 

prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a 

o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 

ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi 

a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 

1247/2002/ES.  
189 Pracovní skupina WP 29. Stanovisko 1/2006 k problematice užívání právních předpisů EU o ochraně údajů na 

vnitřní postupy oznamování podezření z protiprávního jednání (whistleblowing) v oblasti účetnictví, vnitřních 

účetních kontrol, záležitostí auditu, boje proti úplatkářství a trestné činnosti v bankovním a finančním sektoru ze 

dne 1.2.2006. [online] [cit. 15.4.2020]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/justice/article-

29/documentation/opinion-recommendation/files/2006/wp117_en.pdf 
190 Stanovisko upravovalo dva legitimní důvody pro zpracování, a to zpracování, které je nezbytné pro splnění právní 

povinnosti (například v oblasti bankovnictví a finančního trhu) a zpracování, které je nezbytné pro uskutečnění 

oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby či osob, kterým jsou údaje sdělovány, za podmínky, že nepřevyšují 

zájem nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu. 
191 Čl. 6 odst. 1 písm c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
192 ŠEDA Martin. Praktické otázky zpracovávání a předávání osobních údajů v souvislosti s postupy oznamování 

nekalého jednání v rámci soukromého sektoru, in PICHRT, J. (ed.) Whistleblowing. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2013, s. 213. 
193 ŠEDA (2013) op.cit. 210 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2006/wp117_en.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2006/wp117_en.pdf
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osoba tak bude pro účely zpracování osobních údajů zpracovatel a zaměstnavatel (či osoba 

v obdobném postavení) správcem, tedy to „nezbavuje [zaměstnavatele] odpovědnosti za 

zpracování osobních údajů v rámci přenesené části správy.“194 

 

Oznámení informace obsahující obchodní tajemství 

V případě že oznamovatel oznámí nebo zveřejní informace obsahující obchodní tajemství, a 

splňuje výše uvedené podmínky ochrany, je takové oznámení nebo zveřejnění oprávněné podle 

podmínek dle článku 3 odst. 2 směrnice (EU) 2016/943.195 Tato směrnice196 se týká ochrany proti 

neoprávněnému získání, využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství, které je však přípustné 

v případě, že tak dovoluje jiný unijní akt. V případě, že oznamovatel zpřístupní obchodní tajemství, 

bude mít nárok na ochranu (včetně vyloučení civilní odpovědnosti) pouze pokud naplní všechny 

podmínky ochrany dle této směrnice a takové zpřístupnění bylo nezbytné pro odhalení příslušného 

porušení.197 Směrnice o ochraně obchodního tajemství stanoví jako výjimku při návrhu na nařízení 

opatření a uplatnění postupů podle této směrnice, pokud obchodní tajemství bylo zpřístupněno „v 

zájmu odhalení pochybení, pochybného jednání nebo protiprávní činnosti, pokud žalovaný jednal 

za účelem ochrany obecného veřejného zájmu.“198 Není však jasné, zda „obecný veřejný zájem“ 

je jiná kategorie než „veřejný zájem“, přičemž Recitál 20 směrnice199 uvádí pouze „veřejný zájem“. 

Nicméně je patrné, že tato směrnice požaduje v případě, že oznámení obsahuje obchodní tajemství, 

zavedení určitého „testu (obecného) veřejného zájmu“. 

3.1.5 Ochrana před odvetnými opatřeními 

Odvetnými opatřeními Směrnice rozumí „jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, 

k němuž dochází v pracovním kontextu,200 které je vyvolané interním či externím oznámením nebo 

 

194 ŠEDA (2013) op.cit. 212 
195Čl. 21 odst. 7 alinea 2 Směrnice. 
196Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-

how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a 

zpřístupněním (Úř. věst. L 157, 15.6.2016, s. 1). 
197Recitál 98 Směrnice. 
198Čl. 5 písm. b) Směrnice o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před 

jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním op.cit. 
199Směrnice o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich 

neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním op.cit. 
200Recitál 87 Směrnice : „Oznamující osoby by měly být chráněny před jakoukoli formou odvetných opatření, přímých 

či nepřímých, která přijal, podporoval či toleroval jejich zaměstnavatel nebo zákazník nebo příjemce služeb a 

osoby, které pro uvedené osoby pracují či jednají jejich jménem, včetně spolupracovníků a vedoucích pracovníků 
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zveřejněním a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu“201; také 

jejich hrozby a pokusy o ně. Demonstrativní výčet uvádí „a) dočasné zproštění výkonu služby, 

odvolání, propuštění či rovnocenné opatření; b) převedení na nižší pozici nebo nepovýšení; c) 

přenos úkolů, změnu místa výkonu práce, snížení mzdy, změnu pracovní doby; d) neposkytnutí 

odborné přípravy; e) negativní hodnocení výkonnosti či pracovní reference; f) uložení nebo použití 

disciplinárních opatření, důtky či jiných sankcí včetně finančního postihu; g) nátlak, zastrašování, 

obtěžování nebo ostrakizace; h) diskriminaci, znevýhodňující nebo nespravedlivé zacházení; i) 

nepřevedení pracovní smlouvy na dobu určitou na pracovní smlouvu na dobu neurčitou v případě, 

kdy měl zaměstnanec legitimní očekávání, že mu bude nabídnut pracovní poměr na dobu neurčitou; 

j) neobnovení nebo předčasné ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou; k) újma, včetně dobré 

pověsti osoby, zejména na sociálních sítích, nebo finanční ztráty, včetně ztráty obchodních 

příležitostí a ztráty příjmů; l) zařazení na černou listinu na základě neformální či formální dohody 

v daném sektoru či průmyslovém odvětví, což může znamenat, že tato osoba v budoucnu nenajde v 

tomto sektoru či průmyslovém odvětví zaměstnání; m) předčasné ukončení nebo zrušení smlouvy o 

dodávce zboží nebo poskytování služeb; n) zrušení licence nebo povolení; o) vyžadování 

psychiatrického nebo lékařského vyšetření.“202 

 

Základem ochrany oznamovatelů je ochrana jejich totožnosti a osobních údajů, jak je 

rozvedeno výše. Dle Směrnice má být dále poskytnuta oznamovatelům možnost nápravných 

opatření (jako například stanovení povinnosti zaměstnavateli poskytnout oznamovateli pracovní 

místo zpět, v případě osob samostatně výdělečně činných například obnovení smluv)203 a plnou 

náhradu újmy,204 včetně možnosti využití předběžných opatření v souladu s vnitrostátním 

právem.205 

 

v téže organizaci nebo v jiných organizacích, s nimiž je oznamující osoba v kontaktu v souvislosti s činnostmi 

souvisejícími s prací“ 
201Čl. 5 odst. 11 Směrnice. 
202Čl. 19 Směrnice. 
203Recitál 94 Směrnice 
204Čl. 21 odst. 8 Směrnice. Mělo by se jednat o náhradu skutečných finančních ztrát (za ušlou mzdu), ale i o budoucí 

ztráty na výdělku nebo náhrady spojené se změnou povolání, včetně náhradu za nemajetkovou újmu. (Recitál 94 

Směrnice.) 
205Čl. 21 odst. 6 a 8 Směrnice. 
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Je zavedeno obrácené důkazní břemeno, kdy tedy platí vyvratitelná právní domněnka, že újma 

byla způsobena jako odvetné opatření za oznámení či zveřejnění. Oznamovatel tak prokazuje pouze 

to, že učinil oznámení nebo zveřejnění a utrpěl újmu.206 

Oznamovatel by neměl být žádným způsobem odpovědný (ve formě trestní,207 správní, civilní 

ani pracovněprávní odpovědnosti)208 za porušení právních či smluvních závazků (jako jsou doložky 

o loajalitě ve smlouvách nebo dohody o mlčenlivosti).209 Oznamovatel se tak může dovolávat 

zamítnutí žaloby, pokud „měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámení nebo zveřejnění bylo 

nezbytné pro odhalení porušení podle této směrnice.“210 Oznamovatel by také neměl být 

odpovědný za získávání nebo přístup k informacím v oznámení,211 pokud toto jednání nezakládá 

trestný čin212 (v tom případě se postupuje podle vnitrostátního práva.)213 

 

Přiměřené a odrazující sankce mají být stanoveny, pokud někdo „brání nebo se snaží zabránit 

oznámení; přijme odvetná opatření proti oznamovatelům; použije obtěžující postupy proti 

oznamovatelům nebo poruší povinnost zachovávat důvěrnost týkající se totožnosti 

oznamovatele.“214 Sankce by tak mělo být možné uplatnit proti jednotlivým osobám, které 

například poruší důvěrnost totožnosti oznamovatele, ale i například proti zaměstnavatelům, kteří 

přijmou odvetná opatření. Směrnice však nestanoví, zda se má jednat o správní nebo trestní sankce, 

to ponechává na diskreci členským státům.  

 

Podle Směrnice mají být oznamovatelům k dispozici také tzv. podpůrná opatření,215 která mají 

být poskytována buď informačním střediskem, nebo jednotným určeným nezávislým správním 

orgánem.216 Jedná se zejména o komplexní a nezávislé bezplatné poradenství a účinnou pomoc ze 

strany příslušných orgánů;217 také poskytování právní pomoci a právního poradenství v rámci 

 

206Čl. 21 odst. 5 Směrnice. 
207Nicméně jak uvádí recitál 28 Směrnice: „neměla by tím být dotčena vnitrostátní pravidla upravující trestní řízení, 

zejména pokud jde o zajištění integrity vyšetřování a řízení či práv dotčených osob na obhajobu.“ 
208Recitál 91 Směrnice. 
209Čl. 21 odst. 2 Směrnice. 
210Čl. 21 odst. 7 Směrnice. 
211Recitál 92 Směrnice uvádí jako příklady, kdy oznamovatel získá informace přístupem k dokumentům, které v rámci 

své práce běžně nepoužívá, pořízením fotografií prostor nebo vstupem do míst, kam běžně nemá přístup. 
212Recitál 92 Směrnice uvádí příklady neoprávněného vstupu do vyhrazených prostor nebo hacking. 
213Čl. 21 odst. 3 Směrnice. 
214Čl. 23 odst. 1 Směrnice. 
215Čl. 20 odst. 1 Směrnice. 
216Čl. 20 odst. 3 Směrnice. 
217Čl. 20 odst. 1 písm. a), b) Směrnice. 
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soudních řízení;218 členské státy mohou případně stanovit i finanční pomoc219 a psychologickou 

podporu.220 Nejen, že tímto budou oznamovatelé více podporováni v jejich oznámeních, ale budou 

postupovat odpovědně, jelikož budou správně informováni, jaké kanály mají využít.221 Právní 

poradenství je v současné chvíli poskytováno několika neziskovými organizacemi,222 dle recitálu 

89 Směrnice, by členské státy měly zajistit, aby ani tyto organizace nebyly postiženy případnými 

odvetnými opatřeními.223 Poskytování právního poradenství však nelze zaměňovat s právním 

zastupováním v konkrétním řízení. 

3.1.6 Další aspekty 

Je třeba upozornit, že všech práv a možností nápravy se nelze vzdát ani je nelze žádným 

způsobem omezit.224 Směrnice se tak snaží zamezit různým smluvním doložkám, které by fakticky 

dementovaly ochranu a účinnost celé legislativy whistleblowingu. 

Právní subjekty v soukromém i veřejném sektoru by měly poskytnout veškeré informace 

týkající se oznámení, včetně informací o možnosti externího oznamování, takovým způsobem, aby 

mohl oznamovatel učinit „informované rozhodnutí, zda, jak a kdy oznámení učiní.“225 Příslušné 

orgány musí mít na svých internetových stránkách samostatým, snadno identifikovatelným a 

přístupným způsobem zveřejněny informace týkající se oznámení. Tedy vysvětlení jednotlivých 

podmínek pro poskytnutí ochrany, popis procesu a jaké způsoby oznámení se nabízí, včetně 

kontaktů, kam se obrátit pro kvalifikovanou pomoc, jaké jsou možnosti následných opatření, a jaké 

možnosti ochrany jsou oznamovateli poskytovány, včetně ubezpečení o režimu důvěrnosti 

oznámení v souladu s ochranou osobních údajů.226 

 

  

 

218Čl. 20 odst. 1 písm. c) Směrnice. 
219Soudní řízení mohou být pro oznamovatele velmi nákladná. Ačkoliv jim náklady mohou být poté nahrazeny na 

základě soudního rozhodnutí, pro některé osoby by mohly mít tyto počáteční vstupní náklady i tak značně 

odrazující efekt. (Recitál 99 Směrnice.) 
220Čl. 20 odst. 2 Směrnice. 
221Recitál 89 Směrnice. 
222Například Transparency International Česká republika, Oživení,o.s. 
223Recitál 89 Směrnice: „například ve formě hospodářské podjatosti prostřednictvím omezení jejich přístupu k 

financování nebo zařazení na černou listinu, což by mohlo bránit řádnému fungování dané organizace.“ 
224Čl. 24 Směrnice. 
225Recitál 59 Směrnice. 
226Čl. 13 Směrnice. 



43 

 

Dotčené osoby 

Dotčeným osobám (tedy „fyzická nebo právnická osoba, která je v oznámení či zveřejnění 

uvedena jako osoba, jíž se porušení přičítá nebo s níž je tato osoba spojována“)227 by měla být 

také poskytována ochrana. Musí jim být zajištěna procesní práva, tedy presumpce neviny, právo 

na účinnou právní ochranu, právo na obhajobu (včetně práva být vyslechnut a práva na přístup ke 

spisu.)228 Porušení musí být náležitě prošetřena, ale dotčeným osobám musí být zároveň poskytnuty 

všechny záruky spravedlivého procesu v souladu s Listinou EU.229 

Aby nedošlo k poškození dobré pověsti či jiným nepříznivým důsledkům je ochrana totožnosti 

dotčené osoby jedním z jejích klíčových práv.230 V případě, že dotčené osobě bude způsobena újma 

v případě záměrně a vědomě uvedených nepravdivých informací, měla by mít dotčená osoba nárok 

na náhradu újmy.231 Osobní údaje dotčené osoby musí být také zpracovávány v souladu 

s legislativou na ochranu osobních údajů (viz výše.) Oznamovatel, který uvedl vědomě nepravdivé 

informace, bude postižen přiměřenou sankcí.232 Nemělo by se však jednat o výši, kterou by 

oznamovatele obecně odrazovala, ale měla by mít zároveň takový účinek, aby byl celý systém 

oznamování věrohodný.233 

3.2 Shrnutí 

Jedna ze zásadních výhod Směrnice je, že poskytuje ochranu velkému okruhu osob a poměrně 

široce definuje předmět oznámení. Dbá nejen na ochranu oznamovatelů, ale nezapomíná ani na 

ochranu dotčených osob a osob uvedených v oznámení a klade velký důraz na ochranu totožnosti 

a osobních údajů všech zúčastněných. Zavedením povinnosti poskytnout zpětnou vazbu 

oznamovatelům reaguje na některé praktické negativní zkušenosti. Pozitivně lze také vnímat 

zavedení povinnosti interních kanálů i v soukromém sektoru. 

Některé nedostatky vycházejí zejména z právní formy Směrnice, jelikož je třeba ponechat 

členským státům určitou diskreci, která však v některých oblastech bude spíše činit problémy a 

snižovat tak efektivnost Směrnice. Jedná se zejména o volbu konkrétní podoby příslušných orgánů 

k přijímání externích oznámení dle článku 10 a násl. Směrnice. Dále lze předpokládat zásadní 

 

227Čl. 5 odst. 10 Směrnice. 
228Čl. 22 odst. 1 Směrnice. 
229Čl. 47 a 48 Listiny EU. 
230Čl. 22 odst. 2, 3 Směrnice. 
231Recitál 101 Směrnice. 
232Čl. 23 odst. 2 Směrnice. 
233 Recitál 102 Směrnice. 
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rozdílnost sankcí, kdy v některých státech může být stanovena i trestněprávní odpovědnost. Za 

nevhodné lze považovat ponechání diskrece, co se týče anonymních oznámení, jelikož bude 

zásadním způsobem zajištěna jiná míra ochrany v jednotlivých členských státech. 

Věra Jourová, tehdejší Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, k přijetí 

nové Směrnice uvedla: „Nová pravidla na ochranu oznamovatelů představují zásadní obrat ve hře. 

V globalizovaném světě, kde je někdy pokušení maximalizovat svůj zisk na úkor práva reálné, 

musíme podporovat lidi, kteří jsou ochotni riskovat, aby odhalili závažná porušení práva EU. 

Dlužíme to všem čestným Evropanům.“234 Směrnice skutečně představuje zásadní zlom v ochraně 

oznamovatelů, nicméně záleží, jakým způsobem k tomu bude na úrovni jednotlivých státům 

přistoupeno. Bude tedy zajímavé sledovat, zda se bude jednat pouze o „byrokratické“ opatření nebo 

bude Směrnice opravdu představovat jeden z prvních kroků, který může změnit (nejen) právní 

kulturu členských států. 

 

234Tisková zpráva Evropské komise. Ochrana oznamovatelů: Komise zavádí nová pravidla pro celou EU. 23.duben 

2018. [online] [cit. 15.4.2020] Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_18_3441  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_18_3441
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4 Irská úprava 

4.1 Analýza zákona o chráněných oznámeních z roku 2014 

V Irsku byla do přijetí zákona o chráněných oznámeních,235 s účinností od 1. července 2014, 

poskytována ochrana oznamovatelům sektorově v dílčích zákonech, zejména v oblasti soutěžního 

práva,236 ochrany zdraví a bezpečnosti práce237 a dalších.238 Sektorový přístup byl však kritizován 

proto, že poskytoval různou míru ochrany. Z důvodu rozmělněné úpravy v několika předpisech byl 

počet chráněných oznámení poměrně nízký,239 jelikož nedostatek povědomí o ochraně vedlo ke 

snížení počtu potenciálně chráněných oznámení.240 Je však třeba upozornit, že sektorová úprava 

zůstává stále platná, pouze pokud oznamovatel naplní podmínky i dle zákona o chráněných 

oznámeních, pak mu bude ochrana podle tohoto zákona poskytnuta. Pokud podmínky naplněny 

nebudou, bude mu poskytnuta ochrana pouze v rozsahu konkrétní sektorové úpravy. Jedná se tak 

o poměrně složitou materii právní úpravy, která pro běžného oznamovatele nemusí být jednoduše 

srozumitelná. 

Zákon o chráněných oznámeních vychází zejména z britského vzoru,241 a proto lze britskou 

judikaturu a odbornou literaturu využít pro účely interpretace irského zákona o chráněných 

oznámeních. 

 

Místní působnost zákona není omezena pouze na jednání spáchaná v Irsku242 nebo porušení 

právního řádu Irska. Je tedy irelevantní, kde se jednání stalo a jaký zákon a jaké země tím byl 

porušen, pokud jsou naplněny podmínky pro chráněné oznámení, jak jsou popsány níže. Natolik 

široká působnost může být považována za problematickou zejména z hlediska právní jistoty.  

 

235Protected Disclosures Act 2014 
236Competition Act 2002 No. 14/2002 (irský zákon o hospodářské soutěži), § 50 
237Safety, Health and Welfare at Work Act 2005 No.10/2005 (irský zákon o bezpečnosti, zdraví a sociální péči při 

práci), § 27, 72, 75, 76 
238Například §3 a 4 Protections for Persons Reporting Child Abuse Act 1998 No. 49/1998 (irský zákon o ochraně osob 

oznamujících zneužívání dětí; § 62 Garda Síochána Act 2005 No. 20/2005 (irský zákon o policii); § 9 Offences 

against the State (Amendment) Act 1998 No. 39/1998 (irský zákon o trestných činech proti státu, ve znění 

pozdějších předpisů); § 59 odst. 2.  Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act 2001 No. 50/2001 (irský 

trestní zákoník – trestné činy krádeže a podvodu) 
239KIERANS (2015) op.cit. s. 34. 
240TRANSPARENCY INTERNATIONAL IRELAND. An Alternative to Silence: Whistleblower Protection in 

Ireland. 2010) [online] [cit. 10.1.2020] Dostupné z: 

http://transparency.ie/sites/default/files/2010_Alternative_to_Silence_Ireland_v1.pdf, s. 4. 
241Public Interest Disclosure Act 1998 c.23 (britský zákon o oznámeních ve veřejném zájmu) 
242§ 5 odst. 4 zák. o chráněných oznámeních 

http://transparency.ie/sites/default/files/2010_Alternative_to_Silence_Ireland_v1.pdf
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Časová působnost zákona je retroaktivní a vztahuje se na oznámení učiněná i před účinností 

zákona o chráněných oznámeních.243 Jak vyplývá z vládních prohlášení,244 ochrana může být 

poskytnuta v případě, že oznámení naplňují podmínky chráněného oznámení dle tohoto zákona a 

penalizace či jiná újma počala před účinností a pokračuje po nabytí účinnosti zákona nebo počala 

po účinnosti zákona.245 

4.1.1 Osobní působnost 

Podpora whistleblowingu je v Irsku patrná zejména z poměrně široké definice, kdo může být 

oznamovatelem. Pod pojmem „pracovník“ (worker) zákon zahrnuje (1) zaměstnance (employees), 

s odkazem na zákon o nezákonných propuštěních,246 zahrnuje to také státní zaměstnance (ve 

smyslu služebního zákona)247 a členy policejního sboru; a (2) ostatní pracovníky, do kterých jsou 

zařazeni dodavatelé a konzultanti,248 agenturní zaměstnanci,249 stážisti (avšak vyjma stážistů v 

režimu zaměstnanců a stážistů ze vzdělávacích institucí),250 členové ozbrojených sborů a záložních 

ozbrojených sborů (ve smyslu zákona o obraně.251)252 

Rozdělení na zaměstnance a ostatní pracovníky je stěžejní z toho důvodu, že zaměstnanci se 

mohou obrátit na zvláštní komisi pro pracovní záležitosti (Workplace Relations Commission) nebo 

civilní soud, zatímco ostatní pracovníci mohou pouze k civilnímu soudu, což má několik důsledků. 

Rozhodnutí v civilním řízení nejsou publikována anonymizovaně, řízení trvá zpravidla delší dobu 

a není osvobozeno od soudních poplatků, čímž je poskytována podstatně nižší míra ochrany pro 

kategorii ostatních pracovníků (k tomu dále viz níže). 

 

243§ 5 odst. 1 zák. o chráněných oznámeních. 
244Debata irského Senátu z 1. července 2014 k návrhu zákona o chráněných oznámeních, promluva č. 160 zástupce 

navrhovatele Brendana Howlina. [online] [cit. 10.1.2020]  Dostupné z : 

https://www.oireachtas.ie/en/debates/debate/seanad/2014-07-01/speech/160/  
245KIERANS (2015) op.cit. s 16. 
246Unfair Dismissals Act 1977 No.10/1977 (irský zákon o ochraně před výpovědí) § 1. 
247Civil Service Regulation Act 1956 No. 46/1956 (irský služební zákon). 
248§ 3 odst. 1 zák. o chráněných oznámeních. 
249§ 3 odst. 1 zák. o chráněných oznámeních. 
250 § 3 odst. 1 zák. o chráněných oznámeních. 
251Defence Act 1954 No.18/1954 (irský zákon o obraně) 
252 § 3 odst. 1 zák. o chráněných oznámeních. 

https://www.oireachtas.ie/en/debates/debate/seanad/2014-07-01/speech/160/
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Vzhledem ke zvláštnímu charakteru postavení ostatních pracovníků je v zákoně výslovně 

upravena osoba zaměstnavatele ve vztahu k dodavatelům a konzultantům,253 agenturním 

zaměstnancům,254 stážistům255 a členům ozbrojených sborů a záložních ozbrojených sborů.256 

Irský zákon je velmi progresivní v tom, že ochrana je poskytována i třetím osobám, které byly 

na svých právech poškozeny v souvislosti s chráněným oznámením. Taková ochrana je 

poskytována zejména rodinným příslušníkům oznamovatele (diskutováno níže.)  

 

Dobrovolníci a neplacení stážisti 

Dosud je ochrana dobrovolníků a neplacených stážistů obsažena v sektorovém zákoně o 

charitách,257 kdy jsou chráněni před občanskoprávní odpovědností v případě, že je oznámení 

učiněno v dobré víře a týká se porušování zákona o charitách.258 Ve vládní revizi zákona (kdy 

povinnost revize je stanovena přímo zákonem o chráněných oznámeních259) je diskutována 

možnost zahrnutí dobrovolníků a studentů na stážích. Poskytnutím ochrany dobrovolníkům a 

stážistům by byla otevřena možnost pro širokou veřejnost, což dle vládní revize nekoresponduje 

se smyslem a účelem zákona. Kvůli absenci zaměstnaneckého poměru považuje vládní revize 

aplikaci pracovněprávních opatření k nápravě za nemožnou.260 S tím však není možné souhlasit. 

Civilní žaloba na náhradu újmy (tort action), kterou mohou podat osoby, které také nejsou 

v pracovním poměru (jako dodavatelé či třetí osoby) by mohla být vhodným prostředkem i pro 

dobrovolníky a neplacené stážisty.261 

Evropská Směrnice však toto stanoví najisto a dobrovolníky a studenty na stážích tak bude 

povinné do ochrany zahrnout, stejně tak akcionáře, osoby náležející do správního, řídícího nebo 

dohledového orgánu podniku, včetně nevýkonných členů262 a osoby, jejichž pracovní poměr má 

teprve začít.263 

 

253§ 3 odst. 1 písm. a) zák. o chráněných oznámeních - „osoba, s níž pracovník uzavřel pracovní smlouvu nebo pro 

kterou pracovník pracuje nebo pracoval na základě pracovní smlouvy.“ 
254§ 3 odst. 1 zák. o chráněných oznámeních – „osoba, pro kterou pracovník pracuje nebo pracoval, nebo osoba, u 

které jednotlivec je nebo dodán k provedení práce.“ 
255§ 3 odst. 1 – „za zaměstnavatele se považuje osoba, která poskytuje nebo poskytla pracovní praxi nebo výcvik.“ 
256Dle § 3 odst. 1 to je Ministr obrany. 
257Charities Act 2009 No. 6/2009 (irský zákon o charitách) 
258Charities Act 2009 § 61 
259§ 2 písm. a) zák. o chráněných oznámeních.  
260DEPARTMENT OF PUBLIC AND EXPENDITURE AND REFORM (IRSKO) Statutory Review of the Protected 

Disclosures Act 2014. 2018. [online] [cit. 10.1.2020]  Dostupné z: 

https://assets.gov.ie/8765/7e1f2c66e7c04062a25561a848e17943.pdf, s 35. 
261KIERANS (2015) op.cit. s. 58. 
262Čl. 4 odst. 1 písm c) Směrnice 
263Čl. 4 odst. 3 Směrnice 

https://assets.gov.ie/8765/7e1f2c66e7c04062a25561a848e17943.pdf
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Osoby se zvláštní náplní práce 

Z ochrany jsou také vyloučeni pracovníci, jejichž náplní práce je „odhalovat, šetřit a stíhat 

provinění, a pokud učiní oznámení týkající se tohoto provinění“264 Budou tak chráněni pouze 

v případě, že bylo toto provinění spácháno jejich zaměstnavatelem.265 Vládní revize k tomu uvádí, 

že záměrem bylo předejít zneužití zákona v případech, kdy zaměstnanec ve veřejném orgánu 

s regulační nebo vyšetřovací pravomocí má přístup k utajovaným informacím.266 Toto ustanovení 

by nemělo být aplikováno v případech, kdy má zaměstnanec pocit, že provinění je pácháno v rámci 

daného veřejného orgánu.  

Například interní auditor tak bude chráněn v případě, že je jednání spácháno jeho 

zaměstnavatelem, externí auditor naproti tomu nebude chráněn, co se týče jednání spáchaného jeho 

klientem, u kterého vykonává audit, jelikož klient není jeho zaměstnavatelem ve smyslu zákona o 

chráněných oznámeních.267 Nicméně i externí auditor může být postižen újmou v případě, že 

upozorní na relevantní provinění (byť v souladu s jeho náplní práce), například tím způsobem, že 

již příště nebude tímto klientem osloven či tento klient může odradit další potenciální klienty.  

Podle tohoto ustanovení nebude ochrana poskytována příslušníkům policie, pokud učiní 

oznámení týkající se věci, kterou vyšetřují. To se nejeví jako problematické. Avšak toto ustanovení 

stanoví výjimku, že se může jednat o chráněné oznámení v případě, že jednání bude spácháno jeho 

zaměstnavatelem, což je dle zákona pouze vládní komisař irské policie.268 Zákon tak však 

zapomíná na případy, kdy se jedná o jednání, resp. opomenutí spáchané kolegou.269 Zajímavé je, 

že pokud by se jednalo například o trestný čin zneužití úředního postavení spáchaný kolegou, bylo 

by oznámení ve zvláštním režimu ustanovení § 17 (k tomu více viz níže). Pokud by se však 

oznamovatel dozvěděl, že jeho kolega zneužívá své dítě, pak by pravděpodobně o chráněné 

oznámení jít nemohlo. Pokud by se tento analogický příklad aplikoval na vládního komisaře irské 

policie, o chráněné oznámení by pak šlo v obou případech. Vládní revize k tomu uvádí, že na 

základě doporučení generálního prokurátora (Attorney General) by toto ustanovení nemělo být 

vykládáno způsobem, který by vyloučil oznámení týkající se kolegů, jelikož záměrem tohoto 

ustanovení bylo vyloučit oznamovatele provinění, které je přímo předmětem jejich konkrétního 

 

264§ 5 odst. 5 zák. o chráněných oznámeních. 
265§ 5 odst. 5 zák. o chráněných oznámeních. 
266STATUTORY REVIEW op.cit. s. 38. 
267KIERANS (2015) op.cit. s. 13. 
268§ 3 odst. 2 písm. c) bod i) zák. o chráněných oznámeních. 
269KIERANS (2015) op.cit. s. 13. 
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úkolu odhalovat, vyšetřovat a stíhat.270 Konkrétní případ příslušníků policie však dosud nebyl řešen 

soudy, bylo by však vhodné, kdyby tento přístup přejala i judikatura. 

 

Z rozhodovací praxe dále vyplývá, že zvláštní komise pro pracovní záležitosti i soud toto 

ustanovení vykládá poměrně extenzivně a aplikuje jej i na osoby ve vedoucích funkcích. V případu 

Liam Carr v Donegal County Council271 vyloučil z ochrany důstojníka hasičské stanice, který 

opakovaně činil oznámení svému nadřízenému týkající se jeho podřízených (mimo jiné týkající se 

nedostatečné fyzické zdatnosti a nevyhovujícího chování některých jemu podřízených hasičů). 

Důsledek jeho oznámení měla být újma ve formě oslabení jeho pozice jako důstojníka hasičské 

stanice a objevující se neposlušnost a nedodržování kázně jeho podřízenými. Soud stanovil, že 

v tomto případě se však jedná o výkon povinností důstojníka hasičské stanice a jeho oznámení 

nadřízenému tak nemůže naplňovat podmínky chráněného oznámení.272 Tento výklad byl 

následován i v dalších případech. V případu A General Manager v A Gold Club273  byl údajně 

nezákonně propuštěn generální ředitel golfového klubu, který oznámil porušení některých 

povinností z oblasti požární bezpečnosti a ochrany zdraví. Golfový klub argumentoval, že se však 

jednalo o běžnou náplň jeho práce jako generálního ředitele. Jeho náplní práce podle pracovní 

smlouvy bylo „každodenní řízení všech záležitostí klubu, včetně správy kanceláře, financí klubu, 

jídla a nápojů.“274 Zvláštní komise pro pracovní záležitosti přijala argumentaci golfového klubu, 

že oznámené jednání spadá do jeho náplně práce, a tudíž se o chráněné oznámení nejedná. 

Z judikatury tak vyplývá, že manažeři a osoby ve vedoucích funkcích nejsou chráněni 

v případě, že učiní oznámení týkající se jejich podřízených či oznámení týkající se ochrany zdraví 

a bezpečnosti práce nebo obecného běhu věcí ve společnosti, jelikož se má jednat o standardní 

náplň jejich práce. To se zdá být jako limitující interpretace poskytující menší míru ochrany 

osobám ve vedoucích funkcích.275 Také se nabízí možnost, že tato ustanovení budou zneužívána 

 

270STATUTORY REVIEW op.cit. s. 38. 
271Rozhodnutí Pracovního soudu Irska ze dne 7. června 2017, ve věci Liam Carr v Donegal County Council (PDD161) 

(2017) 28 E.L.R.259. 
272Liam Carr v Donegal County Council op.cit. s. 263. 
273Rozhodnutí zvláštní komise pro pracovní záležitosti Irska (Workplace Relations Commission) ze dne 26.4.2019, ve 

věci A General Manager v A Gold Club  AJD-00017277. 
274 A General Manager v A Gold Club  op.cit. č. 3. 
275O´RIORDAN Donall. The Protected Disclosures Act 2014—Practicalities and Recent Developments, Irish 

Employment Law Journal [online] 2017, 14(1), 10-17 [cit.5.1.2020] s. 13-14. 
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takovým způsobem, že v pracovních a souvisejících smlouvách budou formulovány povinnosti 

zaměstnanců velmi široce, aby jim případně nebylo nutno poskytnout ochranu. 

4.1.2 Věcná působnost 

Zákon za oznamované jednání označuje tzv.relevantní provinění (relevant wrongdoing), ať ve 

stádiu dokonání, trvání či pravděpodobnosti (likely to be commited).276Z ákon zahrnuje do velmi 

obecného výčtu (i) všechny trestné činy a přestupky, (ii) porušení právní povinnosti (vyjma 

porušení povinností vyplývajících z konkrétní pracovní smlouvy či jiné smlouvy, dle které 

pracovník vykonává práci či poskytuje jiné služby), (iii) justiční omyly, (iv) ohrožení zdraví a 

bezpečnosti jakéhokoliv jednotlivce, (v) poškození životního prostředí, (vi) protiprávní či jinak 

nesprávné (improper) užití veřejných prostředků, (vii) jednání či opomenutí ze strany nebo jménem 

veřejného orgánu, které je represivní, diskriminační nebo hrubě nedbalé nebo představuje hrubé 

porušení dobré správy, (viii) informace, které zřejmě ukazují na jedno z výše uvedených provinění, 

byly, jsou nebo pravděpodobně budou skryty či zničeny.277 Je patrné, že některá relevantní 

provinění budou naplňovat znaky více kategorií. Je diskutabilní, zda takto vymezená věcná 

působnost, kdy je možné provinění podřadit pod několik kategorií, není nadbytečná a nečiní 

zbytečné interpretační problémy. 

 

Osobní stížnosti 

Porušení povinností z konkrétních pracovních či jiných smluv jsou vyňaty z ochrany zákona, 

jelikož se předpokládá, že jsou zavedeny jiné mechanismy pro učinění takových oznámení a jsou 

pro pracovníky k dispozici standardní nápravná opatření dle pracovněprávních předpisů. I 

Směrnice upozorňuje, že pro stížnosti osobního charakteru mohou být zavedeny jiné postupy.278 

Oddělení osobních stížností od whistleblowingu však v praxi činí značné problémy. V případě 

porušení konkrétní pracovní smlouvy se může často jednat souběžně také například o porušení 

právní povinnosti stanovené zákonem. Kodex správné praxe vydaný prováděcím právním 

 

276Dle rozhodnutí Pracovního odvolacího tribunálu VB ze dne 20.11.2003, ve věci Kraus v Penna PLCD (2004) IRLR 

260 - pracovník má rozumné/odůvodněné přesvědčení (reasonable belief) v době učinění oznámení, že 

informace nasvědčují tomu (tend to show), že je více než pravděpodobné, že zaměstnavatel poruší příslušnou 

právní povinnost. 
277§ 5 odst. 3 písm. a) –h) zák. o chráněných oznámeních. 
278Recitál 22 Směrnice. 
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předpisem279 uvádí jako jasné příklady této osobní stížnosti stížnost na výběrová kritéria pro 

povýšení nebo stížnost kvůli přidělenému množství přesčasů.280 Tyto příklady však tak 

jednoznačné nejsou, jelikož výběrová kritéria pro povýšení nebo množství přidělených přesčasů 

mohou být například diskriminační. Diskriminace není jen porušením individuální pracovní 

smlouvy, ale také porušením zákona.281 Dalším příkladem může být sexuální obtěžování ze strany 

kolegy, které je nejen stížností osobního charakteru, ale může zakládat také trestný čin.282 

4.1.3 Podmínky chráněného oznámení 

Chráněné oznámení zákon definuje jako„oznámení relevantní informace, pokud má pracovník 

odůvodněné přesvědčení (reasonable belief) v době učinění oznámení, že informace nasvědčuje 

tomu, že bylo spácháno relevantní provinění a pokud se o informaci dozvěděl v souvislosti s jeho 

zaměstnáním.“283 

Za pouhé tvrzení nenaplňující znaky informace je dle pokynů vydaných na základě § 21 odst. 

1 zákona o chráněných oznámeních považováno takové tvrzení, které je činěno jen na základě 

podezření a není podloženo ničím skutečným.284 Neznamená to však, že by oznamovatel musel 

k informacím poskytovat i důkazy.285 Ucelená irská judikatura není zatím k dispozici, nicméně je 

poukazováno na vzorová rozhodnutí z Velké Británie. Relevantní informace musí splňovat 

předpoklad, že obsahují fakta nikoliv pouze sdělení stanoviska.286 O chráněné oznámení se 

nejedná, pokud je sděleno pouze to, že se stalo něco protiprávního bez uvedení dalších faktů.287 

V případě Kilraine288 soud dovodil, že v informaci může být zahrnuto navíc i tvrzení, nicméně ne 

každé tvrzení musí obsahovat informaci. Informace musí mít dostatečný věcný a určitý obsah.  

Co se týče odůvodněného přesvědčení, irská judikatura k tomu nepřistupovala příliš koncepčně 

a v některých případech se uchýlila nad dikci zákona. Případ Service Engineer v A Provider of 

 

279Code of Practice on Protected Disclosures Act 2014 (Declaration) Order 2015, S.I. 464/2015 (irský kodex správné 

praxe dle zák. o chráněných oznámeních). 
280CODE OF PRACTICE op.cit. s. 9. 
281Emloyment Equality Act No. 21/1998 (irský zákon o rovnosti v zaměstnání) 
282GUIDANCE op.cit. s. 8. 
283§ 5 odst. 1, 2 zák. o chráněných oznámeních 
284GUIDANCE op.cit. s. 4. 
285GUIDANCE op.cit. s. 4. 
286Rozhodnutí Pracovního odvolacího tribunálu VB ze dne 6.8.2009, ve věci Cavendish Munro Professional Risks 

Management Limited v Geduld (2010) ICR 325. 
287Rozhodnutí Pracovního odvolacího tribunálu VB ze dne 24.2.2003, ve věci Everett Financial Management Limited 

v Murrell, EAT/552/02, EAT/553/02, EAT/952/02. 
288Rozhodnutí odvolacího soudu pro Anglii a Wales (VB) ze dne 21.6.2018, ve věci Kilraine v London Borough of 

Wandsworth (2018) EWCA Civ 1436. 
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Plant Machinery289 uvádí, že oznamovatel musí vědět, o jaký trestný čin se jedná, což však není 

v souladu s požadavkem odůvodněného přesvědčení. Britská judikatura pracuje s pojmy 

subjektivního a objektivního přesvědčení. V případu Babula290 soud rozlišil, že pracovník nemusí 

vědět, zda byl opravdu spáchán trestný čin a o jaký trestný čin se jedná, musí však subjektivně 

poctivě věřit, že se jedná o trestný čin, a to pak je objektivně odůvodněné. Dle soudu by bylo 

naopak proti účelu zákona, kdyby bylo požadováno po oznamovatelích, aby byli schopni posoudit, 

zda fakta, o kterých má odůvodněné přesvědčení, naplňují znaky trestného činu a jakého konkrétně. 

Oznamovatel se může rozumně mýlit. K tomu je třeba doplnit, že odůvodněné přesvědčení má být 

založeno na faktech, která jsou k dispozici pracovníkovi, ne na faktech, která byla ve skutečnosti 

shledána.291 

Informace musí pouze nasvědčovat (tend to show), že bylo spácháno relevantní provinění, 

informace nemusí přímo naplňovat znaky provinění, aby byla oznamovateli poskytnuta ochrana.  

Podmínka, že se musel oznamovatel o informaci dozvědět v souvislosti s jeho zaměstnáním, se 

neobjevuje v britské úpravě a není zde prozatím ani irská relevantní judikatura. Je tedy nejasné, 

v jakém rozsahu bude tato podmínka posuzována soudy. Některými odborníky je považována za 

přehnaně restriktivní.292 Naopak vládní revize uvádí, že „převažující pohled mezinárodních 

odborníků je, že zákonná úprava ochrany oznamovatelů by neměla přesahovat oblast pracovních 

vztahů“293 Evropská Směrnice tuto podmínku obsahuje ve formě „pracovního kontextu.“294 Dá se 

tedy diskutovat, zda informace získané například na pracovních cestách (v čase po výkonu zadané 

práce) či pracovních večírcích (po skončení oficiální části) budou zahrnuty do této podmínky. 

 

Motivace oznamovatele 

Motivace oznamovatele má být dle ustanovení § 5 odst. 7 zákona o chráněných oznámeních 

irelevantní. Ve třetím stupni (k tomu viz níže) oznámení je však stanovena podmínka, že oznámení 

nesmí být činěno pro osobní prospěch (který nicméně není judikaturou dosud definován). Dále je 

 

289Rozhodnutí zvláštní komise pro pracovní záležitosti Irska (Workplace Relations Commission) ze dne 20.7.2017, ve 

věci Service Engineer v A Provider of Plant Machinery ADJ-00007236. 
290Rozhodnutí odvolacího soudu pro Anglii a Wales (VB) ze dne 7.3.2007, ve věci Babula v Waltham Forest College 

(2007) EWCA Cuv 174, (2007) ICr 1026. 
291Rozhodnutí Pracovního odvolacího tribunálu VB ze dne 11.12.2002, ve věci Darnton v University of Surrey (2003) 

ICR 615. 
292LEWIS Jeremy, BOWERS John, FODDER Martin, MITCHELL Jack. Fourth Cumulative Supplement z 14.3.2019 

k LEWIS, BOWERS, FODDER, MITCHELL (2017) op.cit. 
293STATUTORY REVIEW op.cit. s. 35. 
294Čl. 5 odst. 9 Směrnice. 
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v zákoně umožněno snížit náhradu újmy o 25 %, pokud jediná či hlavní motivace oznamovatele 

nebylo dosáhnout prošetření relevantního provinění.295 Jedná se tak o poněkud nekoncepční 

úpravu, kdy na jednu stranu zákon deklaruje, že motivace je irelevantní, ale prakticky je zavedena 

podmínka „správné“ motivace, která má vliv na výši náhrady újmy a na to, zda bude oznamovateli 

vůbec poskytnuta ochrana ve třetím stupni.296 

Úmyslně nepravdivé oznámení však chráněno nebude. Dle Kodexu správné praxe297 v případě 

úmyslně nepravdivého oznámení může být oznamovatel i subjektem disciplinárního řízení.298 To 

je v souladu s evropskou Směrnicí, která sice uvádí, že „důvody, které oznamující osobu vedou 

k oznámení, by neměly být podstatné, pokud jde o rozhodnutí, zda by této osobě měla být poskytnuta 

ochrana,“299 nicméně je třeba, aby byla zavedena ochranná opatření před „zlovolnými, 

neopodstatněnými či zneužívajícími oznámeními,“300 která zajistí, že takovým oznámení nebude 

ochrana poskytnuta. 

 

Test obecného veřejného zájmu 

Novelou z června 2018 byla do zákona o chráněných oznámeních transponována evropská 

směrnice o obchodních tajemstvích,301 která do zákona o chráněných oznámeních fakticky přidává 

test „obecného veřejného zájmu.“302 Ustanovení § 5 odst. 7A zákona stanoví, že „v případě, že se 

oznámení týká protiprávního nabytí, použití nebo zveřejnění obchodního tajemství (ve smyslu 

směrnice EU) je takové oznámení chráněno pouze v případě, že tak oznamovatel učinil za účelem 

ochrany obecného veřejného zájmu.“ Není však dosud soudní praxí vyjasněno, co pojem 

„obecného veřejného zájmu“ znamená a zda „obecný“ veřejný zájem je něco odlišného od 

veřejného zájmu. 

 

295Příloha 2 § 1 odst. 4 zák. o chráněných oznámeních. 
296KIERANS (2015) op.cit. s. 15. 
297CODE OF PRACTICE op.cit. 
298CODE OF PRACTICE op.cit.s. 5. 
299Recitál 32 Směrnice 
300Recitál 32 Směrnice 
301Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-

how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a 

zpřístupněním 
302Čl. 5 písm. b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně 

nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, 

využitím a zpřístupněním 
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4.1.4 Způsob chráněného oznámení 

Irský systém je založen na třístupňovém režimu oznámení. Oznamovatel nemusí využít 

obligatorně první stupeň, aby mohl využít další. Nicméně, čím vyšší stupeň zvolí, tím náročnější 

podmínky musí být splněny, aby mu byla poskytnuta ochrana.  

 

První stupeň 

V prvním stupni je oznámení činěno interně a je nutné splnit základní podmínky chráněného 

oznámení, které byly popsány výše. Za takové oznámení je považováno oznámení vůči (i) 

zaměstnavateli303 či jiné odpovědné osobě, pokud se oznamovatel oprávněně domnívá, že 

relevantní provinění souvisí s činností této osoby nebo je za ni právně odpovědná.304 Jak je uvedeno 

v Kodexu správné praxe,305 mělo by být oznamovatelům umožněno obejít standardní strukturu 

subordinace ve společnosti a oznámit jednání vyššímu nadřízenému, například pokud se domnívá, 

že se na daném jednání podílí jeho přímý nadřízený. 

Může tak učinit i odpovědné osobě označené zaměstnavatelem pro tyto účely;306 může se tak 

jednat například o externího dodavatele této služby (např. specializovaná advokátní kancelář), se 

kterým má zaměstnavatel uzavřen smluvní vztah pro účely přijímání oznámení. Do prvního stupně 

je dále zařazen (ii) ministr příslušného ministerstva, pokud je oznamovatel současným či bývalým 

zaměstnancem ve veřejném sektoru a příslušný ministr je jeho nadřízeným.307 

Třetí možností pro interní oznámení je učinit oznámení v rámci vyhledání právního 

poradenství, tedy oznámení učiněné (iii) právnímu poradci,308 do kterého irský zákon zahrnuje 

(oproti britskému vzoru) nejen právnické profese barrister a solicitor, ale také zástupce odborů. 

To však působí určité praktické problémy, jelikož zástupci odborů nejsou vázáni povinností 

mlčenlivosti jako zmíněné právnické profese. Odbory totiž nepodávají právní rady ve smyslu § 5 

odst. 6 zákona o chráněných oznámeních, který stanoví, že v případě následného oznámení učiněné 

barristerem nebo solicitorem, nebudou oni sami chráněni zákonem o chráněném oznámení, 

zástupci odborů však ano.309 V tomto případě byl záměr poskytnout oznamovatelům možnost 

 

303§ 6 odst. 1 písm. a) zák. o chráněných oznámeních. 
304§ 6 odst. 1 písm. b) zák. o chráněných oznámeních. 
305CODE OF PRACTICE op.cit. s. 11. 
306§ 6 odst. 2 zák. o chráněných oznámeních. 
307§ 8 zák. o chráněných oznámeních. 
308§ 9 zák. o chráněných oznámeních. 
309KIERANS (2015) op.cit. s. 14. 
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využít co nejširší okruh poradenství. I přes tento pozitivní záměr je však tato úprava nedůsledná a 

mělo by dojít k zavedení povinnosti mlčenlivosti i pro zástupce odborů. 

 

Druhý stupeň 

Ve druhém stupni je oznámení možné učinit „příslušným orgánům,“310 které jsou stanoveny 

prováděcím právním předpisem.311 Jedná se o ústřední či jiné správní úřady, dohledové orgány 

(ustavené konkrétně pro tyto účely) či úřady samosprávy. Ve druhém stupni jsou již základní 

podmínky chráněného oznámení rozšířeny o požadavek, že oznamovatel musí mít oprávněné 

přesvědčení, že informace a případně všechna další tvrzení jsou zásadně (substantially) pravdivá. 

Tento náročnější požadavek však není dosud jednoznačně definován judikaturou.  

Oznamovatel musí mít oprávněné přesvědčení, že relevantní provinění spadá do gesce 

příslušného správního úřadu. Pokud ne, bude toto oznámení považováno za oznámení učiněné ve 

třetím stupni. Směrnice však tuto problematiku řeší povinností postoupení věcně a místně 

příslušnému úřadu, v přiměřené lhůtě a bezpečným způsobem a o tomto postoupení bezodkladně 

informovat oznamovatele.312 Bude se tak jednat o pozitivní posun od současného pojetí. 

Oznamovatel v současné podobě musí v první fázi nejdříve správně právně kvalifikovat relevantní 

provinění, v prováděcím předpise dohledat příslušný orgán (kterých je v Irsku přes 100) a doufat, 

že vše správně vyhodnotil. Jinak se může stát, že se dostane do třetího stupně a bude muset splnit 

najednou mnohem náročnější podmínky pro to, aby získal ochranu. V praxi je rovněž 

problematické, že některá relevantní provinění mohou spadat do věcné příslušnosti několika 

orgánů, které však nemají povinnost se navzájem informovat, jaká zahajují řízení. 

 

Třetí stupeň 

Ve třetím stupni se jedná o všechna další externí oznámení, jedná se o oznámení učiněné 

například zákazníkům, mediím, a také činěná irské policii (Gardaí).  

Třetí stupeň má několik dalších podmínek pro naplnění chráněného oznámení. Oznamovatel 

musí mít stejně jako v druhém stupni oprávněné přesvědčení, že (i) informace jsou zásadně 

(subsantially) pravdivé, dále (ii) oznámení nesmí být učiněno pro osobní prospěch a (iii) vzhledem 

 

310§ 7 zák. o chráněných oznámeních. 
311Statutory Instrument No. 339/2014 (SI 339) ve znění Statutory Instrument No. 448/2015, Statutory Instrument  No. 

490/2016. (irské prováděcí právní předpisy). 
312Čl. 11 odst. 6 Směrnice. 
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k okolnostem případu bylo pro oznamovatele důvodné učinit toto oznámení.313 Pro posouzení 

důvodnosti učinit takové oznámení soud posuzuje například osobu, vůči které bylo oznámení 

učiněno, závažnost relevantního provinění, zda se jedná o trvající provinění nebo existuje možnost, 

že se bude opakovat v budoucnu, zda bylo učiněno oznámení předtím již interně zaměstnavateli 

nebo příslušnému úřadu, pokud tak má stanoveno zaměstnavatel v interních postupech a další.314 

Dále je nutno splnit jednu ze čtyř dalších předpokladů: (a) oznamovatel oprávněně věří, že bude 

vystaven penalizaci, pokud učiní oznámení svému zaměstnavateli, příslušnému úřadu nebo 

ministrovi; (b) pokud důkazy týkající se relevantního provinění budou skryty nebo zničeny 

v případě, že by pracovník učinil oznámení svému zaměstnavateli; (c) pokud pracovník předtím již 

učinil oznámení v zásadě stejných informací svému zaměstnavateli, příslušnému úřadu nebo 

ministrovi v souladu s tímto zákonem; nebo (d) relevantní provinění je mimořádně závažné 

(závažnost je objektivně posuzována soudem.)315 

Pro zveřejnění oznámení veřejně přístupné veřejnosti jsou takto náročné podmínky legitimní, 

avšak v případě oznamování trestné činnosti policii se již zdají poněkud problematické. Irský 

právní řád, stejně jako český, v případě některých trestných činů zakládá povinnost oznámit 

podezření ze spáchání trestného činu, pokud oznámení může zabránit spáchání daného trestného 

činu nebo pomoci při vyšetřování tohoto trestného činu. Okruh těchto trestných činů je poměrně 

široký. Jejich úprava je obsažena v několika zákonech a jedná se o velmi nepřehledný systém.316 

Neoznámení těchto informací policii bez oprávněného důvodu (reasonable excuse) zakládá trestný 

čin. Za tento oprávněný důvod je považován zejména zákaz sebeobviňování, a tedy právo odepřít 

výpověď.317 V těchto zákonech se objevuje výše zmíněná sektorová úprava whistleblowingu, která 

zůstává stále v platnosti. Tyto sektorové zákony tak stanoví základní ochranu pro oznamovatele 

těchto vyjmenovaných trestných činů, kdy zaměstnavatelé nesmí penalizovat zaměstnance, který 

učinil takové oznámení.318 Zaměstnancům však v režimu tohoto zákona není poskytována ochrana 

totožnosti. Nejsou chráněni ani v případě, že se předmět oznámení nakonec projeví jako 

nepravdivý (v režimu zákona o chráněných oznámeních však jsou chráněni, pokud se důvodně 

 

313§ 10 odst. 1 zák. o chráněných oznámeních. 
314§ 10 odst. 3 zák. o chráněných oznámeních. 
315§ 10 odst. 2 zák. o chráněných oznámeních. 
316§ 19 Criminal Justice Act 2011 No. 22/2011 (irský zákon o trestním soudnictví), § 9 Offences agenst the State 

(Amendment) Act 1998, § 4 Protections for Persons Reporting Child Abuse Act 1998. 
317Rozhodnutí Nejvyššího soudu Irska ze dne 28.5.2019, ve věci Sweeney v Ireland [2019] IESC 39 
318§ 20 Criminal Justice Act 2011 
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mýlili.) Pokud tak chce zaměstnanec dosáhnout na ochranu dle zákona o chráněných oznámeních, 

musí splnit velmi náročné podmínky ve třetím stupni. 

Tento sektorový systém také nezahrnuje kategorii ostatních pracovníků, kteří jsou tak v situaci, 

kdy mají povinnost oznámit podezření trestného činu, jinak jim bude hrozit trestní stíhání, ale 

ochrana v režimu sektorových zákonů jim není poskytována a musí tak pro svoji ochranu naplnit 

všechny podmínky pro třetí stupeň oznámení dle zákona o chráněných oznámeních. Bylo by tak 

vhodné uvažovat, zda by neměl být pro oznamování těchto vyjmenovaných trestných činů stanoven 

zvláštní mechanismus, který umožní oznamovateli splnit svou zákonnou povinnost oznámit trestný 

čin, ale nebude muset splnit tak náročné podmínky oznámení třetího stupně. 

4.1.5 Ochrana před odvetnými opatřeními 

Ochranu oznamovatelů je třeba rozdělit podle dvou kategorií oznamovatelů. Pro zaměstnance 

je přístupný jiný stupeň ochrany než pro kategorii ostatních pracovníků. Rozlišujícím kritériem je, 

před kým je spor projednáván. Zaměstnanci jsou chráněni před (i) penalizací (penalisation), která 

je v prvním stupni projednávána před zvláštní komisí pro pracovní záležitosti 319 320 s možností 

odvolání k Pracovnímu soudu (Labour Court)321 a (ii) újmou v užším smyslu (detriment) 

projednávanou před civilními soudy322 ve formě civilní žaloby (tort action).  Ostatní pracovníci a 

třetí osoby323 jsou chráněni pouze proti (ii) újmě v užším smyslu (detriment) ve formě civilní 

žaloby. Tento systém je poměrně složitý a zakládá zásadní nerovnost mezi zaměstnanci a ostatními 

pracovníky. 

 

Ochrana zaměstnance před penalizací 

Co je považováno za penalizaci, je v zákoně definováno široce demonstrativním výčtem, může 

se jednat o jakékoli jednání či opomenutí, které způsobuje zaměstnanci újmu, například o „dočasné 

suspendování, dočasné propuštění, propuštění, přeřazení na nižší pozici či ztrátou možnosti 

povýšení, změnu místa výkonu práce, snížení mzdy, změnu v pracovní době, disciplinární řízení, 

 

319 § 12 odst. 1 zák. o chráněných oznámeních, § 41 Workplace Relations Act 2015 No. 16/2015 (irský zákon o 

pracovních záležitostech), příloha 5 část 1 bod 28, příloha 6 část 1 bod 34, příloha 6 část 2 bod 34. 
320Zvláštní komise pro pracovní záležitosti může deklarovat, že stížnost byla nebo nebyla důvodná, stanovit 

zaměstnavateli konkrétní povinnost, uložit zaměstnavateli povinnost zaplatit náhradu újmy, která je vzhledek 

k okolnostem spravedlivá, ve výši nepřesahující 260 týdnů mzdy, resp. platu v souladu s § 17 Unfair Dismissals 

Act 1977. (§ 12 odst. 1 zák. o chráněných oznámeních.) 
321 § 12 odst. 2 zák. o chráněných oznámeních, § 44 Workplace Relations Act 2015 (16/2015). 
322Civil Liability and Courts Act 2004 No. 31/2004 (irský zákon o občanskoprávní odpovědnosti a soudech) 
323§ 13 zák. o chráněných oznámeních. 
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nekalé či znevýhodňující zacházení, nátlak, zastrašování, obtěžování, diskriminace, způsobení 

újmy, hrozba odvetného opatření.“324 Zaměstnavatel je objektivně odpovědný také, pokud 

zapříčiní nebo umožní jiné osobě penalizovat či hrozit penalizací oznamovateli kvůli jeho 

oznámení.325 

Proti nezákonnému propuštění je zaměstnanec chráněn již od prvního dne svého zaměstnání.326 

Zaměstnanec je oprávněn požadovat náhradu v maximální výši své pětileté mzdy, resp. platu.327 

Jak bylo zmíněno výše, náhradu je možné poměrně snížit až o 25 % v případě, že jediná či hlavní 

motivace oznamovatele nebylo pouze šetření relevantního provinění.328 

V případě nezákonného propuštění bude třeba prokázat, že chráněné oznámení je zcela nebo 

převážně (wholly or mainly) důvodem propuštění.329 Při posuzování náhrady újmy způsobené 

jakoukoli jinou penalizací než propuštěním je posuzováno, zda byl oznamovatel penalizován 

z důvodu nebo jako odvetné opatření za jeho chráněné oznámení.330 Pokud mohlo být objektivně 

více důvodů, proč byl oznamovatel penalizován, je používán tzv. „but for“ test,331 který stanoví, že 

je rozhodné, zda by se potenciálně represivní zacházení událo i v případě, že by nebylo učiněno 

oznámení.332 V řízeních před zvláštní komisí pro pracovní záležitosti je zavedeno obrácené důkazní 

břemeno.333 To znamená, že naplnění všech výše uvedených podmínek a správný způsob oznámení 

je presumováno a je na zaměstnavateli, aby prokázal, že některá z podmínek pro využití 

konkrétního stupně ochrany nebyla splněna. 

 

Zaměstnanec může také podat návrh na předběžné opatření334 k okresnímu soudu (Circuit 

Court) ve lhůtě 21 dnů od data propuštění,335 pokud je pravděpodobné, že jsou zásadní důvody se 

domnívat, že propuštění je zcela nebo částečně důsledkem učiněného chráněného oznámení336 

 

324§ 3 odst. 1 zák. o chráněných oznámeních. 
325§ 12 odst. 1 zák. o chráněných oznámeních. 
326§ 11 odst. 1 písm. c) zák. o chráněných oznámeních., § 6 odst. 2C Unfair Dismissals Act 1977. 
327§ 11 odst. 1 písm. d) zák. o chráněných oznámeních, § 7 odst. 1A Unfair Dismissals Act 1977. 
328Příloha 2 § 1 odst. 4 zák. o chráněných oznámeních. 
329COMPTON Alicia, CLAYTON Nuala. The Protected Disclosures Regime – Four Years On. [online] Irish 

Employment Law Journal 2018, 15(3), 86-90, [cit. 10.1.2020].s. 89. 
330Rozhodnutí Pracovního soudu Irska ze dne 18.5.2018, ve věci Southside Travellers Action Group v Imelda 

O´Keeffe (UD/17/180) 
331Pracovní soud v rozhodnutí ze dne 5.9.2016, ve věci Aidan and Henrietta McGrath Partnership v Anna Monaghan 

(PD/15/1) aplikoval „but for“ test, který se jinak používá v případec hnáhrady újmy podle § 27 Safety, Health 

and Welfare at Work Act 2005. 
332COMPTON Alicia, CLAYTON (2018) op.cit. s. 89. 
333§ 5 odst. 8 zák. o chráněných oznámeních. 
334§ 11 odst. 2 zák. o chráněných oznámeních.  
335Příloha 1 § 1 odst. 2 zák. o chráněných oznámeních. 
336Příloha 1 § 2 odst. 1 zák. o chráněných oznámeních. 
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(tento test byl názorně aplikován v případu Dougan and Clark v Lifeline Ambulances Limited).337 

Pokud tak souhlasí zaměstnavatel, může soud nařídit, aby byl zaměstnanec dosazen zpět do 

původní pozice338 nebo se souhlasem zaměstnance na jinou pozici v případě, že podmínky nebudou 

méně výhodné.339 Pokud tyto podmínky zaměstnanec z oprávněných důvodů odmítne, soud pak 

rozhodne, že pracovní smlouva zaměstnance trvá nadále od data ukončení340 pro účely mzdy a 

dalších benefitů, služebního zařazení, započítávání penze a souvisejících práv.341 Jeden ze 

základních nedostatků řízení o předběžném opatření však je, že je vedeno u civilního soudu a není 

tak anonymizováno. Oznamovatel se tak musí fakticky rozhodnout, zda využít možnosti 

předběžného opatření nebo se nevystavovat veřejnému řízení. Taktéž není chráněna ani identita 

zaměstnavatele, resp. osoby, jež se oznámení týká. 

První případ, kde okresní soud projednával předběžné opatření, byl Philpott v Marymount 

University Hospital and Hospice Limited,342 ve kterém soud dospěl k závěru, že oznámení 

nenaplnilo podmínky chráněného oznámení, jelikož oznamovatel neměl oprávněné přesvědčení, 

že oznámená informace nasvědčuje tomu, že bylo spácháno relevantní provinění.343 Soud se však 

dopustil toho, že posuzoval věc, jako kdyby šlo o věc samou a nikoli jako řízení o předběžném 

opatření, kde má dle zákona posuzovat pouze to, zda jsou zásadní důvody se domnívat, že 

propuštění je zcela nebo částečně důsledkem učiněného oznámení.344 Soud také kladl větší důraz 

na objektivní test než subjektivní odůvodněné přesvědčení oznamovatele.  

 

Civilní žaloba (tort action against detriment) 

Zaměstnanci, všechni ostatní pracovníci a třetí osoby mohou podat civilní žalobu na náhradu 

újmy v užším smyslu (tort action against detriment) k civilnímu soudu proti osobě, která jim 

způsobila újmu, protože oni nebo jiná osoba učinila chráněné oznámení.345 Tuto žalobu nemůže 

souběžně podat zaměstnanec, který již žaluje na náhradu újmy způsobené penalizací před zvláštní 

 

337Rozhodnutí okresního soudu v Naas (Irsko) ze dne 29.7.2016, ve věci Dougan and Clark v Lifeline Ambulances 

Limited 
338 Příloha 1 § 2 odst. 3 písm. a), odst. 5 zák. o chráněných oznámeních. 
339Příloha 1 § 2 odst. 3 písm. b), odst. 6, 7 zák. o chráněných oznámeních. 
340Příloha 1 § 2 odst. 8 zák. o chráněných oznámeních. 
341Příloha 1 § 3 odst. 1 zák. o chráněných oznámeních. 
342Rozhodnutí okresního soudu v Corku (Irsko) ze dne 12.6.2015, ve věci Philpott v Marymount University Hospital 

and Hospice Limited (2015) IECC 1. 
343O´RIORDAN (2017) op.cit. s. 14. 
344Příloha 1 § 2 odst. 1 zák. o chráněných oznámeních. 
345§ 13 odst. 1 zák. o chráněných oznámeních. 
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komisí pro pracovní záležitosti.346 Toto rozdělení mezi náhradou újmy v režimu zákona o 

chráněných oznámeních a náhradou újmy podle civilní žaloby je dáno specifickým charakterem 

deliktního práva (tort law) v anglosaském právu, které tradičně vychází z precedentů a zásad 

ekvity. 

Újma v užším smyslu pro účely civilní žaloby je definována opět demonstrativním výčtem, jako 

je „nátlak, zastrašování, obtěžování, diskriminace, nekalé či znevýhodňující zacházení, újma, 

hrozba odvetného opatření, a to vzhledem k trvajícímu nebo budoucímu zaměstnání.“347 Ochrana 

je v tomto případě rozšířena i na třetí osoby jako jsou například rodinní příslušníci, kterým byla 

způsobena újma kvůli učiněnému oznámení jejich rodinným příslušníkem348 nebo potenciální 

zaměstnanci, kteří nebyli přijati, protože v minulosti učinili chráněné oznámení.349 

Zásadním rozdílem od řízení před zvláštní komisí pro pracovní záležitosti je, že v řízení o 

civilní žalobě není zavedeno obrácené důkazní břemeno. To není v souladu s článkem 15 Směrnice 

a lze tak očekávat novelu. Dále řízení a pak samotné rozhodnutí o civilní žalobě není 

anonymizováno, což zasahuje nejen do práv oznamovatele, ale také zásadním způsobem do práv 

osoby zmíněné v oznámení. Dalším odrazujícím faktem je, že řízení o civilní žalobě není 

osvobozeno od soudních poplatků a oznamovatel tak čelí hrozbě, že mu bude přiznána náhrada 

nákladů protistrany, kdy spolu se standardním (neobráceným) důkazním břemenem může být pro 

oznamovatele takový spor nereálné vůbec vyhrát. 

 

Ochrana totožnosti 

Ochrana totožnosti oznamovatele je zaručena do té míry, že recipient oznámení nesmí odhalit 

totožnost nebo informaci, která umožní zjištění totožnosti oznamovatele další osobě.350 Toto 

ustanovení neplatí v případě, že recipient učinil vše, co je od něj možné oprávněně požadovat, aby 

zabránil odhalení totožnosti oznamovatele; recipient se oprávněně domnívá, že oznamovatel nemá 

námitky proti odhalení jeho totožnosti; nebo dále, pokud se recipient oprávněně domnívá, že je to 

nutné pro vyšetření provinění, prevenci závažných rizik bezpečnosti státu, veřejného zdraví, 

veřejné bezpečnosti, ochrany životního prostředí, prevenci trestných činů nebo stíhání trestných 

činů; nebo je-li to ve veřejném zájmu nebo je tak stanoveno zákonem.351 

 

346§ 13 odst. 2 zák. o chráněných oznámeních. 
347§ 13 odst. 3 zák. o chráněných oznámeních. 
348§ 13 odst. 1 zák. o chráněných oznámeních. KIERANS (2015) op. cit. s. 23. 
349O´RIORDAN (2017) op. cit. s. 11. 
350§ 16 odst. 1 zák. o chráněných oznámeních. 
351§ 16 odst. 2 zák. o chráněných oznámeních. 
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V této souvislosti je vhodné zmínit, že irský zákon nepracuje s možností anonymních 

oznámení. Nicméně v případě, že je učiněno anonymní oznámení a totožnost oznamovatele se 

nedbalostně nebo úmyslně odhalí, byla by mu poskytnuta ochrana.352 Takový postup je v souladu 

s evropskou Směrnicí.353 Vládní revize zákona nicméně apeluje na to, aby interní předpisy (které 

mají povinnost přijmout prozatím jen veřejné orgány)354 stanovily, že anonymní oznámení by měla 

být řádně prošetřena stejně jako neanonymní oznámení.355 Stejně tak stanoví Kodex správné 

praxe.356 

 

Odpovědnost v civilním a trestním řízení 

Oznamovatel má možnost se zprostit, resp. vyvinit z občanskoprávní odpovědnosti za náhradu 

újmy způsobené jeho oznámením. V řízení o pomluvě, které je v irském právu soukromoprávním 

institutem,357 je pro oznamovatele chráněné oznámení, splňující všechny podmínky dle zákona o 

chráněných oznámeních, jedním z důvodů vyvinění (qualified privilege).358 Možnost vyvinění 

v trestním řízení je oznamovateli zaručena v případě, že by byl oznamovatel stíhán za trestný čin 

omezující nebo zakazující učinit oznámení a pokud má oznamovatel odůvodněné přesvědčení, že 

se jedná o chráněné oznámení (i když je pak následně prokázáno, že nebyly splněny všechny 

podmínky.)359 

Takto široké zproštění, resp. vyvinění oznamovatele z občanskoprávní, resp. trestní 

odpovědnosti nemusí být ze strany zaměstnavatelů, resp. osob zmíněných v oznámení, přijímáno 

pozitivně. Vědomě nepravdivým oznámením sice ochrana poskytována není, pokud se však 

oznamovatel důvodně mýlí, ochrana mu poskytována je. V takovém případě je však informace, 

která může zaměstnavatele, resp. osobu zmíněnou v oznámení, podstaným způsobem poškodit, 

známá. Přesto však nebude moct oznamovatele žalovat na náhradu újmy, resp. za pomluvu. Proto 

by měla být zaručena ochrana totožnosti i zaměstnavatele, resp. osoby zmíněné v oznámení. Jak 

již bylo popsáno výše, v případě ostatních pracovníků tato důvěrnost zajištěna není. Zaměstnavatel, 

resp. osoba zmíněná v oznámení tak fakticky nemá žádné možnosti právní ochrany. Lze tak 

konstatovat, že v případě zaměstnanců je zproštění, resp. vyvinění z občanskoprávní a 

 

352KIERANS (2015) op.cit.s. 24. 
353Čl. 6 odst. 3 Směrnice, Recitál 34 Směrnice. 
354§ 21 zák. o chráněných oznámeních. 
355STATUTORY REVIEW op.cit. s. 41. 
356CODE OF PRATICE op.cit. s. 9. 
357Defamation Act 2009 No. 31/2009 (irský zákon o pomluvě) 
358§ 14 odst. 2 zák. o chráněných oznámeních. Příloha 1 §13A Defamation Act 2009 
359§ 15 zák. o chráněných oznámeních. 



62 

 

trestněprávní odpovědnosti pozitivní forma ochrany, v případě ostatních pracovníků tomu tak však 

není.  

 

Na závěr je nutno upozornit, že smluvní ujednání, která zakazují nebo omezují možnost učinit 

chráněné oznámení, vylučují nebo omezují jakékoli ustanovení zákona o chráněných oznámeních, 

zabraňují osobě učinit jakékoli právní kroky podle tohoto zákona nebo žalovat na porušení 

smlouvy, které jakkoli souvisí s učiněním chráněného oznámení, jsou nicotná (void).360 

4.2 Oblast vymáhání práva (law enforcement) a bezpečnosti, obrany, mezinárodních vztahů 

a zpravodajských služeb 

Tyto oblasti jsou vyňaty z působnosti evropské Směrnice, proto se jeví jako vhodné uvést 

podrobněji irskou úpravu, která může být praktickým vodítkem, jakým způsobem toto legislativně 

uchopit i v českém zákoně. Na oznamování informací ohrožujících oblasti vymáhání práva, 

bezpečnosti a obrany, mezinárodních vztahů a zpravodajských služeb je patrný veřejný zájem. 

Jelikož taková oznámení mohou mít závažné (nejen) politické důsledky, je třeba způsob jejich 

oznamováni náležitě legislativně upravit. Zásadní je, že v těchto oblastech není možné učinit 

chráněné oznámení prostřednictvím médií. 

 

Na tato oznámení se neuplatní obecný režim zákona o chráněných oznámeních. Jedná se o 

oznámení „informací, o kterých lze důvodně očekávat, že usnadní spáchání trestného činů nebo 

předjímají nebo narušují (a) předcházení, odhalování nebo vyšetřování trestných činů, zadržení 

nebo stíhání pachatelů, účinnost zákonných metod, systémů a plánů nebo postupů používané pro 

tyto účely; (b) vymáhání, správu nebo dodržování jakéhokoli zákona; (c) zákonné metody, systémy, 

plány nebo postupy používané k zajištění bezpečnosti veřejnosti nebo bezpečnosti osob nebo 

majetku; (d) spravedlivé soudní řízení; (e) bezpečnost příslušné instituce;361 (f) bezpečnost každého 

systému komunikace Garda Síochána (irské policie), armády nebo příslušné instituce.“362 

 

360§ 23 zák. o chráněných oznámeních. 
361Dle § 17 odst. 7 zák. o chráněných oznámeních se jedná o vězení včetně vězení pro mladistvé, válečná vězení nebo 

zadržovací kasárna, detenční zařízení pro děti. 
362§ 17 odst. 1 zák. o chráněných oznámeních. 
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Taková oznámení je možné činit pouze v prvním stupni zaměstnavateli nebo právnímu poradci 

v rámci vyhledání právního poradenství,363 ve druhém stupni příslušnému orgánu.364 Třetí stupeň 

mohou využít pouze oznamovatelé oznámení týkajících se údajů od daňových poplatníků, které 

musí být učiněno Finančnímu úřadu (Comptroller and Auditor General);365 a v případě jiných 

informací musí být oznámení učiněno členovi jedné z komor parlamentu (Dáil Éireann nebo 

Seanad Éireann.)366 Oznámení ve třetím stupni je možné, pokud zásadně stejné oznámení bylo 

učiněno již příslušnému orgánu, uběhla rozumná doba od učinění toho oznámení a oznamovatel je 

oprávněně přesvědčen, že příslušný orgán neučinil žádné kroky nebo podnikl nedostatečné 

kroky.367 

 

Oznámení „informací, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost, obranu, mezinárodní vztahy 

státu, činnost armády, zpravodajských služeb, komunikaci mezi ministry a diplomatickými misemi, 

mezinárodními organizacemi nebo orgány Evropské unie a další;368 nebo které by mohly odhalit 

totožnost osoby, která dala informace týkající se vymáhání nebo výkonu práva nebo podobné 

informace utajeně veřejnému orgánu“369 jsou také ve speciálním režimu. Taková oznámení je 

možné učinit v prvním stupni zaměstnavateli, příslušnému ministrovi (pokud je oznamovatel 

současným či bývalým zaměstnancem ve veřejném sektoru a příslušný ministr je jeho nadřízeným) 

nebo právnímu poradci v rámci vyhledání právního poradenství.370 Ve třetím stupni je možné učinit 

oznámení pouze speciálnímu orgánu ustavenému pouze pro tyto účely, a to tzv. recipientovi 

oznámení (Disclosures Recipient),371 kterým je předsedou vlády jmenovaný soudce či bývalý 

soudce Vrchního soudu (High Court).372 Ten posoudí, zda informace spadá do této oblasti a předá 

ji příslušnému orgánu k prošetření373 s jeho doporučeními374 nebo musí informovat oznamovatele, 

že do této oblasti informace nespadá.375 

 

363§ 17 odst.  2 písm. a) zák. o chráněných oznámeních. 
364§ 17 odst. 2 písm. a) zák. o chráněných oznámeních. 
365§ 17 odst. 2 písm. b) zák. o chráněných oznámeních. 
366§ 17 odst. 2 písm. c) zák. o chráněných oznámeních. 
367§ 17 odst.  2 písm. c) a § 17 odst. 3 zák. o chráněných oznámeních. 
368§ 18 odst. 1 písm. a) a § 18 odst. 2 zák. o chráněných oznámeních. 
369§ 18 odst.  1 písm. b)  zák. o chráněných oznámeních. 
370§ 18 odst. 3 písm. a) zák. o chráněných oznámeních. 
371§ 18 odst. 3 písm. b) zák. o chráněných oznámeních. 
372Příloha 3 § 1 zák. o chráněných oznámeních. 
373Příloha 3 § 5 písm. b) bod i) zák. o chráněných oznámeních. 
374Příloha 3 § 5 písm. b) bod ii) zák. o chráněných oznámeních. 
375Příloha 3 § 5 písm. a )zák. o chráněných oznámeních. 
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4.3 Bude ochrana dostačující po přijetí evropské Směrnice? 

V rámci analýzy zákona byly již některé nedostatky irského zákona nastíněny. Je však třeba 

upozornit ještě na další instituty, které bude třeba do irské legislativy zavést.  

Zásadní rozdíl, který přichází po přijetí evropské směrnice, je požadavek, aby právní subjekty 

i v soukromém sektoru (s 50 či více zaměstnanci) zavedly kanály a postupy pro interní oznamování 

a pro přijímání následných opatření.376 

Dále je za jeden z důležitých nedostatků zákona považována absence povinnosti přijetí 

následných opatření a poskytnutí zpětné vazby oznamovateli.377 Vládní revize zákona, stejně jako 

Kodex správné praxe,378 k tomu uvádí, že nebylo přistoupeno k zařazení této povinnosti, jelikož 

„tyto záležitosti jsou nejlépe řešené na úrovni pokynů a postupů v jednotlivých organizacích.“379 

Vládní pokyny vydané podle § 21 odst. 3 zákona o chráněných opatřeních sice doporučují 

poskytnout zpětnou vazbu oznamovateli,380 a stanoví ideální postup po přijetí oznámení,381 

nicméně tyto dokumenty nejsou právně závazné.  

Dále Směrnice vyžaduje, aby byly poskytovány srozumitelné a ucelené informace potenciálním 

oznamovatelům, které budou jednoduše přístupné.382 Irský systém oznámení ve druhém stupni se 

nezdá být příliš srozumitelný. Lze si jen těžko představit, že běžný pracovník bude schopen 

dohledat příslušná ustanovení souvisejících zákonů a bez problému vyhodnotit do čí gesce dané 

oznámení spadá. Tedy zásadní revize oznamování ve druhém stupni bude ve světle evropské 

Směrnice nevyhnutelná. 

I přes výše popsané nevýhody je však možné irský zákon považovat za jeden z příkladů dobré 

praxe. Poskytuje ochranu širokému okruhu osob včetně třetích osob, definuje věcnou působnost a 

možná odvetná opatření velmi široce, umožňuje podání návrhu na předběžné opatření v poměrně 

dlouhé lhůtě. Anonymizovaným řízením před zvláštní komisí chrání nejen oznamovatele, ale i 

zaměstnavatele, resp. osoby dotčené oznámením. Pokud bude transpozice Směrnice využita 

k odstranění dvojkolejnosti ochrany zaměstnanců a ostatních pracovníků, zpřehledněna úprava 

 

376Čl. 8 odst. 1, 3 Směrnice. 
377Dosud je tato povinnost stanovena pouze pro oblast bezpečnosti, obrany a mezinárodních vztahů – KIERANS 

(2015) op.cit. s. 58. 
378CODE OF PRACTICE op.cit. s. 11-12. 
379STATUTORY REVIEW op.cit. s. 25. 
380GUIDANCE op.cit. s. 10-11. 
381CODE OF PRACTICE op.cit. s. 11-12, GUIDANCE op.cit. s. 9-10. 
382Recitál 59 Směrnice. 
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oznamování ve druhém stupni, zohledněno povinné oznamování některých trestných činů a 

postaveny najisto podmínky motivace, resp. testu obecného veřejného zájmu, lze předpokládat, že 

bude irský zákon považován za jednu z nejzdařilejších legislativních úprav ochrany oznamovatelů. 
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5 Možnost legislativní úpravy v České republice 

5.1 Současná právní úprava 

5.1.1 Ústavní zakotvení 

Jak uvádí také mezinárodní a evropské dokumenty, vyplývá oznamování zejména z práva na 

svobodu projevu a práva na informace (článek 17 Listiny). Svoboda projevu však není absolutní a 

k omezení dochází při kolizi s jiným základním právem. V tomto případě půjde nejčastěji o právo 

na soukromí, tedy právo každého, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá 

pověst a chráněno jeho jméno (článek 10 Listiny). Legitimita oznamování pak vyplývá také 

nepřímo z článku 11 odst. 3 Listiny, který vlastníka zavazuje, aby výkon tohoto práva 

nepoškozoval lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.383 

Ústavní soud ČR se svobodou projevu v této souvislosti stručně zabýval v usnesení sp. zn. 

IV.ÚS 3063/15 ze dne 19. listopadu 2015. V předmětné věci se jednalo o případ obchodního 

zástupce, který napadal rozvázání pracovního poměru z toho důvodu, že informoval potenciálního 

obchodního partnera svého zaměstnavatele o vadách vyhlášeného výběrového řízení, kterého se 

měl jeho zaměstnavatel účastnit. Ústavní soud konstatoval, že „svoboda projevu  […] je předně 

politickým právem a není právem absolutním“ a umožňuje se beztrestně kriticky vyjadřovat, 

zejména k záležitostem týkajícím se fungování veřejné správy a činnosti státu. V pracovněprávních 

vztazích, zejména pak vzhledem k povinnosti loajality zaměstnance a povinnosti řídit se pokyny 

zaměstnavatele, nebylo zasaženo do práva na svobodu projevu, pouze mělo jeho jednání 

„pracovněprávní důsledky, jejichž přiměřenost však není Ústavní soud povolán posuzovat.“ 

Stěžovatel uváděl, že se svým jednáním snažil „chránit významné společenské hodnoty a v zájmu 

ochrany veřejných financí.“ Ústavní soud však veřejný zájem nepovažoval za tolik významný, aby 

zasáhl do činnosti obecných soudů.  

Z judikatury Ústavního soudu ČR lze pak ještě k této problematice uvést nález sp. zn. III.ÚS 

298/12,384 kdy byla poměřována povinnost loajality zaměstnance a veřejný zájem na tom, aby se 

zaměstnanci „mohli obracet na státní orgány v situacích, kdy ze strany zaměstnavatele hrozí 

ohrožení významných společenských zájmů, jako je ochrana zdraví občanů, ochrana životního 

prostředí.“  V předmětné věci dva bývalí zaměstnanci čističky odpadních vod napadali okamžité 

zrušení jejich pracovních poměrů z toho důvodu, že se měli dopustit zvlášť hrubého porušení 

 

383 K tomu více viz MORÁVEK Jakub. Whistleblowing – zákonná opora. Právo pro podnikání a zaměstnání, sv. č. 

12, 2009, s. 13. 
384 Nález Ústavního soudu ze dne 13.12.2012, sp. zn. III. ÚS 298/12, N 204/2012 Sb. n. a. u. 
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pracovní kázně tím, že oznámili technické problémy ČOV mj. České inspekci životního prostředí, 

kdy hrozilo závažné poškození životního prostředí. Ústavní soud ČR konstatoval, že obecné soudy 

„dostatečně nevyhodnotily a neporovnaly veřejný zájem na ochraně životního prostřední a zdraví 

občanů na straně jedné se zájmem na dodržování smluv a loajalitou zaměstnance vůči 

zaměstnavateli na straně druhé.“ V následném řízení pak Krajský soud v Brně opět zamítl žalobu 

stěžovatelů na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, Nejvyšší soud toto rozhodnutí 

potvrdil a věc se dostala znovu před Ústavní soud. V nálezu sp. zn. IV. ÚS 2449/15, ze dne 4. 

listopadu 2015 pak Ústavní soud shledal, že tentokrát se obecné soudy dostatečně věnovaly zvážení 

těchto dvou kolidujících zájmů a jelikož stěžovatelé měli být motivováni i jiným cílem než jen 

ochrana veřejného zájmu, okamžité zrušení pracovního poměru bylo oprávněné. 

Ústavní soud ještě neměl tolik příležitostí se problematikou ochrany oznamovatelů zabývat, 

nicméně v dosavadní judikatuře přijal spíše restriktivní pohled. Bude tedy zajímavé sledovat další 

vývoj. 

5.1.2 Trestní a správní právo 

Whistleblowing má přesah do trestního i správního práva, zejména z toho důvodu, že většina 

oznamovaných provinění bude naplňovat znaky přestupku nebo trestného činu. V současné podobě 

je obecně možné podávat podněty, resp. trestní oznámení a být vyrozuměn o tom, jak bylo 

s podnětem naloženo. Dle správního řádu je správní orgán povinen do 30 dnů od ode dne, kdy 

podnět obdržel, oznámit oznamovateli, pokud o to požádal, že řízení zahájil, nebo že neshledal 

důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu 

orgánu.385 V trestním řízení pak musí být oznamovatel informován, pokud o to požádá, ve lhůtě 

jednoho měsíce o učiněných opatřeních.386  

Oznamovateli, který se stane svědkem v trestním řízení, může být v některých případech 

poskytována ochrana ve formě statusu utajeného svědka. Je pak poskytována zvýšená ochrana 

svědku, osobě podávající vysvětlení, vypovídající jako obviněný nebo osobě jinak pomáhající 

podle ustanovení trestního řádu k dosažení účelu trestního řízení, nebo osobě jemu blízké, pokud 

jim v souvislosti s jeho výpovědí hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí.387 Soubor 

možných opatření zahrnuje také ochranu skutečné totožnosti takové osoby. To znamená, že jméno, 

 

385 § 42 s.ř. 
386 § 158 odst. 2 tr. řád. 
387Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně o.s.ř. 
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příjmení a jeho další osobní údaje se do protokolu nezapisují, ale vedou se odděleně od trestního 

spisu a mohou se s nimi seznamovat jen orgány činné v trestním řízení v dané věci.388  

Na druhou stranu oznámení úmyslně nepravdivé informace může být stiženo trestní 

odpovědností oznamovatele, a to ve formě trestného činu křivého obvinění389 nebo trestného činu 

pomluvy.390 Co se týče trestněprávní odpovědnosti za pomluvu, lze k tomu uvést, že judikatura 

ESLP považuje trest odnětí svobody za pomluvu jako nepřijatelný v případě debaty o věcech 

veřejného zájmu.391 

Nelze dále z platné úpravy pominout oznamovací povinnost pro taxativně vyjmenované trestné 

činy v ustanovení § 368 trestního zákoníku, které zahrnují i některé tzv. korupční trestné činy 

(přijetí úplatku, podplácení). Pokud se někdo hodnověrně dozví, že jiný spáchal některý 

z uvedených trestných činů a neoznámí jej, hrozí mu trest odnětí svobody až na tři roky.392 

 

Výhodnost zavedení interních oznamovacích kanálů je již v současné době, byť omezeně, 

reflektována v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob. Zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob umožňuje vyvinění právnické osoby zproštěním trestní odpovědnosti, „pokud 

vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního 

činu osobami uvedenými v odstavci 1 zabránila.“393 Samotné zavedení tzv. compliance programů 

(kdy whistleblowing bývá častou součástí) však není automatickým důvodem pro vyvinění 

právnické osoby. Je třeba zjistit, zda byli všichni relevantní pracovníci seznámeni s obsahem 

vnitřních předpisů, zda a jak docházelo ke kontrole a vynucování jejich dodržování. Teprve tehdy 

po individuálním posouzení je možné zvažovat vyvinění právnické osoby.394  

V oblasti správního práva je pak zavedena podobná úprava možnosti zproštění odpovědnosti, 

pokud právnická osoba „prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby 

přestupku zabránila.“395 Tedy na rozdíl od úpravy v trestním právu se nejedná o veškeré úsilí, které 

 

388§ 55 odst. 2 tr. řád. 
389 § 345 tr. zák. 
390 § 184 tr. zák. 
391 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 19. Února 2009, ve věci Marchenko proti Ukrajině, stížnost 

č. 4063/04, více k tomu viz ZÁHUMENSKÝ David. Kriminalizace pomluvy v kontext ochrany oznamovatelů, 

v PICHRT, J. (ed.) Whistleblowing. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 88. 
392 § 368 tr.zák. 
393§ 8 odst. 2 písm. b), odst. 5 zák. o trestní odpovědnosti p.o. 
394DĚDIČ, Jan. § 8 [Trestní odpovědnost právnické osoby]. In: ŠÁMAL, Pavel, DĚDIČ, Jan, GŘIVNA, Tomáš, 

PÚRY, František, ŘÍHA, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 

Beck, 2018, 930 s., ISBN 9788074005923, s. 158. 
395 § 21 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
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lze na právnické osobě spravedlivě požadovat, ale o objektivně maximálně možné úsilí (MS v 

Praze 11 A 107/2013).396 Přičemž dále tuto možnost zákon omezuje tím, že „právnická osoba se 

nemůže odpovědnosti za přestupek zprostit, jestliže z její strany nebyla vykonávána povinná nebo 

potřebná kontrola nad fyzickou osobou, která se za účelem posuzování odpovědnosti právnické 

osoby za přestupek považuje za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě, nebo nebyla 

učiněna nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení přestupku.“ To tedy znamená, že i přesto, 

že by právnická osoba naplnila podmínku „vynaložení veškerého úsilí, aby přestupku zabránila“ 

nemůže dojít ke zproštění odpovědnosti, pokud právnická osoba zároveň nevykonává povinnou 

nebo potřebnou kontrolou nad danou fyzickou osobou.397 Dle Heleny Práškové „za vynaložení 

řádné péče je možno považovat soubor opatření a činností, které mají preventivní účel a jsou 

dostatečné k zabránění porušování nebo neplnění právních povinností za běžných okolností.“398 

Dle Karla Muzikáře v souvislosti s obdobnou možností zproštění právnické osoby v dřívější úpravě 

zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,399 pak můžou být za toto „veškeré úsilí“ 

považovány také správně a efektivně nastavené tzv. compliance programy.400 Lze však 

předpokládat, že analogická pravidla posuzování možnost zproštění odpovědnosti v trestním 

právu, budou aplikována, vzhledem k podmínce objektivně maximálně možného úsilí, ve správním 

řízení ještě přísněji. 

5.1.3 Zákoník práce 

V pracovním právu pak je současná úprava omezena na obecnou prevenční povinnost 

zaměstnance, kdy dle ustanovení § 249 odst. 1 zák. práce zaměstnanci ukládá „povinnost upozornit 

nadřízeného vedoucího zaměstnance, hrozí-li škoda nebo nemajetková újma, případně zakročit, 

ledaže mu v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo 

ostatní zaměstnance, popřípadě osoby blízké.“401 Pokud zaměstnanec vědomě neupozorní svého 

nadřízeného vedoucího zaměstnance, případně nezakročí, může pak „zaměstnavatel požadovat, 

 

396 VETEŠNÍK, Pavel. § 21 [Zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek]. In: JEMELKA, Luboš, 

VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích. 2. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2020, 610 s. ISBN 9788074005015, s. 158. 
397 VETEŠNÍK (2020) op.cit. s. 158. 
398 PRÁŠKOVÁ, Helena. Základy odpovědnosti za správní delikty / Helena Prášková. Praha: C. H. Beck, 2013. 420 

s. ISBN 9788074004568, s. 321. 
399 § 22b zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže ve znění do 30.6.2017 
400 MUZIKÁŘ Karel. Nastavení interních pravidel obchodních korporací coby zaměstnavatelů v souvislosti 

s problematikou whistleblowingu. v PICHRT, J. (ed.) Whistleblowing. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s.84. 
401 § 249 odst. 2 zák. práce 
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aby se podílel na náhradě škody, která byla zaměstnavateli způsobena, a to v rozsahu přiměřeném 

okolnostem případu, pokud ji není možné nahradit jinak.“402 Tento podíl pak „nesmí přesáhnout 

částku rovnající se trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.“403 Dle Ilony 

Kostadinovové pak upozorňování na hrozící škodu v souvislosti s trestnou činností jinými 

zaměstnanci nebo nadřízenými lze zahrnout do této prevenční povinnosti a zaměstnanci mají 

povinnost ji splnit, i když to může být v rozporu s jejich smluvní mlčenlivostí.404 Pro úplnost je 

pak nutné ještě zmínit povinnost úředníků územně samosprávných celků bezodkladně oznamovat 

vedoucímu, pokud vydal pokyn, o kterém má úředník za to, že je v rozporu s právními předpisy. 

Nesmí pak „vykonat pokyn ani příkaz, pokud by se tím dopustil trestného činu, přestupku, 

popřípadě jiného správního deliktu, a tuto skutečnost je povinen bez zbytečného prodlení písemně 

oznámit vedoucímu úřadu.“405 

Oznamovatelé nemají žádný zvláštní režim ochrany, mohou tak využívat standardní prostředky 

ochrany zaměstnance dle zákoníku práce.406 Tedy zejména ve smyslu zákazu diskriminace a zásad 

rovného zacházení (§1a odst. 1 písm. e) zák. práce), možnosti odmítnout výkon prací, o kterých 

má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožují jeho život nebo zdraví nebo 

jiných osob (§ 106 odst. 2 zák. práce), právo odmítnout pokyny nadřízených, které jsou v rozporu 

s právními předpisy (§ 301 písm. a) zák. práce), omezení výpovědních důvodů ze strany 

zaměstnavatele (§ 52 zák. práce), možnost uplatnit neplatnost rozvázání pracovního poměru (§ 72 

zák. práce) nebo omezení změn podmínek v pracovní smlouvě (§ 43 odst. 1 a 46 zák. práce.) 

Nezákonné postupy zaměstnavatele jsou pak stiženy řadou přestupků dle zákona o inspekci 

práce.407 

Pokud se jedná o ochranu všech dalších osob, které nepodléhají režimu zákoníku práce a nejsou 

ani státními zaměstnanci (viz níže), jsou odkázány pouze na obecnou právní úpravu v občanském 

zákoníku, tedy zejména na institut náhrady škody a nemajetkové újmy, ochranu osobnosti apod. 

Občanský soudní řád jim pak v současném znění neposkytuje žádnou zvýšenou možnost ochrany. 

 

402 § 251 odst. 1 zák. práce 
403 §258 zák. práce. 
404 KOSTADINOVOVÁ Ilona. Zvláštní oznamovací povinnost zaměstnance in PICHRT, J. (ed.) Whistleblowing. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 238-240. 
405 § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. 
406 Včetně úředníků územně samosprávných celků dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků a o změně některých zákonů. 
407 Srov. část čtvrtá zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
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5.1.4 Zákon o státní službě 

V současné době není poskytována komplexní ochrana, je přijata pouze dílčí úprava ochrana 

státních zaměstnanců, zakotvená v nařízení č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s 

oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, které provádí 

ustanovení § 205 zákona o státní službě. Je však omezena osobní působnost ve vztahu 

k oznamovateli i osobě oznamované. Oznamovatelem může být pouze státní zaměstnanec. Věcná 

působnost je pak omezena na „oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání 

představeným nebo jiným státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním 

poměru podle jiného právního předpisu.“408 Oznamovatel nesmí být v souvislosti s oznámením 

postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.409 Totožnost oznamovatele má být utajena, pokud 

o to oznamovatel požádá.410 Oznámení lze činit zvláštnímu státnímu zaměstnanci služebního 

úřadu, který je oprávněn přijímat a prošetřovat oznámení (tzv. prošetřovatel).411 Lze podávat i 

anonymní oznámení.412 Služební orgán musí zřídit schránku pro příjem oznámení v listinné podobě 

a adresu elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě.413 Informace o tom, kdo 

je prošetřovatelem a jak lze podat oznámení musí být zveřejněna na internetových stránkách 

služebního úřadu.414 Prošetřovatel má 20 dnů, resp. 40 dnů ve složitějších případech, na prošetření 

věci.415 Na závěr šetření vyhotoví písemnou zprávu, která může obsahovat doporučení opatření k 

nápravě. V případě, že zjistí, že mohlo dojít ke spáchání přestupku nebo trestného činu, neprodleně 

postoupí věc příslušnému orgánu.416 Zprávu o prošetření zašle prošetřovatel i oznamovateli, je-li 

mu znám.417 Prošetřovatel musí být dále vyrozuměn o učiněných opatřeních, tuto informaci pak 

poskytne prošetřovatel i oznamovateli.418 

Nařízení je značně kritizovaným institutem, zejména z toho důvodu, že k vydání nařízení není 

dostatečné zákonné zmocnění, jelikož nařízení neprovádí žádné konkrétní ustanovení služebního 

 

408 Například ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nebo zákona 

č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. 
409 § 1 Nařízení. 
410 § 4 Nařízení. 
411 §2 odst. 1, § 3 Nařízení. 
412 § 1 Nařízení. 
413 § 2 odst. 1 Nařízení. 
414 § 2 odst. 2 Nařízení. 
415 § 6 Nařízení. 
416 § 7 odst. 2 Nařízení. 
417 § 7 odst. 3 Nařízení. 
418 § 7 odst. 4 Nařízení. 
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zákona.419 Jak uvádí komentář ke služebnímu zákonu „pravidla pro ochranu oznamovatelů mohou 

směřovat toliko k technickoorganizační stránce oznamování […] nařízení nemůže zavádět žádné 

ochranné či motivační mechanismy (zákaz výpovědi, odměna za prokázané oznámení atp.“420 Tedy 

vedle ochrany totožnosti, a to pouze na žádost oznamovatele, dále žádné konkrétní podmínky 

ochrany nařízení nerozvádí. Nařízení má také velmi omezenou osobní působnost, kdy zahrnuje 

pouze státní zaměstnance. Ve státním aparátu však i na ústřední úrovni je řada zaměstnanců 

v režimu zákoníku práce. Samosprávné orgány pak také nejsou zahrnuty, i když na obecní a krajské 

úrovni lze také předpokládat, že by interní kanály mohly mít svůj význam.  

5.1.5 Sektorová úprava 

Zvláštní sektorovou úpravu pak obsahují některé další zákony jako je zákon o bankách,421 

zákon o spořitelních a úvěrových družstvech422 a zákon o podnikání na kapitálovém trhu.423 Tyto 

subjekty mají povinnost zavést „zvláštní, nezávislý a samostatný komunikační kanál […] 

k internímu hlášení porušení nebo hrozícího porušení tohoto zákona, právních předpisů jej 

provádějících nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní 

požadavky.“424 Tyto požadavky jsou pak dále uvedeny ve vyhlášce České národní banky č. 

163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstvech a obchodníků s cennými 

papíry.  

Dále lze stručně uvést související úpravu v tiskovém zákoně425 a zákoně o provozování 

televizního a rozhlasového vysílání,426 které mají chránit totožnost novinářského zdroje. Je tak 

umožněno právo odepřít soudu, jinému státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy poskytnutí 

informace o původu či obsahu těchto informací.427 

 

419  MORÁVEK Jan [§ 205] PICHRT, Jan. Zákon o státní službě: komentář / Pichrt, Kaucký, Kopecký a kolektiv. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. 1275 s. ISBN 9788075986542, s. 720. 
420  MORÁVEK (2020) s. 721. 
421 zákon č. 21/1992 Sb., bankách. 
422 zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech. 
423 zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 
424 § 10a zákona č. 21/1992 Sb., bankách a v podstatně stejná úprava v §7ad zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a 

úvěrních družstvech a §12i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 
425 zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších 

zákonů (tiskový zákon) 
426 zákon č. 231/2001 Sb., o provozování televizního a rozhlasového vysílání. 
427 § 16 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších 

zákonů (tiskový zákon), § 41 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování televizního a rozhlasového vysílání. 
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5.2 Přehled dosavadních legislativních návrhů 

V průběhu let se objevilo několik legislativních návrhů, kdy ani jeden nelze označit za velmi 

zdařilý, který by naplňoval mezinárodní standardy ochrany oznamovatelů. První vládní návrh 

ochrany oznamovatelů byl zpracován Karolinou Peake a spočíval v začlenění ochrany 

oznamovatelů do antidiskriminačního zákona.428 Senátní návrh429 včele s českým oznamovatelem 

Liborem Michálkem zvolil úpravu samostatným zákonem, který však neměl zahrnout všechny 

zaměstnance a všechny obchodní korporace.430 

Dne 29. dubna 2016 byl předložen poslanecký návrh zákona Andrejem Babišem (v té době 

ministrem financí),431 podstatně čerpající z tehdy účinného slovenského zákona na ochranu 

oznamovatelů.432 Osobní působnost zahrnovala velmi široký okruh osob.433 Věcná působnost byla 

vymezena naopak pouze taxativním výčtem trestných činů.434 Trestní oznámení měla být podávána 

prostřednictvím informačního systému spravovaným Nejvyšším státním zastupitelstvím, tento 

systém by umožňoval podávání i anonymních oznámení.435 Ochrana měla být poskytována tím 

způsobem, že při splnění zákonných podmínek bude státním zastupitelstvím přiznán status tzv. 

chráněného oznamovatele a tím bude chráněn i před pracovněprávními, resp. služebněprávními, 

postihy.436 Pro některá právní jednání měl zaměstnavatel potřebovat předchozí souhlas Úřadu 

práce.437 Ministerstvo financí mělo poskytnout chráněnému oznamovateli na jeho žádost náhradu 

za ztrátu příjmu a náhradu za nemajetkovou újmu (obě částky měly stanovená maxima),438 které 

 

428 K nevýhodnosti tohoto řešení srov. ŠAMÁNEK, Jiří (Ne)vhodnost zakotvení ochrany oznamovatelů v 

antidiskriminačních zákoně, v PICHRT, J. (ed.) Whistleblowing, Praha, 2013, WoltersKluwer ČR, 2013, s. 46 
429 Senátní tisk č. 137, deváté funkční období 2012 – 2014 [online] [cit. 29.6.2020] Dostupné z: 

https://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&f

orEach.value=s3375 byl  předložen v červenci 2013. 
430 K tomu více například Více  například v EICHLEROVÁ (2013) op.cit. s. 53. 
431 Sněmovní tisk č. 799/0, 7. volební období [online] [cit. 29.6.2020] Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=799&CT1=0#prilohy  
432 Zákon č. 307/2014 Z.z., o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene 

a doplneni niektorých zákonov. V současné době již účinný zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti. 
433 Dle navrhovaného znění § 2 písm. c) sněmovního tisku č. 799/0 by ochrana měla být poskytnuta všem osobám ve 

služebním poměru a zaměstnancům v pracovním poměru v soukromém i veřejném sektoru. 
434 Dle navrhované znění § 4 sněmovního tisku č. 799/0 nejsou zahrnuty například trestné činy proti životnímu 

prostředí, neoprávněné nakládání s osobními údaji (§ 180), krádež (§ 205) nebo poškozování spotřebitele (§ 

253), kdy však právě v těchto oblastech lze předpokládat výskyt oznámení. 
435 Navrhované znění § 3 sněmovního tisku č. 799/0 
436 Navrhované znění § 5 sněmovního tisku č. 799/0 
437 Navrhované znění § 6 sněmovního tisku č. 799/0 
438 Navrhované znění § 7 sněmovního tisku č. 799/0, náhrada za ztrátu příjmu ve výši jeho ušlého výdělku, nejvýše 

však ve výši padesátinásobku minimální mzdy; nemajetkovou újmu nejvýše 100 000 korun. 

https://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s3375
https://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s3375
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=799&CT1=0#prilohy
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mělo Ministerstvo financí následně vymáhat.439 Hlavní kritika tohoto návrhu je soustředěna na 

institut chráněného oznamovatele, který má být přiznáván státním zastupitelstvím, který však není 

považován za standardní správní úřad, ale je zvláštní druh státního orgánu, který v první řadě 

zastupuje veřejnou žalobu.440 Problematický je také souhlas Úřadu práce k některým právním 

jednáním zaměstnavatele, jelikož není stanoveno z jakých zdrojů má Úřad práce posuzovat 

legálnost určitého právního jednání a z jakého důvodu byl zvolen právě tento orgán. 

Souběžně s návrhem Andreje Babiše byl předložen návrh vlády Bohuslava Sobotky dne 17. 

února 2017, kdy ochrana oznamovatelů měla spočívat v zavedení obráceného důkazního břemene 

novelou občanského soudního řádu.441 Ve služebním poměru mělo být postupováno podle vládního 

nařízení č. 145/2015 Sb. Věcná působnost byla stanovena na všechny trestné činy.442 Trestní 

oznámení u orgánu činného v trestním řízení musel oznamovatel učinit na základě důvěryhodných 

skutečností a pro trestný čin, který mohl spáchat žalovaný (zaměstnavatel), zaměstnanec nebo 

osoba vykonávající veřejnou funkci u žalovaného nebo stojící v jeho čele.443 Návrh tak nezaváděl 

zvláštní systém oznamování a neobsahoval povinnost zavést interní kanály pro oznamování.  

5.3 Současný návrh 

Dne 30. června 2020 byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení nový návrh zákona 

o ochraně oznamovatelů transponující evropskou Směrnici.444 Lze předpokládat, že návrh bude 

ještě v průběhu legislativního procesu zásadním způsobem pozměněn, nicméně je vhodné alespoň 

stručně okomentovat základní prvky tohoto návrhu. 

 

439 Navrhované znění § 9 sněmovního tisku č. 799/0, z důvodové zprávy ke sněmovnímu tisku č. 799/0 s. 4 „Náhradu 

za ztrátu příjmu bude Ministerstvo financí vymáhat jen na zaměstnavateli a náhradu za nemajetkovou újmu na 

každém, kdo ji způsobil.“ 
440Stanovisko vlády ke sněmovnímu tisku č. 799/0, Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=799&ct1=1 s. 4 
441 Navrhované znění §133a: „(2) Pokud žalobce uveden před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že byl ze 

strany žalovaného postižen nebo znevýhodněn v oblasti základního pracovněprávního vztahu proto, že u orgánu 

činného v trestním řízení učinil na základě důvěryhodných skutečností trestní oznámení pro trestný čin, který 

mohl spáchat žalovaný, zaměstnanec nebo osoba vykonávající veřejnou funkci u žalovaného nebo stojící v jeho 

čele, je žalovaný povinen dokázat že nedošlo k postižení nebo znevýhodnění žalobce z tohoto důvodu.“ 
442 Důvodová zpráva ke sněmovnímu tisku Sněmovní tisk č. 1034/0, 7. volební období [online] [cit. 29.6.2020] 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=1034, str. 28 
443 Navrhované znění § 133a odst. 2 o.s.ř. 
444 Návrh zákona o ochraně oznamovatelů, č.j. předkladatele MSP-36/2020-OSZ-KOR/1. [online] [cit. 15.7.2020] 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBR3DRSYB ; Návrh zákona, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, č.j. předkladatele MSP-36/2020-OSZ-KOR/2. 

[online] [cit. 15.7.2020] Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBR3E84HK  

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=799&ct1=1
https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=1034
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBR3DRSYB
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBR3E84HK
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5.3.1 Osobní působnost 

K osobní působnosti lze jen stručně zhodnotit, že Návrh vyhovuje znění Směrnice, když 

zahrnuje zaměstnance veřejného i soukromého sektoru, včetně dalších osob, jako jsou osoby 

samostatně výdělečně činné, členové právnických osob, dobrovolníci, stážisti, osoby vykonávající 

činnost na základě dalších smluv a třetí osoby.445 Nemá být rozhodné, zda již tuto činnost zahájili 

nebo již ukončili.446 Okruh osob oznamovaných pak Návrh nijak neomezuje. 

5.3.2 Věcná působnost 

Návrh dělí oznámení na tzv. významná oznámení, která se týkají porušení zakládající jakýkoliv 

přestupek nebo trestný čin447 a jiná než významná oznámení, která tedy nezakládají přestupek ani 

trestný čin a mohou být chráněným oznámením pouze v případě, že spadají do některé 

z taxativního výčtu oblastí stanovující věcnou působnost zákona.448 Toto dělení je rozhodné 

zejména z procesního důvodu, kdy oznamovatelé tzv. významných oznámení mohou žádat o 

předběžné opatření, resp. odkladný účinek.  

Důvodová zpráva k těmto jiným než významným oznámením uvádí jako příklad ochranu 

spotřebitele v občanském zákoníku.449 Důvodová zpráva pak dále uvádí demonstrativní výčet 

předpisů spadající do konkrétních oblastí. V rámci připomínek však toto bylo různými subjekty 

kritizováno. Zejména pak vzhledem k ne zcela jasnému a srozumitelnému vymezení, co vše může 

spadat do této kategorie jiných než významných oznámení. Bude tedy po adresátech vyžadována 

poměrně složitá právní analýza, zda konkrétní porušení bude spadat do této kategorie. Dále některé 

oblasti ze Směrnice v návrhu úplně chybí, jako je oblast bezpečnosti potravin, radiační ochrana, 

jaderná bezpečnost nebo bezpečnost a soulad výrobků s předpisy.450 Dále pak Návrh výslovně 

neuvádí ochranu soukromí, ochranu bezpečnosti sítí a informačních systémů a pravděpodobně 

chybně předpokládá, že to lze podřadit pod pojem „ochrana osobních údajů“. Naopak pak Návrh 

rozšiřuje věcnou působnost na oblast všech daní a vnitřní bezpečnosti, kdy Směrnice tak přímo 

 

445 § 2 odst. 1 písm c) Návrhu 
446§ 2 odst. 4 Návrhu. To, že jsou do ochrany zahrnuti o osoby, kteří již tuto činnost nevykonávají, vyplývá pouze 

z důvodové zprávy. Lze doporučit, aby pro srozumitelnost a jednoznačnost bylo toto uvedeno výslovně v zákoně. 
447 § 2 odst. 3 Návrhu. 
448 § 2 odst. 1 písm. a) Návrhu. 
449 Důvodová zpráva k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, č.j. předkladatele MSP-36/2020-OSZ-KOR/1. [online] 

[cit. 15.7.2020] Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBR3DRSYB  s. 30. 
450 Čl. 2 odst. 1 a) Směrnice. 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBR3DRSYB
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neukládá.451 Za současného znění se tak zdá, že informace z oblasti ochrany vnitřního pořádku a 

bezpečnosti bude tedy možné oznamovat a zejména pak zveřejnit za stejných podmínek jako jiné 

informace. Jak uvádí v připomínkách Nejvyšší správní soud, takové rozšíření by mělo být 

v důvodové zprávě náležitě zdůvodněno a podrobeno politické a odborné debatě.452 Úřad pro 

zahraniční styky a informace pak v připomínkách navrhuje přímo zákaz zveřejnění pro 

zpravodajské služby.453 Není také jasné, jaký vztah má tento zákon k již existujícím právním 

úpravám, zejména pak v oblasti finančních trhů a oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu. 454   

5.3.3 Podmínky chráněného oznámení 

Podmínky pro to, aby bylo oznámení chráněno, jsou stanoveny poměrně stručně. Musí se jednat 

o informaci, kterou se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s výkonem své činnosti a měl oprávněný 

důvod se domnívat, že jsou informace pravdivé.455 Vědomě nepravdivým oznámením pak nebude 

poskytována ochrana, oznamovatel pak může být dále případně odpovědný za přestupek (k tomu 

viz 5.3.5dole) a v nejzávažnějších případech i trestně odpovědný (k tomu viz 5.1.2). Návrh tedy 

nestanoví podmínku dobré víry a ani vnitřní motivaci oznamovatele nijak neupravuje. 

5.3.4 Způsob chráněného oznámení 

Stejně jako Směrnice, rozděluje Návrh oznámení na interní, externí oznámení a zveřejnění. 

Vnitřní oznamovací systém musí zavést zaměstnavatelé, kteří jsou zároveň veřejnými zadavateli 

 

451 A contrario čl. 2 odst. 1 písm. a), c) Směrnice. 
452 Připomínky Nejvyššího správního soudu k návrhu zákona zákona o ochraně oznamovatelů, č.j. předkladatele MSP-

36/2020-OSZ-KOR/1 ze dne 17.7.2020 [online] [cit. 10.8.2020] Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-

detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=

column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBR3DRSYB&tab=remarks s. 1 
453 Připomínky Úřadu pro zahraniční styky a informace k návrhu zákona zákona o ochraně oznamovatelů, č.j. 

předkladatele MSP-36/2020-OSZ-KOR/1 ze dne 22.7.2020 [online] [cit. 10.8.2020] Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/veklep-

detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=

column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBR3DRSYB&tab=remarks 
454 Připomínky Ministerstva financí k návrhu zákona zákona o ochraně oznamovatelů, č.j. předkladatele MSP-

36/2020-OSZ-KOR/1 ze dne 22.7.2020 [online] [cit. 10.8.2020] Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-

detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=

column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBR3DRSYB&tab=remarks s. 1-3, 7 – 

například kdo spadá pod zaměstnavatele vykonávající činnost v oblasti finančních služeb, finančních prodků a 

finančních trhů nebo zaměstnavatel vykonávající činnost v oblasti předcházení legalizaci výnosů z tretsné 

činnosti a financování terorismu. 
455 Není sice výslovně stanoveno k jakému okamžiku se tak má oznamovatel domnívat, nicméně lze předpokládat, že 

k okamžiku učinění oznámení, to byl měl však zákon stanovit výslovně. 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBR3DRSYB&tab=remarks
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBR3DRSYB&tab=remarks
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBR3DRSYB&tab=remarks
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBR3DRSYB&tab=remarks
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBR3DRSYB&tab=remarks
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBR3DRSYB&tab=remarks
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBR3DRSYB&tab=remarks
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBR3DRSYB&tab=remarks
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBR3DRSYB&tab=remarks
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podle zákona o veřejných zakázkách456 (s výjimkou malých obcí do 10 000 obyvatel, které nejsou 

obce s rozšířenou působností a veřejných zadavatelů s méně než 50 zaměstnanci), dále všichni 

zaměstnavatelé, kteří měli v uplynulém kalendářním čtvrtletí v průběhu nejméně 50 zaměstnanců 

a pak zaměstnavatelé bez tohoto početního omezení, pokud vykonávají činnost v jedné z taxativně 

vyjmenovaných oblastí.457 458 Tento systém může být spravován i třetí osobou.459 Návrh pak blíže 

stanoví podmínky pro tzv. příslušnou osobu, která bude u zaměstnavatele spravovat vnitřní 

oznamovací systém a bude vykonávat činnosti s tím související.460 Návrh také stanoví lhůty pro 

vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámení a o výsledcích posouzení oznámení.461 

Lze předpokládat poměrně zásadní administrativní a ekonomickou zátěž pro veřejné i 

soukromé subjekty kvůli zavádění interních oznamovacích systémů, důvodová zpráva však toto 

nijak detailně neřeší.462 Například vyčíslení nákladů pro územně samosprávné celky by však 

v důvodové zprávě chybět nemělo.  Dále není jasné, jací všichni zaměstnavatelé budou mít 

povinnost zřídit interní oznamovací systém bez ohledu na počet zaměstnanců z taxativně 

vyjmenovaných oblastí.463 

Směrnice také apeluje na využívání interních kanálů jako první možnosti a využití externích 

kanálů až v případě, kdy to z nějakého důvodu není vhodné nebo možné,464 to však Návrh zcela 

pomíjí.  

 

Externě bude možné nově podávat oznámení prostřednictvím tzv. Agentury, která má být 

dle současného Návrhu, organizačním útvarem Ministerstva spravedlnosti, v jejímž čele bude 

ředitel jmenovaný a odvolávaný podle zákona o státní službě. Působnost a pravomoc Agentury 

(resp. Ministerstva spravedlnosti) budou vykonávat tzv. pověření zaměstnanci.465 Jsou také 

stanoveny lhůty pro vyrozumění oznamovatele jako v případně interních oznamovacích 

systému.466  

 

456 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
457 Jako jsou finanční služby, daně, bezpečnost dopravy, ochrany životního prostředí, veterinární ochrany a ochrany 

spotřebitele. 
458 § 8 Návrhu. 
459 § 8 odst. 2 Návrhu. 
460 § 10 a 11 Návrhu. 
461 § 12 Návrhu. 
462 Odkazuje pouze na to, že dle průzkum PWC má 86% respondentů zaveden compliance program a kolik může být 

přibližně náklad na jednu příslušnou osobu. (Důvodová zpráva k Návrhu op.cit. s.1.7) 
463 Připomínky Ministerstva financí op.cit. body 17-18. 
464 Čl. 7 odst. 2 Směrnice. 
465 § 13-15 Návrhu. 
466 § 18 a 19 Návrhu. 



78 

 

Agentura pak bude posuzovat důvodnost oznámení, a buď vyrozumí oznamovatele, že nejde o 

oznámení podle tohoto Návrhu, nebo vyrozumí oznamovatele o tom, že neshledala podezření ze 

spáchání protiprávního jednání, nebo že shledala, že se zakládá na nepravdivých informací (a poučí 

jej o možnosti podat oznámení příslušným orgánům), nebo v případě podezření ze spáchání 

protiprávního jednání postoupí věc příslušným orgánům.467 V tomto třetím případě pak vydá 

oznamovateli potvrzení o jeho oznámení,468 které dle důvodové zprávy má posloužit jako 

preventivní prostředek ochrany. Potvrzení může oznamovatel použít při jednání se 

zaměstnavatelem (nebo osobou v obdobném postavení), případně jej použít jako podpůrný důkaz 

v soudním řízení (byť soud potvrzením nebude vázán a sám posoudí to, zda je osoba 

oznamovatelem ve smyslu tohoto Návrhu, samostatně jako předběžnou otázku.)469 Agentura má 

pak dále vést některá přestupková řízení vůči oznamovatelům, kteří vědomě učiní nepravdivé 

oznámení, osobám dopouštějícím se odvetných opatření (které nejsou v režimu zákona o inspekci 

práce)470 a přestupků tzv. příslušných osob. Agentura má také poskytovat poradenskou a 

metodickou činnost.471 

Zásadním problémem je současná podoba institucionálního zakotvení Agentury jako odboru 

Ministerstva spravedlnosti služebně podřízenému politickému vedení. Nebudou tak zajištěny 

podmínky nezávislosti tohoto externího orgánu ve smyslu Směrnice. Zaměstnanci Agentury, tedy 

tzv. pověření zaměstnanci, vykonávající působnost a pravomoc Agentury, budou zároveň služebně 

podřízení Ministerstvu spravedlnosti a jejich místa mohou být ohrožena systemizací ve smyslu 

služebního zákona.472 Agentura také nebude skutečně externím orgánem pro některé osoby, které 

vykonávají činnost v působnosti Ministerstva spravedlnosti (jako je státní zastupitelství, vězeňská 

služba apod.)473 Není také jasné, jakým způsobem budou pověření zaměstnanci postupovat při 

prošetřování oznámení.  

Návrh z působnosti Agentury vyčleňuje oznámení příslušníků nebo zaměstnanců zpravodajské 

služby, nicméně nevyčleňuje oznámení, pro jejichž šetření je příslušná GIBS. Dle připomínek 

 

467 § 19 odst. 3 písm. a) Návrhu. 
468 § 21 Návrhu. 
469 Důvodová zpráva k Návrhu op.cit. s.51 
470 zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
471 §28 – 31 Návrhu. 
472OŽIVENÍ, TRANSPARENCY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA, FRANK BOLD. Společné připomínky 

tří protikorupčních neziskových organizací k návrhu zákona o chraně oznamovatelů a změnovému zákonu. 2020. 

[online] [cit. 15.8.2020] Dostupné z: https://www.oziveni.cz/wp-

content/uploads/2020/07/P%C5%99ipom%C3%ADnky-neziskov%C3%A9ho-sektoru_final.pdf  s. 6-7. 

Autorka práce se podílela na textu těchto připomínek. 
473 OŽIVENÍ, TRANSPARENCY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA, FRANK BOLD (2020) op.cit.s. 6-7. 

https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2020/07/P%C5%99ipom%C3%ADnky-neziskov%C3%A9ho-sektoru_final.pdf
https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2020/07/P%C5%99ipom%C3%ADnky-neziskov%C3%A9ho-sektoru_final.pdf
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GIBS k Návrhu není však vhodné, aby byla Agentura oprávněna přijímat oznámení, jejichž 

vyšetřování přísluší GIBS dle trestního řádu.474 Takové oprávnění by v současném institucionálním 

zakotvení Agentury jako odboru Ministerstva spravedlnosti mohlo vzbuzovat nedůvěru 

oznamovatelů i veřejnosti. 

Dále institut potvrzení nebude k dispozici osobám, které se rozhodnou oznámit prostřednictvím 

standardních míst, jako jsou věcně a místně příslušné správní orgány, policie nebo státní 

zastupitelství. K takovému postupu však není legitimní důvod a toto rozdělení je diskriminační, 

zvláště v případě, kdy některá oznámení mohou být v režimu povinného oznamování dle § 368 

trestního zákoníku. 475 Za problematické může být také považováno to, že vydání potvrzení je 

vázáno na posouzení důvodnosti oznámení Agenturou, přičemž nelze předpokládat, že Agentura 

bude mít tak široce odborný aparát, který bude schopen kvalifikovaně posoudit důvodnost 

oznámení, co se týče věcné stránky oznámení.  Agentura se tak může stát pouze prostředníkem 

mezi oznamovateli a věcně příslušnými orgány.  

 

Zveřejnění je pak stiženo dalšími podmínkami pro ochranu oznamovatele dle tohoto návrhu 

zákona, a to pokud ve stanovené lhůtě nebyla přijata nápravná opaření, oznamovatel měl oprávněný 

důvod se domnívat, že protiprávní jednání může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení 

veřejného zájmu nebo ke vzniku škody velkého rozsahu nebo, že existuje vzhledem k okolnostem 

případu zvýšené riziko odvetných opatření, pokud se týče oznámení u Agentury.476 Tyto zvýšené 

podmínky lze považovat za souladné se Směrnicí i mezinárodními standardy. Nicméně jak už bylo 

diskutováno výše, je s podivem, že Návrh nijak neomezuje zveřejňování informací z oblasti 

národní bezpečnosti a obrany. 

 

Dle důvodové zprávy je umožněno i podávání anonymních oznámení, kterým má být také 

poskytována ochrana.477 Ve znění Návrhu to však není reflektováno a mělo by to být postaveno 

najisto. 

 

474 Připomínky Generální inspekce bezpečnostních sborů k návrhu zákona zákona o ochraně oznamovatelů, č.j. 

předkladatele MSP-36/2020-OSZ-KOR/1 ze dne 29.7.2020 [online] [cit. 10.8.2020] Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/veklep-

detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=

column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBR3DRSYB&tab=remarks s. 2. 
475 OŽIVENÍ, TRANSPARENCY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA, FRANK BOLD (2020) op.cit.s.9 
476 §27 Návrhu. 
477 Důvodová zpráva k Návrhu op.cit. s. 17, 48. 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBR3DRSYB&tab=remarks
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBR3DRSYB&tab=remarks
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBR3DRSYB&tab=remarks
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Návrh pak dále stanoví povinnosti související s evidencí a archivací oznámení, kdy stanoví 

lhůtu 10 let pro uchovávání oznámení. To je v kontextu ochrany osobních údajů poměrně dlouhá 

doba a v takovém rozsahu by pravděpodobně ani nebylo v souladu s principem minimalizace 

osobních údajů dle článku 5 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.478 

5.3.5 Ochrana před odvetnými opatřeními 

Odvetná opatření jsou definována v Návrhu poměrně široce,479 nicméně nezahrnují i hrozbu a 

pokus o takové odvetné opatření, jak vyžaduje Směrnice.480 Dále lze doporučit, aby byl přímo 

v textu zákona uveden demonstrativní výčet, co zákonodárce považuje za odvetná opatření. Návrh 

deklaruje obecný zákaz odvetných opatření a ten není omezen pouze na osobu oznamovatele.481 

Odvetná opatření jsou pak stižena přestupkem.482 Rozhodnutím o přestupku pak bude civilní soud 

vázán při posuzování pracovněprávních, resp. občanskoprávních nároků, jelikož není oprávněn si 

toto posoudit sám jako předběžnou otázku.483 

Ochrana je oznamovateli poskytována zejména ve formě obráceného důkazního břemene 

v občanském soudním řízení.484 Dále v možnosti žádat o vydání předběžného opatření,485 resp. 

odkladného účinku odvolání proti rozhodnutí podané oznamovatelem ve služebním poměru,486 

v případě, že se jedná o oznamovatele tzv. významných oznámení. Dále v preventivní funkci 

potvrzení vydávané Agenturou.  

Oznámení se nepovažuje za porušení smluvní povinnosti mlčenlivosti nebo zákonné povinnosti 

mlčenlivosti (ledaže se jedná o ochranu utajovaných informací, mlčenlivosti při výkonu notáře, 

státního zástupce, advokáta, soudního exekutora, soudce, nebo poskytování zdravotních služeb.)487 

Oznamovatel také není odpovědný za porušení smluvní nebo zákonné povinnosti, pokud jednal 

v souvislosti se zjišťováním skutečností, které jsou obsahem oznámení, pokud to bylo nezbytné 

k učinění oznámení (vyjma toho, co by zakládalo jeho trestní odpovědnost nebo porušení výše 

 

478 Připomínky Ministerstva financí op.cit. s. 16. 
479 § 2 odst. 6 Návrhu. 
480 Čl. 19 Směrnice. 
481 § 4 Návrhu. 
482 § 28 Návrhu, část šestá Návrhu změnového zákona. 
483 Srov. § 109 odst. 1 písm. b) o.s.ř. a § 135 odst. 1 o.s.ř. 
484 Bod 3 Návrhu změnového zákona (návrh novely §133a o.s.ř.) 
485 Bod 1 a 2 Návrhu změnového zákona (návrh novely § 75b a §75c o.s.ř. 
486 Návrh změnového zákona ve smyslu novelizování zákona o vojácích z povolání (§ 150), soudního řádu správního 

(§ 73), zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (§ 190), zákona o státní službě (§ 168.) 
487 § 3 Návrhu. 
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popsaných výjimek ze zproštění povinnosti mlčenlivosti.)488 V neposlední řadě je pak poskytována 

ochrana totožnosti oznamovatele, kdy nesmí být sděleny třetí osobě bez písemného souhlasu 

oznamovatele, ledaže taková povinnost učinit příslušným orgánům veřejné moci vyplývá z 

právních předpisů.489  

Totožnost osob oznamovaných, resp. osob uvedených v oznámení je také chráněna a nesmí být 

sdělena třetí osobě bez splnění výše uvedených podmínek.490 Osoba oznamovaná je pak chráněna 

pouze proti vědomě nepravdivým oznámením ve smyslu potenciální přestupkové, resp. trestní 

odpovědnosti oznamovatele a využití možností obecných právních předpisů.491 Je třeba upozornit, 

že termín „vědomě“ není ustáleným výrazem v oblasti přestupků a mělo by být formulováno jako 

„úmyslné oznámení nepravdivých informací.“492 Také není výslovně stanoveno, zda pod „vědomě 

nepravdivé oznámení“ spadá i vědomě nepravdivé zveřejnění. Navrhovaná výše sankce do 50 000 

Kč493 se také nezdá být dost odrazující vzhledem k tomu, že se jedná o úmyslné oznámení 

nepravdivých informací, které může zásadním způsobem poškodit osobu oznamovanou. 

Byť zákon takový odkaz výslovně neuvádí, v rámci těchto postupů bude docházet ke 

zpracování osobních údajů a bude tedy nutné postupovat podle platné legislativy (viz výše), to by 

mělo být uvedeno v zákoně výslovně. 

 

Návrh se snaží o transpozici ochrany oznamovatelů dle úpravy Směrnice, ale nečiní to příliš 

koncepčně. Návrh má několik nedostatků. Zaprvé, jsou nedostatečně vymezena jednotlivá odvetná 

opatření, kdy Návrh neobsahuje ani demonstrativní výčet takových opatření. Bude to pak činit 

problém zejména při sankcionování odvetných opatření Agenturou, resp. Státním úřadem inspekce 

práce a oblastními inspektoráty práce, kdy není jasné, co vše bude naplňovat znaky skutkové 

podstaty přestupku.494 

 

488 § 5 Návrhu. 
489 § 25 Návrhu. 
490 § 25 Návrhu. 
491 Důvodová zpráva k Návrhu op.cit. s. 34-35, tedy vyplývající z práv ana ochranu osobnosti – náhrada újmy, příp. 

bezdůvodné obohacení. 
492 Připomínky Ministerstva financí op.cit s. 16. 
493 § 29 Návrhu. 
494 Připomínky Ministerstva práce a sociálních věcí k návrhu zákona zákona o ochraně oznamovatelů, č.j. 

předkladatele MSP-36/2020-OSZ-KOR/1 ze dne 29.7.2020 [online] [cit. 10.8.2020] Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/veklep-

detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=

column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBR3DRSYB&tab=remarks s. 3. 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBR3DRSYB&tab=remarks
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBR3DRSYB&tab=remarks
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBR3DRSYB&tab=remarks
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Zadruhé, co se týče předběžných opatření, resp. odkladného účinku, Směrnice jejich využití 

omezuje pouze na ta oznámení, která naplňují znaky přestupku nebo trestného činu, ale měla by 

být přístupná pro oznamovatele jakýchkoliv porušení právních předpisů, pokud jsou v rámci 

věcné působnosti Směrnice.495  Zatřetí, povinnost důvěrnosti o obsahu oznámení, totožnosti 

oznamovatele i osob zmíněných v oznámení mají dodržovat všechny osoby, které se o těchto 

informacích dozvědí, a porušení má být stiženo sankcí.496 V Návrhu je však povinnost zachovávat 

důvěrnost upravena poměrně zmatečně a nesrozumitelně na několika místech.  V Návrhu navíc 

sankce za porušení důvěrnosti hrozí pouze příslušným osobám.497 Přitom se jedná o jeden ze 

základních pilířů ochrany oznamovatelů. Zákon také nijak neřeší vztah k zákonu o svobodném 

přístupu k informacím, lze předpokládat, že § 25 návrhu bude možné v tomto případě aplikovat 

jako výjimku z povinnosti poskytnout informaci, ale bylo by vhodné toto upravit přímo v zákoně 

o svobodném přístupu k informacím. Začtvrté, pak oznamovatel není odpovědný za porušení své 

smluvní nebo zákonné povinnosti mlčenlivosti, ledaže se jedná o porušení profesní mlčenlivosti. 

Do této profesní mlčenlivosti však nejsou zařazeni daňoví poradci, rozhodci nebo auditoři. Jako 

poslední problematický aspekt Návrhu lze uvést vyvinění oznamovatele z odpovědnosti, včetně 

vyvinění z občanskoprávní odpovědnosti. Taková úprava sice je v souladu se Směrnicí,498 nicméně 

lze předpokládat, že takto široká možnost vyvinění bude předmětem kritiky a může činit v praxi 

aplikační problémy, a tedy bude pravděpodobně i zdrojem četné rozhodovací praxi soudů.  

5.4 Závěrečná analýza možností legislativní úpravy v ČR 

5.4.1 Osobní působnost 

Osobní působnost byla již v předchozích kapitolách poměrně detailním způsobem rozebírána 

a lze tak uzavřít, že širokou působnost stanovenou Směrnicí lze považovat za pozitivní krok, který 

umožní oznamovat protiprávní jednání i osobám mimo standardní pracovněprávní, resp. služební 

vztah. Takové osoby mají v současné chvíli omezené možnosti ochrany a jsou tak odrazovány od 

oznamování, přičemž však lze předpokládat, že i tyto osoby mají zvláštní přístup k informacím, 

které mohou ukazovat na některá protiprávní jednání.  

 

495 Čl. 26 odst. 1 Směrnice ve spojení s recitálem 96 Směrnice. Směrnice se nijak neomezuje na porušení, která 

zakládají přestupek nebo trestný čin. 
496 Čl. 23 odst. 1 písm. d) Směrnice. 
497 § 30 odst. 1 písm. b) Návrhu. 
498 Čl. 21 odst. 2, 3 a 7 Směrnice. 
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Také zahrnutí dobrovolníků a stážistů lze považovat za vhodné, jelikož se často pohybují 

v organizacích, které přijímají veřejné zdroje ve formě dotací či jiných příspěvků na činnost. Irská 

praxe pak ukazuje, že vzhledem k oblastem činností často spojené s ochranou veřejného zájmu je 

pak absence ochrany těchto osob nežádoucí.  

5.4.2 Věcná působnost 

Stanovení rozsahu věcné působnosti ochrany oznamovatelů bude pravděpodobně provázet 

značně rozpolcená diskuze. I když nám Směrnice dává vodítko, jaké oblasti považuje za zásadní 

pro ochranu veřejného zájmu, neposkytuje jednoznačnou odpověď, jak systém nastavit. 

Připomínky k současnému Návrhu jsou pak příkladem toho, jak rozdílné jsou názory mezi 

jednotlivými připomínkovými místy, a to ještě ani není přesný odraz názorů širší veřejnosti.  

Jak bylo nastíněno v teoretickém úvodu této práce, pro stanovení věcné působnosti je třeba si 

zodpovědět otázku, jaká porušení považujeme za tak zásadní, že jsme ochotni a schopni poskytovat 

ochranu jejich oznamovatelům. Tato odpověď bude jiná v různých členských státech a vzhledem 

k odlišnosti právní i společenské kultury lze předpokládat, že budou i zásadně rozdílná. Jak bylo 

analyzováno výše, v  Irsku se zákonodárce rozhodl chránit oznamovatele v podstatě všech 

závadných jednání. Zahrnuje nejen trestné činy a přestupky, ale také porušení jakékoli jiné právní 

povinnosti (vyjma konkrétní pracovní smlouvy či jiné smlouvy oznamovatele), ale také protiprávní 

či jinak nesprávné (improper) užití veřejných prostředků. Pomineme teď technickou nevhodnost 

takto širokých definic, které užívají nejasné právní pojmy; řada provinění bude zároveň spadat do 

několika kategorií zároveň. Zásadní však je, že irská právní a korporátní kultura je podstatně 

rozdílná od české, jelikož pramení a má úzký vztah zejména k britské a americké zkušenosti. Řada 

irských společností má mateřskou společnost v USA nebo Velké Británii, většina irských zákonů 

je velmi podobnou verzí britských zákonů, využívá v aplikační praxi i britské rozhodovací praxe a 

interní oznamování tak není úplné novum. Irsko bylo také mnohem zásadnějším způsobem 

zasaženo ekonomickou krizí počínající v roce 2008, tedy obezřetnost vůči finančním nekalostem a 

korupčnímu jednání je poměrně vysoká.  

V České republice však máme jinou právní zkušenost a lze předpokládat, že obecné přijetí 

ochrany oznamovatelů budou provázet značně protichůdné názory. Byť mezinárodní a evropské 

standardy apelují na zahrnutí co nejširšího okruhu oznamovaných jednání, nelze bez dalšího 

uzavřít, že je na toto české právní kultura v této chvíli již připravená. Proto se jeví, jako vhodná 

alternativa, přijetí prozatím minimální varianty, a sice řádné transponování Směrnice, které však 
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musí být důsledné a v souladu se současnou sektorovou právní úpravou, nikoliv jako je tomu ve 

stávající podobě Návrhu. Nicméně by autorka práce nevylučovala budoucí využití legislativní 

úpravy whistleblowingu i pro jiná porušení s pozitivními účinky na prevenci ohrožení či nápravu 

porušení širší škály závadných jednání. 

5.4.3  Podmínky chráněného oznámení 

Irský zákon, evropská Směrnice i současný Návrh českého zákona správně požadují, aby měl 

oznamovatel určité odůvodněné přesvědčení / oprávněný důvod, že bylo spácháno protiprávní 

jednání. Tedy to znamená, že má oznamovatel informace, které tomu nasvědčují. Nemusí 

obstarávat konkrétní důkazy, ale nemůže se jednat o pouhé tvrzení. V tom lze odkázat na britskou 

judikaturu, která je využívána i v Irsku (jak bylo popsáno v 4.1.3.) 

Irský zákon fakticky obsahuje podmínku dobré víry a spojuje s „osobní“ motivací 

oznamovatele určité důsledky (k tomu více viz 4.1.3.). Směrnice motivaci oznamovatele nijak 

neupravuje. Současný Návrh českého zákona pak nechrání pouze vědomě nepravdivá oznámení, 

motivace oznamovatele u pravdivých oznámení je však irelevantní. Je třeba zdůraznit, že pozornost 

by měla být upřena zejména na obsah oznámení, jelikož účel whistleblowingu je zejména snaha 

předcházet, prošetřovat a přijmout následná opatření jako důsledek oznamovaných jednání, resp. 

opomenutí, na jejichž ochraně je veřejný zájem. V konkrétních případech je však často upřena 

pozornost na osobu oznamovatele, to bývá označováno jako tzv. „shoot-the-messenger 

syndrome.“499 Pokud jsou tedy oznámení pravdivá, respektive se oznamovatel v době oznámení 

oprávněné domnívá, že jsou informace pravdivé, neměla by být motivace oznamovatele dále 

zkoumána. Irský příklad pak upozorňuje také na procesní těžkosti s prokazováním vnitřní motivace 

oznamovatele.  

Dále je v kontextu minulých kapitol evidentní, že oznamovatel by měl být v nějakém vztahu 

k osobě oznamované, který mu umožňuje přístup k informacím, k nimž širší veřejnost přístup 

nemá. Do ochrany tedy nejsou zahrnuty osoby podávající běžné podněty či trestní oznámení, 

jelikož takovým osobám by neměla hrozit odvetná opatření ze strany jejich zaměstnavatelů či osob 

v obdobném postavení.  

 

499
MARTIN (1999) op.cit. s. 19-20. 
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5.4.4 Způsob chráněného oznámení 

Za již standardní dělení je považováno oznamování interní, externí a zveřejnění. Interní 

oznámení by mělo být preferováno, jelikož hlavní účel whistleblowingu je efektivní řešení na 

nejbližší úrovni500 a jakmile to není možné nebo vhodné, může se oznamovatel obrátit jinam. 

Interní kanály mohou obecně zlepšit kulturu v dané organizaci, zvládání rizik a předcházení 

potenciálním protiprávním jednáním, jejich prošetření a případně přijímání vhodných nápravných 

opatření ke snížení rizik nebo nebezpečí.501 Na druhou stranu zavedení interních kanálů znamená 

pro organizace další administrativní i ekonomickou zátěž. Proto by bylo vhodné si vzít příklad 

z irské praxe a vydat i pro české subjekty nezávazný modelový interní předpis závadějící interní 

oznamovací kanál. Tím nejen, že se usnadní prvotní zavedení těchto kanálů, ale bude tím i stanoven 

standard, který je považován za dostatečný. 

Externí oznámení by pak mělo být možné učinit nezávislému a odbornému subjektu, tedy nelze 

doporučit v současné chvíli navržený model Agentury jako odboru Ministerstva spravedlnosti. 

První možností by bylo ponechání systému, kdy jsou oznámení činěna pouze již existujícím 

kanálům, tedy příslušným správním orgánům, policii nebo státnímu zastupitelství, které jsou 

oprávněny oznámení věcně prošetřit. To by pak fakticky ve vztahu k přestupkům znamenalo stejný 

model jako v Irsku. Ten je však kritizován kvůli roztříštěnosti právní úpravy a zejména 

nesrozumitelnosti pro oznamovatele. Umožnění podávání oznámení i jinému externímu subjektu 

tak není bezvýhradně negativní, nesmí to však být nekoncepční možnost, která zvyšuje 

administrativní i ekonomickou zátěž státu. 

Nejvhodnější variantou se jeví začlenění do působnosti již existujícího samostatného 

nezávislého správního orgánu. Ideální možností by mohl být veřejný ochránce práv,502 zejména 

proto, že volba veřejného ochránce práv Poslaneckou sněmovnou zaručuje vysokou míru 

nezávislosti. Kancelář je také vybavena „odborným aparátem napříč právními oblastmi, který by 

zajistil možnost fundovaného přezkumu důvodnosti oznámení předběžně i po věcné stránce.“503 

Dále by bylo možné zvažovat zahrnutí gesce do působnosti Úřadu pro dohled nad hospodařením 

politických stran a politických hnutí, který je samostatným ústředním správním úřadem, zvažuje 

 

500 K tomu více viz EICHLEROVÁ (2013) op.cit. s. 62. 
501 Důvodová zpráva k Doporučení Rady Evropy  CM/Rec(2014)7 z 30. dubna 2014 [online] [cit. 15.8.2020] Dostupné 

z : https://rm.coe.int/16807096c7  s. 13. 
502 Jak doporučuje i Směrnice v recitálu 64. 
503 OŽIVENÍ, TRANSPARENCY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA, FRANK BOLD (2020) op.cit.s.6-7 

https://rm.coe.int/16807096c7
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se jeho využití jako „protikorupčního orgánu“ a oproti veřejnému ochránci práv již má pravomoc 

k řešení přestupkové agendy.504 

Zveřejnění by pak na základě subsidiarity jednotlivých oznamovacích kanálů mělo být stiženo 

přísnějšími podmínkami, jak to ostatně činí irský zákon i současný Návrh českého zákona. Český 

zákon by však měl upravit i pravidla pro zveřejňování informací z oblastí národní bezpečnosti a 

obrany, jelikož není jednoznačné, zda vždy převyšuje veřejný zájem na zveřejnění těchto informací 

a ochranu oznamovatele nad ochranou důvěrnosti těchto informací. Irský zákon například přímo 

zakazuje zveřejňování takových informací. S ohledem na to, že se jedná o velmi specifickou oblast, 

nelze bez hlubších (často interních či utajovaných) znalostí o činnosti zúčastněných subjektů 

jednoznačně uzavřít, co by byla nejvhodnější varianta pro český právní řád. Je však nutné trvat na 

tom, aby byla tato oblast podrobena odborné i politické debatě. 

Na závěr této části je vhodné uvést problematiku anonymního oznamování. To v nás často 

může evokovat pocit porušení dobrých mravů a základů slušnosti, kdy již jako malé děti jsme 

učeni, že někoho sledovat a pak jej tajně „udat“ se nedělá. 505 Na druhou stranu, pokud si pod tím 

představíme konkrétní příklad, nelze pak uzavřít, že zájem o prošetření i anonymních oznámení 

někdy nepřevyšuje nad „našimi“ základy slušného chování. Nabízí se příklad zdravotní sestry, 

která se rozhodne anonymně informovat vedení nemocnice o špatných podmínkách, které ohrožují 

zdraví pacientů, které by neučinila, pokud by musela uvést své jméno,  

5.4.5 Ochrana před odvetnými opatřeními 

Definice odvetných opatření se zdá být již poměrně ustáleným, byť nutně ne uzavřeným, 

výčtem jednání, resp. opomenutí, která mohou oznamovatele nebo další osoby negativně zasáhnout 

kvůli oznamování, resp. zveřejňování za splnění zákonných podmínek. Definici pojmu tak nebude 

v této závěrečné fázi již věnován další prostor. 

Ochrana totožnosti oznamovatele, ale i osob oznamovaných, je zásadním pilířem 

whistleblowingu, jelikož důvěrnost zvyšuje šanci, že se oznamovatelé rozhodnou učinit oznámení 

a zároveň to neohrozí dobrou pověst osoby oznamované. Z popsaných nedostatků současného 

Návrhu lze tedy uzavřít, že by měla být zvolena koncepční a jednotná ochrana všech zúčastněných. 

Bylo by také vhodné zvážit možnost irské úpravy, která (byť nedůsledně jen pro řízení se 

zaměstnanci) umožňuje důvěrnost i celého řízení.  

 

504 OŽIVENÍ, TRANSPARENCY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA, FRANK BOLD (2020) op.cit.s. 6-7 
505ELLISTON (1982) op.cit. s. 171-172. 
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Procesní ochrana oznamovatele jako je obrácené důkazní břemeno, možnost předběžných 

opatření jsou již poměrně přijímanými instituty. Ovšem možnost vyvinění z civilní a přestupkové 

odpovědnosti bude pravděpodobně přijímána odbornou i širší veřejnosti s rozpaky. Možnost 

vyvinění je poskytována i v irském zákoně a také není přijímána jednoznačně pozitivně, jelikož 

nenechává příliš velký prostor osobám oznámeným pro nápravu v případě, že se následně 

informace projeví jako nepravdivé (byť se oznamovatel na základně oprávněného přesvědčení 

domníval, že pravdivé jsou.) Nastavení vhodné rovnováhy mezi právy osoby oznamované a 

ochranou oznamovatele je však klíčový nejen pro efektivní legislativní úpravu, ale i pro její 

pozitivní přijetí. Není možné zakončit s jednoznačně správným řešením tohoto problému, ochrana 

totožnosti a důvěrnost oznámení je však stěžejním principem a snahou by mělo být jeho maximální 

naplňování. 
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Závěr 

Ochrana oznamovatelů je diskutovaným tématem a přitahuje pozornost (nejen) odborné 

veřejnosti. Důležitost institutu deklarovala Evropská unie přijetím Směrnice a český zákonodárce 

tudíž musí nějakou legislativní úpravu zvolit. Povinnost transpozice však nevylučuje debatu mezi 

odbornou i laickou veřejností o významu a důležitosti tohoto institutu, nastavení systému, který 

zajistí efektivní ochranu oznamovatelů i rovnováhu mezi povinnostmi a právy všech zúčastněných. 

Přijetí legislativní úpravy bude v České republice ještě předmětem řady diskusí a polemik. Proto 

tato práce představila právní úpravu země, která sice má jiné právní kořeny, ale vzhledem 

k podobné zkušenosti s negativními historickými konotacemi oznamování nás spojuje více, než se 

na první pohled zdá. 

Irská společnost žije již od 20. let 20. století v samostatném státě a jejich přístup 

k oznamovatelům se, sice pomalu a postupně, ale také zásadním způsobem změnil. V reakci na 

skandál v irské policii se tak zákonodárce rozhodl upravit ochranu oznamovatelů komplexním 

zákonem. Detailní analýza irského zákona ukázala, že je poměrně těžké nastavit funkční systém, 

který je stále předmětem řady právních diskusí, na jejichž vyřešení soudy se bude muset čekat i 

v řádu let. Irská cesta tedy není u konce a česká teprve začíná. 

Český právní řád již dílčí ochranu oznamovatelů prostřednictvím obecných předpisů poskytuje, 

nicméně nejeví se jako dostatečná. Ochrana není poskytována všem, kteří mohou na protiprávní 

jednání upozorňovat. Procesní postavení oznamovatelů není nijak zvýhodněno, byť prokazování 

jejich nároku je vzhledem k důvěrnosti informací v podstatě nemožné. Evropská Směrnice nám 

dává vhodné vodítko a minimální standardy, které musí český zákonodárce oznamovatelům 

poskytnout, nicméně v analýze současného Návrhu zákona je patrné, jak náročný to bude úkol. 

Přesahem do několika právních odvětví a složitostí tohoto institutu není snadné jednoznačně 

definovat, co je pro český právní řád ideální model. Autorka práce se však pokusila v závěrečné 

analýze definovat alespoň základní principy, které by se měly do české legislativní úpravy projevit. 

Pak by mohl být zajištěn efektivní systém ochrany všech osob, umožňující předcházení či alespoň 

zmírnění způsobených škod na veřejném zájmu, který by ve svém důsledku mohl zlepšit právní, 

korporátní i celospolečenskou kulturu.  
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Abstrakt 

Whistleblowing je již po řadu let diskutovaným tématem odbornou i laickou veřejností. V říjnu 

2019 byla přijata evropská Směrnice na ochranu oznamovatelů, kterou dala českému zákonodárci 

už jasnou lhůtu pro přijetí legislativní úpravy. V současné chvíli je některým oznamovatelům 

poskytována dílčí a neefektivní ochrana. V minulosti se již objevilo několik neúspěšných 

legislativních návrhů a nový návrh je v současné chvíli ve fázi po rozeslání do mezirezortního 

připomínkového řízení. 

Tato práce stručně představuje pojem whistleblowingu, účel a dopady tohoto institutu ve světle 

mezinárodních a evropských dokumentů a judikatury. V rámci teoretického základu jednotlivých 

prvků ochrany oznamovatelů je pak detailně diskutována nová Směrnice na ochranu oznamovatelů. 

Vzhledem k minimalistické úpravě v řadě členských států EU lze Směrnici považovat za velmi 

pokrokový předpis.  

Práce dále poskytuje detailní analýzu irského zákona o chráněných oznámench a představuje 

jeho některé aplikační problémy. Irský zákon poskytuje ochranu širokému okruhu osob oznamující 

v podstatě jakékoli porušení nebo závadné jednání. Zákon také stanoví poměrně detailní pravidla 

týkající se jednotlivých kanálů pro oznámení. Ochrana oznamovatelů je zaručena v několika 

aspektech, zejména je pak zaručena ochrana totožnosti, možnost vyvinění z odpovědnosti a 

náhrada újmy za odvetná opatření. Irský zákon není perfektní a objevují se některé aplikační 

problémy, na které irské soudy vzhledem k  novosti právní úpravy ještě nenabízejí všechny 

odpovědi. Nicméně, vzhledem k blízkosti právních řádů, lze použít britskou rozhodovací praxi. 

Detailní analýza irské zkušenosti pak umožňuje fundovanější zhodnocení současného návrhu. 

Vzhledem k aktuálnosti a předpokládaným změnám byl současný návrh analyzován spíše stručně, 

kdy bylo zejména upozorňováno na nedostatečnou transpozici Směrnice. Závěrem pak tato práce 

poskytuje úvahy de lege ferenda o možnostech české legislativní úpravy v kontextu evropské 

Směrnice a irské praktické zkušenosti. 
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Whistleblowing in labour relations in the context of the European regulation 

Abstract 

Whistleblowing has been a topic of discussion by professionals and the general public for many 

years. In October 2019, a European Directive on the protection of whistleblowers was adopted, 

which gave the Czech legislator a clear deadline for the adoption of legislation. At present, some 

whistleblowers are provided with partial and ineffective protection, and several unsuccessful 

legislative proposals have appeared in the past as well. There is a new proposal currently in the 

stage after being sent to the inter-ministerial comment procedure. 

This piece briefly introduces the concept of whistleblowing, the purpose and implications of 

this institute in the light of the international and European documents and case law. Within the 

theoretical basis of individual elements of whistleblower protection, a new Directive on 

whistleblower protection is further discussed in detail. Due to the minimalist regulation in several 

EU Member States, the Directive represents a very progressive regulation. 

The work also provides a detailed analysis of the Irish Protected Disclosures Act and some of 

its application problems. The Irish act provides protection to a wide range of people who report 

essentially any violation or misconduct. The act also lays down relatively detailed rules regarding 

the procedures for disclosure. The protection of whistleblowers is guaranteed in several aspects, in 

particular it offers the protection of identity, the imunity from liability and compensation for 

penalisation. The Irish act is not perfect and there are some application problems to which the Irish 

courts do not yet offer answers due to the relative novelty of the legislation. However, considering 

the proximity of legal systems, British jurisprudence could be discussed regarding some issues. 

A detailed analysis of the Irish experience then allows a more thorough assessment of the 

current proposal. Given the currentness and anticipated changes, the current proposal has been 

analyzed rather briefly, noting in particular the insufficient transposition of the Directive. In 

conclusion, this work provides considerations de lege ferenda about the possibilities of the Czech 

legislation in context of the European Directive and the Irish practical experience. 
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