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Celá řada analýz zpracovaných jak nevládními protikorupčními organizacemi (např. Transparency
International, Oživení), tak státními orgány (Úřad Vlády ČR, sekce koordinace boje s korupcí)
a mezinárodními organizacemi (OECD, Rada Evropy) poukazuje v souvislosti s právní úpravou veřejné správy 
na absenci koherentní právní úpravy poskytující ochranu tzv. whistleblowerům, tedy osobám, které oznámí 
nekalé jednání nejčastěji ve svém zaměstnání (dále jen „oznamovatel“).
V České republice se stalo legislativní ukotvení ochrany oznamovatelům prioritou současné Vlády. Ta se
v programovém prohlášení v kapitole 9.7 (Rekonstrukce státu a opatření proti korupci) zavázala mimo jiné
k přijetí legislativního řešení oznamování korupce a ochrany oznamovatelů korupce. Současně je oblast 
ochrany oznamovatelů jednou ze čtyř priorit boje s korupcí.

Tento materiál reaguje proto v kontextu aktuální neutěšené situace oznamovatelů nekalých jednání
v České Republice a na Vládou projevenou vůli, formulací doporučení pro budoucí legislativní návrhy.
Autorka je spolupracovnicí neziskové organizace Oživení, v rámci jejíž činnosti byla v minulosti zpracována 
analýza o Ochraně oznamovatelů v ČR v porovnání s dalšími zeměmi, která se detailně věnovala současným 
zákonným možnostem oznamovatelů1 a dále analýza O nás s námi2, která zkoumala ochranu oznamovatelů 
na základě 40 rozhovorů o jejich vlastních zkušenostech realizovaných v České republice, Slovensku, Polsku, 
Maďarsku a Estonsku (dále jen „Analýza“). 
Tento materiál tak logicky na oba předešlé volně navazuje, když detailněji rozpracovává konkrétní legislativní 
doporučení pro ochranu oznamovatelů v ČR. 

Zaměstnanci (a další osoby – viz kapitola Osobní působnost) se o nekalých jednáních dozvídají mezi prvními 
a mohou na ně upozornit. Zaměstnanec v takové situaci však čelí mnoha dilematům, zejména otázce, zda 
porušit loajalitu a důvěrnost vůči svému kolegovi, nadřízenému, popř. zaměstnavateli a reálně tak ohrozit 
jeho postavení nebo zda upřednostnit ochranu veřejného zájmu.
Whistleblowing je tedy jedním z nejvýznamnějších nástrojů vedoucím nejen k odhalování a prevenci 
podvodného jednání a korupce ve veřejné správě i soukromých fi rmách, které můžou vést k úspoře či záchraně 
nemalých veřejných prostředků, zajištění bezpečnosti či dokonce záchraně lidských životů. 

Přínos oznamovatelů v odhalování korupce i jejímu předcházení je nesporný. V průzkumu hospodářské krim-
inality provedeném společností PricewaterhouseCoopers Global, 23 % respondentů, kteří ve společnostech 
čelili závažné hospodářské trestné činnosti, uvedlo, že jednání byla odhalena pomocí systému pro oznamo-
vatele (anonymní linkou, helplines, atp.) nebo nahlášením uvnitř organizace (PWC 2014). Výzkum provedený 
KMPG ukazuje, že mezi případy hospodářské kriminality z celkových 596 analyzovaných, 19 % případů bylo 
odhaleno oznamovateli (KPMG 2014). 
I Česká republika již zná příklady, kdy oznámení vedlo k odhalení trestné činnosti a jejímu následnému
potrestání. 
V České republice doposud neexistuje žádný právní předpis, který by komplexně upravoval problematiku 
oznamovatelů nekalých jednání. Whistleblowing je pojem českému právnímu řádu neznámý. Ochrany ozna-
movatelů se částečně dotýkají ustanovení např. v zákoníku práce, trestního řádu a některých dalších.
Přestože lze teoreticky hodnotit tato ustanovení jako ne zcela neúčinná, v potenciálním oznamovateli 
nevyvolávají jistotu. 
Čtyřicet analyzovaných rozhovorů s oznamovateli ze zemí V4 a Estonska v rámci Analýzy ukázalo, že ochrana 
oznamovatelů je nedostatečná jak z hlediska platné legislativy, praktického využití jejích stávajících možnos-
tí, tak především z pohledu skutečných potřeb oznamovatelů. 
Podání oznámení přináší oznamovatelům dramatické změny jak v osobním, tak i pracovním životě;
s výjimkou jediného čelili všichni oznamovatelé různým formám odvetných opatření. Polovina oznamovatelů
ztratila v souvislosti s oznámením své zaměstnání.

Proč doporučení?

Proč whistleblowing?



Doporučení: 
Legislativní návrh (dále jen ,,Návrh“) by se měl vztahovat na oznámení učiněná ve veřejném zájmu. Jednáním 
ve veřejném zájmu by pak mělo být v minimálním rozsahu oznámení o porušení práv a lidských svobod, 
ohrožení veřejného zdraví, bezpečí a životního prostředí. Návrh by se měl vztahovat na oznámení jakého-
koliv protiprávního nebo závadného jednání, které porušuje nebo ohrožuje život, zdraví, svobodu, bezpečnost
a další oprávněné zájmy subjektů veřejné správy nebo daňových poplatníků anebo zaměstnanců,
Účastníků právnických osob či zákazníků soukromých fi rem.

Za doporučovaná nekalá jednání, při jejichž oznámení by mělo dojít k náležité ochraně oznamovatelů, jsou 
považována zejména trestní jednání, porušení zákonné povinnosti, korupční jednání, zneužití pravomoci 
úřední osoby, ohrožení veřejného zdraví, bezpečí či životního prostředí, nehospodárné nakládání s veřejným 
majetkem, střet zájmů, podvod, neoprávěné nakládání s prostředky veřejné podpory, atp.

Návrh by měl zahrnovat ochranu oznámení, jejichž předmětem jsou uvedená jednání nebo jejich hrozba.

I. Věcná působnost

Doporučení: 
Budoucí Návrh by se měl vztahovat na všechny fyzické osoby pracující jak ve veřejném, tak v soukromém 
sektoru, včetně příslušníků bezpečnostních sborů a osob, na které se vztahuje zákon o státní službě, a to bez 
ohledu na povahu jejich právního vztahu, či na to zda jsou honorovány či nikoliv. 

Návrh by měl rovněž dopadat na fyzické osoby, jejichž pracovní poměr skončil či ještě nezačal – např. pokud 
informace týkající se ohrožení nebo poškození veřejného zájmu oznamovatel získal v průběhu přijímacího 
řízení.

Oznamovatelem by měla být jakákoliv osoba, která v dobré víře oznámí nekalé jednání v souvislosti s výko-
nem práce, kdy vedle zaměstnanců v pracovním nebo služebním poměru, by se mělo jednat i o následující 
subjekty:
konzultanti, dodavatelé, stážisti, dobrovolníci, dočasní pracovníci, bývalí zaměstnanci, potenciální zaměst-
nanci / uchazeči o zaměstnání, externí poradci a odborníci, osoby blízké oznamovateli

Ochrana by měla být poskytnuta i osobám, které jsou mylně identifi kovány jako oznamovatelé, dále osobám, 
které poskytují podpůrné informace související s oznámením oznamovatele. Ochrana by se měla vztahovat 
i na osoby blízké oznamovateli.

Oznámení informací o nekalém jednání je učiněno v dobré víře, pokud mohl oznamovatel důvodně předpoklá-
dat s přihlédnutím ke všem okolnostem jejich pravdivost. Je nutné požadovat na tom, kdo jedná v dobré víře, 
aby vyvinul dostatečné úsilí ke zjištění všech relevantních skutečností. Dobrá víra je presumována, pokud
se neprokáže opak. Naopak je třeba zavést příslušné sankce v případě úmyslně lživých oznámení.

II. Osobní působnost



Doporučení: 
Návrh by měl zakotvit a jasně defi novat systém kanálů pro interní i externí oznámení učiněná mimo pra-
coviště společně s procesem jejich užívání, jak pro orgány veřejné správy, tak soukromého sektoru, který 
bude naplňovat následující standardy:

• bude transparentní a srozumitelný;

Návrh by měl zakotvit několika úrovňovou strukturu kanálů zahrnující různé nástroje pro oznámení.
Kanály by měly umožnit podání oznámení v rámci dotčené organizace, příslušným státním orgánům
či oznámení učiněná veřejně či třetím stranám, např. médiím, neziskovým organizacím, odborovým organi-
zacím či členům Parlamentu apod. 

Návrh by měl motivovat zaměstnavatele k zavedení interních mechanismů oznámení. Samotné nastavení 
procesu podání oznámení a jejich šetření na pracovišti se obecně doporučuje dopředu podrobit konzulta-
ci se samotnými pracovníky. Nástoji pro oznámení by měly např. otevřené a poradní linky, webové portály, 
oddělení stížností, interní či externí ochránce práv atp.
Oznamovatelé by však měli mít možnost využít přímo externí kanály, zejména pak při závažných ohrožení 
veřejného zájmu.
Zcela nezbytné je, určit jasná a srozumitelná pravidla pro podání oznámení, způsoby a postupy pro podání, 
které budou snadno přístupná každému, kdo se rozhodne učinit oznámení.

• zaručí důvěrnost a anonymitu oznámení (dle požadavků oznamovatele);

Doporučujeme jasně vymezit podmínky, kdy bude mít oznamovatel právo na utajení totožnosti, jež by 
zahrnovalo též stanovení povinnosti pro správní orgány vyšetřující danou věc vést údaje umožňující identi-
fi kaci oznamovatele odděleně od zbytku spisu a zavést právo oznamovatele vystupovat pod smyšleným jmé-
nem tak, aby byla zajištěna jeho anonymita, přičemž k odhalení jeho identity by bylo možné přistoupit pouze 
s jeho písemným souhlasem. (blíže kapitola IV. Důvěrnost oznámení).

Doporučujeme nastavit systém oznamování takovým způsobem, aby respektoval zásady ochrany údajů, 
a to ve vztahu k osobě oznamovaného. Klíčové bude zejména vzájemné vybalancování mezi právem
na ochranu soukromí a zájmy sledovanými oznámením. 

• zajistí důkladné a bezodkladné vyšetření oznámení;

Bezodkladné znamená, že opatření by měla být přijata bez prodlení především s ohledem na zdroj informací 
a rozsah možného ohrožení či poškození veřejného zájmu.

K oznamovateli by se mělo přistupovat jako k aktivnímu účastníkovi celého procesu oznamování a prošetřování 
oznámených nekalých praktik. Měl by mít právo být informován o průběhu a výsledcích šetření a na doručení 
opisu rozhodnutí v dané věci, případně by měl mít též právo vstupovat do průběhu šetření podnětu např. for-
mou navrhování důkazů, kdy by z těchto práv neměli být vyňati ani anonymní oznamovatelé.

• zajistí vynutitelné a včasné mechanismy v návaznosti na odvetná opatření uplatněná vůči 
 oznamovatelům; 

Je třeba určit subjekt odpovědný za přijímání a prošetření oznámení, který bude požívat určitého stupně 
nezávislosti.

III. Kanály pro oznámení a proces vyřízení



Vhodným řešením je ustavení externího orgánu (či veřejných institucí), který by podaná oznámení šetřil
v případech, kdy podání oznámení interně v rámci organizace je nepraktické či nemožné. 
V rámci interních mechanismů doporučujeme zakotvit možnost podat oznámení mimo stávající hierar-
chickou strukturu na pracovišti.

Měla by existovat možnost zásahu v případě, kdy podnět není řádně prošetřován, či není prošetřen bezod-
kladně. Pro tyto příklady by měly být zavedeny příslušné vymáhací mechanismy – např. sankce, dohledový 
orgán apod.
Doporučujeme ustanovení instituce, která bude za šetření případů zodpovídat, minimálně v rovině koordi-
nace různých institucí a spolupráce s oznamovatelem v průběhu šetření. 

Doporučujeme upravit speciální oznamovací mechanismus, pokud se jedná o bezpečnost státu či utajo-
vané informace, aby oznamovatel v těchto případech nemohl být postihován z důvodu porušení mlčenlivosti
a nedovoleného zpřístupnění utajovaných informací neoprávněné osobě. 

V případě podezření ze spáchání přestupku, správního deliktu či trestného činu doporučujeme stanovit 
pověřené osobě povinnost postoupit příslušné oznámení orgánům činným v trestním řízení, popřípadě jiným 
příslušným správním orgánům. 
Postupy pro oznámení je třeba zavádět v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, jak osoby oznamo-
vatele tak oznamovaného.
V rámci veřejného sektoru by měly být tyto standardy Návrhem zavedeny, soukromý sektor by pak měl být 
legislativou silně motivován taková opatření zavést.

Doporučení: 
Návrh by měl zahrnovat možnost důvěrného i anonymního oznámení. Důvěrné oznámení představuje prin-
cip, kdy jméno oznamovatele je známé výhradně příjmeci oznámení. Příjemce je pak vázán zachovat utajení 
totožnosti oznamovatele, pokud ten neurčí jinak. Důvěrné podání je třeba odlišit od anonymního oznámení, 
kdy nikomu není zřejmý jeho zdroj. Z toho vyplývá, že odhalení identity oznamovatele, ať už interně či externě 
může být učiněno pouze se souhlasem oznamovatele.

IV. Důvěrnost oznámení

Doporučení:
Oznamovatelé, kteří učinili oznámení ve veřejném zájmu, by měli být chránění před co nejširším spektrem 
odvetných opatření jak přímých, tak nepřímých (např. vztahujících se i na osoby blízké oznamovatele), zahr-
nující zejména:

Po vzoru zahraničních úprav by bylo vhodné uvést výkladové ustanovení, co se rozumí odplatným opatřením, 
a to za využití demonstrativního výčtu. Doporučujeme zahrnout ochranu před vyhrožováním či pokusy
o odvetná opatření. Ochrana by se taktéž měla vztahovat na dodatavatele a další osoby (viz. Osobní působ-
nost) vč. osob blízkých oznamovateli.

V. Ochrana před odvetnými opatřeními

• pracovní opatření: výpověď; převedení na jinou práci; bezdůvodné snížení mzdy nebo platu; přeložení  
 do jiného místa9, změny v povinnostech a odpovědnosti či pracovních podmínkách; ztěžování výkonu 
 práce (např. komplikování pracovní agendy, informační bariéry, neschvalování pracovních cest, 
 přidělení neadekvátní pracovní agendy, zákaz vstupu do zaměstnání, nařízení práce z domova, zrušení 
 e-mailové schránky, omezení vzdělávání, nařízená dovolená, atd.); negativní hodnocení pracovního 
 výkonu; formy (ne)přímého bossingu a mobbingu; všechny zásahy, které představují neodůvodněnou 
 změnu pracoviště či pozice;
• osobní opatření: pomluvy; vyhrožování; poškození majetku; fyzické útoky;
• trestní/správní opatření: trestní oznámení; disciplinární řízení.



Je nezbytné, vedle možnosti důvěrného a anonymního oznámení, výslovně stanovit zákaz užití jakýchkoliv 
odplatných opatření vůči oznamovateli v souvislosti s oznámením a pro případ nerespektování tohoto záka-
zu ustanovit sankční mechanismus a právo oznamovatele domáhat se náhrady za způsobenou majetkovou 
i nemajetkovou újmu. Toto právo se vztahuje i na oznamovatele, kteří využijí možnosti důvěrného oznámení, 
ale jejich identita je přesto prozrazena.

Ochrana by se dále měla vztahovat na oznámení učiněná v omylu, pokud mohl oznamovatel důvodně před-
pokládat s přihlédnutím ke všem okolnostem jejich pravdivost. Taková podání by neměla být nijak sakcionová-
na. V případě záměrně poškozujícího oznámení by však měl oznamovatel čelit veškerým opatřením a sank-
cím, které v takovém případě právní řád poskytuje, i osobu oznamovaného je nutné v této míře chránit.

Dále doporučujeme zavést princip obráceného důkazního břemene, kdy musí zaměstnavatel jasně a přes-
vědčivě prokázat, že jakákoli opatření přijatá proti zaměstnanci nebyla uskutečněna či motivována v příčiné 
souvislosti s učiněným oznámením (jakkoliv je třeba pamatovat, že ani tento insitut není vždy sto zajistit 
lepší pozici oznamovatele). 

Doporučení: 
Za klíčové nápravné opatření je považován právní nástroj pro zastavení odvetných opatření, například před-
běžným opatřením nařízeným soudem (např. se stanovením délky trvání předběžného opatření). Stejně tak 
mohou být jiné orgány státní správy zmocněny přijmout dočasná opatření na ochranu oznamovatelů.

Návrh by měl ovšem zahrnout systém nápravných opatření za účelem zmírnění či eliminace újmy způsobené 
oznamovateli v souvislosti s učiněným podínám, zahrnující zejména náhradu za majetkovou i nemajetkovou 
újmu zahrnující např. náhrady za právní zastoupení nebo zdravotní péči či možnost návratu na pracovní pozici.
Vhodná nápravná opatření je třeba posuzovat dle konkrétních případů odvetných opatření. Je zřejmé, 
že například možnost návratu na pracovní pozici nebude v praxi mnohdy reálná. 
Nehledě na formu nápravných opatření, by jejich cílem měla být maximální možná kompenzace negativních 
dopadů učinění oznámení na oznamovatele.

VI. Systém nápravných opatření

Doporučení:
Pro implementaci a vymahatelnost zákonných opatření doporučujeme uložit následující pravomoci k tomu 
určenému subjektu:

• monitoring oblasti (statistiky podání, vyšetřování, atp.);

Doporučujeme pravidelně vyhodnocovat oblast whistleblovingu tj. shromažďovat a pravidelně zveřejňovat 
(alespoň jednou ročně), data a informace týkající se vymahatelnosti zákoných opatření, podaných oznámení 
a jejich vyšetřování. Tyto výstupy by měly být uveřejněny.

• mediační a metodická podpora;

Doporučujeme zajistit metodickou podporu implementace zákonných opatření pro všechny dotčené 
subjekty.

• vzdělávání, osvěta a poradenství pro občany.

Pro dosažení změny v doposud ne příliš pozitivním vnímání oznamovatelů by měl souběžně s legislativními 
návrhy probíhat i proces seznamování veřejnosti s uvedenou problematikou. Vhodným způsobem je zapojit 
do přípravy věcného záměru legislativy širší odbornou veřejnost.

VII. Monitoring, poradenství a veřejná osvěta
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