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Předmluva
Ačkoliv se ochrana oznamovatelů nestala doposud celospolečenským tématem,
dotýká se nás všech. Nikdo z nás neví, kdy bude stát před těžkou volbou – umlčet své svědomí a udělat něco, s čím nesouhlasí, nebo se vzepřít a nést všechny
následky.
V roce 2009 v průzkumu Transparency International dvě třetiny dotazovaných zaměstnanců ve státní i soukromé sféře, kteří se setkali se závažným pochybením
na pracovišti, situaci neřešili, případně ji pouze konzultovali s kolegy. Za hlavní
důvody nečinnosti označily obavy z potenciálních problémů a to, že oznámení by
stejně nevedlo k řešení situace. Třetina zaměstnanců se domnívala, že vedení
o nekalém jednání ví a nepřeje si problém řešit.
V roce 2014 dle analýzy rozhovorů organizace Oživení se 40 oznamovateli ze zemí
V4 a Estonska vyplynulo, že až na jedinou výjimku čelili všichni oznamovatelé různým formám odplaty. Polovina z nich ztratila zaměstnání. Polovina respondentů
uvedla, že z hlediska své ochrany neměli na koho se obrátit. Česká republika tak
stojí tváří v tvář problému absence ochrany oznamovatelů, jehož řešení je nezbytnou
podmínkou pro účinný boj s korupcí a předpokladem pro ochranu veřejného zájmu.
Rok 2015 se stal v mnoha ohledech právě pro ochranu oznamovatelů významným milníkem. Zásadním krokem bylo zařazení ochrany oznamovatelů mezi jednu
ze čtyř protikorupčních priorit současné vlády, která se v programovém prohlášení
zavázala mimo jiné k přijetí legislativního řešení oznamování korupce a ochrany oznamovatelů korupce. Tato vládou projevená vůle pak byla v průběhu roku
podpořena celou řadou veřejných debat na téma ochrany oznamovatelů. Jednou
z nich byla i mezinárodní konference Výzva pro Českou republiku: Whistleblowing
jako ochrana finančních zájmů občanů EU pořádaná neziskovou organizací Oživení. Do Prahy přijeli přední světoví odborníci z řad akademiků, výzkumných pracovníků, neziskových organizací, zástupců státní správy, novinářů a v neposlední
řadě samotných oznamovatelů.
Dva dny konference přinesly inspiraci a snad i naději na změnu současného stavu
ochrany a vnímání oznamovatelů nekalých jednání. Čtenáři této publikace mají
nyní možnost seznámit se se shrnutím příspěvků, které experti na uvedené konferenci přednesli.

Lenka Franková
analytička, koordinátorka konference
Oživení, o. s.
Pozn.: Audiovizuální záznam z konference lze shlédnout na YouTube kanálu neziskové organizace Oživení.
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Mark Worth vede International Whistleblower Project australské
neziskové organizace, která se věnuje prosazování práva na svobodu
slova po celém světě. Je členem skupiny Expert Group zaměřující se
na whistleblowing u UNODC (United Nations Office on Drugs and
Crime), poradcem OECD, a politicko-právním poradcem mnoha
zemí. Mark Worth je jedním ze zakládajících koordinátorů programu pro oznamovatele u Transparency International. Napomáhal
při prosazování právních předpisů týkající se oznamovatelů v mnoha zemích a vypracovaní mezinárodních standardů pro zákony
chránící oznamovatele. V minulosti působil jako investigativní novinář pro Washington Free Press.

Mark Wor th

Budoucnost whistleblowingu: činnosti, dopady, výsledky
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V průběhu posledních čtyř let, kdy pracuji v organizaci Blueprint for Free Speech
a předtím u Transparency International, jsem se zúčastnil asi 30 setkání a konferencí na téma ochrany oznamovatelů – a čtyři další se budou konat během příštích dvou měsíců.
Už jenom to ukazuje, že zájem o tuto problematiku je vyšší než kdy dříve, a to
ze strany neziskových organizací, vládních činitelů, zákonodárců, akademiků,
postgraduálních studentů, médií, mezinárodních i regionálních organizací, jako je
OSN, OECD, Rada Evropy nebo Organizace amerických států. V organizaci UNODC, kterou žádají členské státy o technickou pomoc a asistenci při rozhodování
o systému veřejné správy, je třetím nejžádanějším tématem právě whistleblowing.
Během posledních 5 let přijalo asi 20 zemí zvláštní zákony o oznamovatelích.
A zhruba 30 dalších zemí z mnoha regionů celé planety zavedení nebo zlepšení takových zákonů zvažuje. To dohromady znamená, že v této oblasti podniká
aktivní kroky jedna čtvrtina celého světa. Žijeme v době velké transformace,
a to nejenom z hlediska našeho tématu, ale z hlediska práv lidí na celém světě.
A samozřejmě roste zájem i mezi aktivisty, a to nejenom aktivisty zaměřujícími se
na oznamovatele, ale i těmi, kteří pracují na tématech, s nimiž oznamování nějak
souvisí a rezonuje.
Tato nová generace často na whistleblowingu staví a vrací se k němu. S sebou
přináší nejvýznamnější transformační faktory dnešní doby – informační a komunikační technologie, sen o světě bez hranic, nové pojetí veřejného prostoru a osobního soukromí, stejně jako ambiciózní očekávání transparentnosti a zodpovědnosti
vlád i korporací. Tato nová generace je motorem budoucnosti i pro whistleblowing.
Propojuje totiž téma oznamování se souvisejícími oblastmi, kterými jsou mimo
jiné investigativní žurnalistika, přístup k informacím, svoboda projevu, lidská práva, svoboda médií a internetu, ochrana osobních údajů a práva pracujících.
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Vznikla dokonce i platforma pro oznamování zločinů týkajících se životního prostředí, WildLeaks, kde je možné bezpečně a anonymně hlásit pytlačení, pašeráctví,
nepovolenou těžbu dřeva a podobné případy. Proč vůbec oznamovatelé tuto práci
pro společnost musí dělat? Regulační orgány, tedy ti, na koho se veřejnost spoléhá
jako na ochránce svých zájmů, nedělají dost. Buď nechtějí, nebo nevědí jak.
Korporace, a to zejména ty mezinárodní a celosvětové, prokázaly, že jsou neschopné a neochotné veřejný zájem chránit, a často ani přiznat, že vůbec něco takového
jako veřejný zájem existuje. Mnoho velkých firem se nás snaží uchlácholit tím,
že na oko spouští programy pro oznamovatele a programy společenské odpovědnosti, které jsou v konečném důsledku pouze kosmetické. „Korporátní zodpovědnost“ je téměř oxymóron.
Ukažte mi příklad alespoň jedné vlády nebo společnosti, která napravila své problémy z vlastní iniciativy bez jakéhokoliv nátlaku ze strany veřejnosti nebo médií. Jsem
si jist, že pokud budeme hledat dost dlouho, tak v dějinách nějaké takové případy
najdeme. Rozhodně jich ale nebude tolik, abychom jako občané, voliči a zaměstnanci mohli s klidným svědomím složit ruce do klína a čekat, že se všechno vyřeší
samo.
Oznamovatelé jsou tu od toho, aby napravovali právě tyto zásadní nedostatky, tedy
situace, kdy ti, kteří mají věc na starosti, nechtějí, nebo nejsou schopni jednat.
Příběhy o oznamovatelích slyšíme každý den. Jejich tváře známe z médií. Jenom
velmi vzácně ale slyšíme o tom, co udělali pro to, aby byl náš svět lepší. Dopad
jejich oznámení je něčím, o čem se mluví jenom velmi málo. Dosud se mu nevěnoval žádný komplexní výzkum ani studie.
Pojďme se podívat na několik skutečných případů toho, jak oznamovatelé – obyčejní lidé, žádní hrdinové nebo mučedníci – upozornili na trestnou nebo nekalou
činnost a jejich jednání mělo obrovský pozitivní dopad na naše instituce, společnost a svět.

(1) Bradley Birkenfeld (UBS)
• Před svým odchodem z banky UBS v roce 2005 Bradley Birkenfeld opakovaně upozorňoval na neférové a klamavé obchodní praktiky. To vyústilo
v rozsáhlé vyšetřování vedené proti UBS a dalším bankám pro podezření
z podvodu, které prokázalo napomáhání daňovým únikům ze strany bohatých
amerických korporací.
• Birkenfeld byl v roce 2010 zatčen a uvězněn na 40 měsíců za napomáhání
daňovým únikům u jednoho klienta.
• V roce 2010 mu však za odhalení celého systému v UBS Úřad pro oznamovatele náležící k americkému finančnímu úřadu přidělil odměnu ve výši 104
milionů dolarů.
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Dopady
• Ať už si o něm myslíte cokoliv (a podle mého názoru je to zcela irelevantní),
dopad Birkenfeldova oznámení byl obrovský.
• V roce 2013 podepsalo Švýcarsko Dohodu o vzájemné administrativní spolupráci v daňové oblasti, mezinárodní dohodu o vymáhání daní, v jejímž důsledku si 60 zemí může vyměňovat informace o daních. Tato dohoda výrazně
mění dosavadní status Švýcarska coby daňového ráje.
• Švýcarská média uvedla, že Birkenfeldovo oznámení vedlo k zásadní změně
švýcarského bankovnictví. Jedny noviny výslovně napsaly, že „Birkenfeld byl
pro švýcarský finanční průmysl požehnáním“. Jeho odhalení pomohlo urychlit transformaci celého oboru a začít řešit jeho závislost na špinavých penězích odstraněním zákonů, které umožňovaly daňové úniky.
• Bylo zahájeno vyšetřování UBS a údajných daňových podvodníků v USA
a ve Francii.
• Na banku UBS byla v USA uvalena pokuta ve výši 780 milionů dolarů –
částečně díky uplatnění mechanismu spolupracujícího obžalovaného, v jehož
důsledku nemusela banka přiznat vinu.
• Banka UBS také zaplatila 200 milionů dolarů americké Komisi pro cenné
papíry a burzu.
• Spojené státy získaly zpět zhruba 400 milionů z nesplacených daní.
• Byly zveřejněny dříve utajované informace o 4 500 subjektech, které se
v USA vyhýbaly placení daní.
Celková částka získaná na základě Birkenfeldova oznámení je zatím
5 miliard dolarů.
Pokud by takové peníze získala zpět česká vláda, dokázala by z tohoto obnosu financovat celou pražskou Univerzitu Karlovu se všemi 51 000 studenty,
8 000 akademiky a dalšími zaměstnanci ve všech oborech přírodních, humanitních věd i lingvistiky po dobu 16 let.

(2) Stépanie Gibaud (UBS)
• Po Birkenfeldovi oznámila daňové úniky a praní špinavých peněz v UBS se
spoluúčastí UBS Francie také Stépanie Gibaudová.
• Dočkala se obtěžování, ostrakizace, diskriminace a nakonec i vyhození
z práce, když v roce 2012 (tedy po Birkenfeldově oznámení) odmítla na příkaz svého nadřízeného smazat obsah pevného disku, který obsahoval citlivé
informace.
→
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Dopady
• V dubnu 2013 uvalily francouzské úřady na místní pobočku UBS pokutu
ve výši 100 milionů eur, což je vůbec nejvyšší částka, jakou francouzské zákony v dané věci umožňují. Pokuta byla udělena za laxní interní kontrolní nástroje, které umožnily bance pomáhat francouzským klientům krátit daně.
• Samotné vyšetřování dále pokračuje.
• V březnu vyslovil francouzský pracovněprávní soud přelomový rozsudek
ve prospěch Gibaudové a přikázal, že jí společnost UBS musí za obtěžování
vyplatit pokutu ve výši 30 000 eur.

(3) Heinrich Kieber (LGT)
• Heinrich Kieber byl IT technik v lichtenštejnské bance LGT, který odcizil
dokumenty při digitalizaci archívů.
• Ukradené disky s informacemi o 1400 zákaznících banky prodal v roce
2008 německé federální zpravodajské službě za 4 miliony eur.
• Za krádež dokumentů byl odsouzen na 4 roky ve vězení, ale trest byl později
snížen na podmínku.
• (Podobně jako u případu Johna Kiriakou a waterboardingu – pachatelé nebyli odsouzeni.)

Dopady
• Odhalené informace vedly ve 14 zemích k vyšetřování, z nichž to německé
bylo vůbec největším daňovým šetřením v historii země.
• V Německu bylo vyšetřováno minimálně 600 osob; v Itálii jich bylo 350
a ve Francii 200. Jednou z nich byl i generální ředitel Deutsche Post Klaus
Zumwinkel, který rezignoval v roce 2008.
• V současnosti probíhají soudní spory v USA, Velké Británii, Nizozemsku
a Austrálii a vyšetřování ve Francii, Španělsku, Itálii a Rakousku.
• Mnoho oznámení o nepravdivých nebo neúplných daňových přiznáních německých občanů vedlo k získání částky 626 milionů eur zpět na daních.
• Vyšetřování a předběžná řízení vedla přímo v Německu k zisku dalších 181
milionů eur.
• Na Lichtenštejnsko je vyvíjen intenzivní mezinárodní tlak, aby přestalo fungovat jako daňový ráj.

→
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(4) Herve Falciani (HSBC)
• Do roku 2008 pracoval v IT oddělení banky HSBC, kde odhalil a zveřejnil, že
systém správy dat pomáhal daňovým únikům.
• Informace o 130 000 osobách podezřelých z krácení daní prostřednictvím
švýcarských bankovních účtů předal bývalé francouzské ministryni financí
Christine Lagardové.
• Na seznamu bylo také 2 000 osob podezřelých z daňových podvodů a praní
špinavých peněz v Řecku, jejichž jména byla předána řeckým úřadům.
• Hervé Falciani byl v roce 2014 obviněn z toho, že porušil švýcarské zákony
o bankovním tajemství a průmyslové špionáži.

Dopady
• Ve Francii bylo zahájeno vyšetřování, během nějž byla banka HSBC obviněna z praní špinavých peněz. Spolupráce pokračuje i v dalších zemích včetně
Velké Británie a Německa.
• V červnu 2015 HSBC vyplatila švýcarským úřadům rekordní pokutu ve výši
43 milionů dolarů.
A v neposlední řadě:

(5) Anonymní oznamovatel v případu LIBOR
• Neznámý člověk poskytl dokumenty odhalující to, že mezinárodní bankovní
korporace účelně manipulovaly s úrokovou sazbou LIBOR, jíž si velké banky
navzájem účtují za krátkodobé půjčky. Finanční ztráta pro ekonomiku celého
světa se odhaduje na 17,1 miliardy dolarů.
• Oznamovatel získal ve stíhání imunitu výměnou za to, že prozradil ostatní
pachatele.

Dopady
• Bylo zahájeno vyšetřování Bank of America, Barclays, Mitsubishi-UFJ, Citi,
Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Lloyds, Royal Bank of Scotland a UBS.
• Prošetřuje se několik soukromoprávních žalob vedených proti jednotlivcům.
• Bylo dosaženo vyrovnání s Barclays, Royal Bank of Scotland, UBS.
• Na Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, Société Générale, Citigroup
a JP Morgan byly uvaleny pokuty.
• Celková výše pokut a vyrovnání v USA, Velké Británii a Nizozemsku je zatím
7,2 miliardy dolarů.
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Zde v České republice všichni samozřejmě znají příběh Libora Michálka. Ten
odhalil dva skandály na celostátní úrovni, v důsledku čehož se stal jedním z nejvlivnějších oznamovatelů v dějinách země. V roce 1996 odhalil případ tunelování
a v roce 2010 upozornil na podvod na ministerstvu životního prostředí, kde se
plánovalo předražení zakázky na čističku vody o 120 milionů eur, které měly být
využity na financování politické strany. Ministr životního prostředí, jehož poradce
si Michálek při popisování celého podvodu nahrál, další den rezignoval. Michálek
získal řadu protikorupčních ocenění a dnes je senátorem za Pirátskou stranu. Před
dvěma lety předložil návrh zákona o ochraně oznamovatelů.
Pokud všichni, kteří se tématu oznamování věnují, nepoleví ve své práci, dostaneme se tam, kam se dostat chceme – k novému zákonu o ochraně oznamovatelů,
na který budete moci být hrdí a který bude obsahovat všechno to, co obsahovat má:
1. dávat zaměstnancům plný přístup k bezpečným a spolehlivým kanálům pro
zveřejnění informací, prostřednictvím nichž mohou nahlásit případy korupce,
zločinu a nekalého jednání;
2. poskytnout komplexní a neprůstřelnou ochranu před všemi typy odvetných
opatření včetně fyzických hrozeb;
3. uvalovat pokuty na ty, kteří vedou odvetná opatření proti oznamovatelům,
a zvýšené pokuty, pokud se případ opakuje;
4. poskytovat záruku, že všechny zveřejněné informace budou prošetřeny
a že výsledky šetření budou zveřejněny;
5. zajistit, že viníci budou čelit spravedlnosti a ne že jim jejich političtí a obchodní přátelé pomohou z případu vyjít bez úhony;
6. zaručit, že budou provedena všechna nápravná opatření a reformy, které zajistí, že se stejný typ problému nebude opakovat.
Toto je cíl nás všech. A dnes, více než kdy jindy, jej dlužíme všem těm, kteří jsou
ochotni vystoupit z řady. Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina přemýšlivých a aktivních občanů může změnit celý svět. Víte proč? Protože nikdo jiný
to doposud nedokázal.
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Harald Christian Scheu je docent na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy. Zde přednáší a publikuje v oborech mezinárodního práva
a práva Evropské unie. Je autorem řady publikací o mezinárodní
ochraně lidských práv a ochraně práv menšin. Od roku 2014 je
členem Legislativní rady vlády ČR a od roku 2015 členem správní
rady Agentury Evropské unie pro základní práva.

Har al d Ch ris tian S c heu

Whistleblowing z pohledu evropské ochrany lidských práv
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na úvod několik koncepčních úvah
Z pohledu veřejného práva je oblast tzv. whistleblowingu spojena s konfliktem
mezi koncepcí neveřejného prostoru a principem veřejnosti. Zatímco neveřejný
prostor je poměrně podrobně a komplexně upraven, a to zejména v souvislosti
s ochranou utajovaných skutečností, služebního tajemství, obchodního tajemství,
bankovního tajemství, lékařského tajemství, advokátního tajemství, osobních
údajů nebo s ochranou soukromí v nejširším slova smyslu, zásada veřejnosti je
do právního řádu promítnuta spíše sporadicky či ojediněle. Konkrétní náznaky lze
pozorovat např. v rámci boje proti korupci, podvodnému jednání či jinému závažnému pochybení. Rozšiřování principu veřejnosti vychází především z lidskoprávního pojetí svobody médií a z institutu redakčního tajemství.
Obecně lze však dovodit, že vynesení interních informací do veřejného prostoru
nadále představuje pouze výjimku, a to za podmínek, které nejsou v současném
právu přesně vymezovány, a jsou proto často předmětem výkladu ze strany příslušných soudních orgánů. V důsledku toho se oznamovatel interních informací
zpravidla pohybuje v právně nejistém prostoru a nemá záruku, že vynesení interních informací do veřejného a mediálního prostoru bude v souladu s podmínkami
stanovenými zákonem.

Lidskoprávní dimenze whistleblowingu
Na pozadí napětí mezi koncepcí neveřejného prostoru a principem veřejnosti
je třeba upozornit na lidskoprávní dimenzi ochrany oznamovatelů. Lidskoprávní
kontext vychází zcela zřejmě např. z rezoluce Parlamentního shromáždění 1729
(2010), jež nese název „Protection of whistleblowers“. Dokument používá výraz
„ochrana“ hned několikrát, a to v souvislosti s ochranou v oblasti zaměstnání,
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ochranou proti stíhání za trestný čin pomluvy, ochranou svědků a ochranou novinářského zdroje. Na úrovni národní legislativy stojí za zmínku tzv. Whistleblower
Protection Act, jenž byl přijat ve Spojených státech amerických v roce 1989
a zabývá se ochranou práv federálních zaměstnanců a eliminací odvetných opatření. Také britský Public Interest Disclosure Act z roku 1998 stanoví, že zákon
má chránit jednotlivce, kteří zveřejnili informace ve veřejném zájmu.
Z pohledu Evropské úmluvy o lidských právech z roku 1950 je relevantní ustanovení čl. 10, jehož předmětem je svoboda projevu. Podle čl. 10 odst. 2 EÚLP
zahrnuje svoboda projevu mimo jiné svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na
hranice. Druhý odstavec citovaného ustanovení však definuje prostor pro omezující opatření ze strany státní moci, neboť stanoví, že výkon svobody projevu zahrnuje taktéž povinnosti a odpovědnost jednotlivce. Z tohoto důvodu je ve prospěch
určitých legitimních cílů, kterými jsou např. ochrana pořádku a předcházení zločinnosti, ochrana pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací
nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci, přípustné svobodu projevu
omezit. Takové omezení však musí být za všech okolností v souladu s principy
legality a proporcionality.

Přístup ESLP k problematice whistleblowingu
Evropský soud pro lidská práva vymezil dopad čl. 10 EÚLP na ochranu oznamovatelů poprvé v kauze Guja v. Moldavsko. V rozsudku z roku 2008 se pokusil
o vypracování komplexního modelu, podle něhož mají být oznamovatelé chráněni.
Velký senát identifikoval celkem šest kritérií, která je třeba zkoumat:
1. přednost interních mechanismů, resp. subsidiarita veřejného postupu,
2. veřejný zájem,
3. pravdivost a spolehlivost oznámených informací,
4. závažnost případné újmy na straně zaměstnavatele či úřadu,
5. kvalita motivace oznamovatele a
6. charakter sankce uplatněné ze strany zaměstnavatele.
V dalších případech se ESLP znovu zabýval ochranou oznamovatelů, a to jak
z řad zaměstnanců veřejné správy (případ Bucur a Toma z roku 2013, případ
Kudeshkina z roku 2009), tak i zaměstnanců v soukromé sféře (případ Heinisch
z roku 2011, případ Sosinowska z roku 2011, případ Balenovic z roku 2010,
případ Bathellier z roku 2010, případ Bargao a Domingos Correia z roku 2012).
V uvedené judikatuře se však jasně ukázala problematičnost modelu, který byl
koncipován v případě Guja. Modelové řešení narazilo na komplexnost fenoménu
whistleblowingu a složitost stanovených kritérií. Je sice třeba připustit, že každé
z uvedených šesti kritérií je samo o sobě rozumné a naprosto přijatelné. Při praktické aplikaci modelu se však objevuje velké množství dalších relevantních okolností, tudíž je při řešení konkrétních kauz ESLP nakonec nucen zohledňovat především specifika jednotlivých případů.
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V důsledku toho jsou namísto potvrzení jednotného modelu výsledkem odlišné
přístupy v judikatuře a rozhodování případ od případu (case-by-case approach).
Model šesti kritérií proto rozhodně nelze mechanicky aplikovat na všechny případy
oznamovatelů, a proto sám ESLP v novějších rozsudcích už ani neodkazuje na první případ Guja a svůj vlastní standardní model řešení. Místo systémového řešení
se tedy ve výsledku setkáváme se známou metodou ad hoc balancing.

Závěry a perspektivy specifické legislativy ve prospěch ochrany
oznamovatelů
Vzhledem k tomu, že pokus ESLP o koncepční řešení problematiky whistleblowingu v praxi selhal a jeho původní velké gesto vyznělo naprázdno, lze pochybovat
o tom, zda jeho model může sloužit jako podklad pro vhodnou národní legislativu.
Přístup založený na šesti kritériích, jež je třeba vždy vzájemně poměřovat podle
okolností konkrétního případu, se totiž nakonec v legislativním procesu nutně projeví jako málo konstruktivní řešení. Ještě v případě Heinisch považoval sám ESLP
takový postup za vhodný a nepřímo vyzval Německo, aby v duchu rozsudku přijalo
legislativu na ochranu oznamovatelů. Je však třeba souhlasit s německou vládou,
podle níž nového zákona není třeba, protože správného vybalancování různých
dotčených zájmů lze dosáhnout i pomocí legislativy stávající.
V případě, že by příslušné orgány skutečně uvažovaly o přijetí nových legislativních
opatření, bylo by zřejmě vhodné ze začátku definovat politické priority. Podle ESLP
se má přihlížet např. k přísnosti sankcí, jež byly na oznamovatele uvaleny. Z politického hlediska se však nabízí otázka, zda vůbec má být potrestán oznamovatel,
který ve veřejném zájmu upozorňuje na trestné činy. Dále by měla být v politické
rovině řešena otázka motivace oznamovatele. Proč by neměl být chráněn oznamovatel, který sice nejednal na základě altruismu a měl zřejmě vedlejší úmysly, ale
z objektivního hlediska upozornil na velmi podstatný problém ve veřejném zájmu?
Co se týče stanovení konkrétních cílů nové legislativy, je nutné upozornit na to,
že právní řád stanoví určité limity, které nemohou být jednoduše pozměněny či
opomenuty v důsledku změny politických priorit. Případná právní úprava musí být
tedy nutně v souladu např. s úpravou mlčenlivosti a důvěrnosti informací nebo s
ochranou osobních údajů.
Vzhledem k protichůdnosti různých dotčených pozic a nepřesnému vymezení
veřejného zájmu bude jednání oznamovatele vždy poznamenáno určitou mírou
právní nejistoty. Ani sebelepší zákonná úprava nebude schopna jednoznačně
vyřešit podstatné problémy spojené s výkladem zmíněných šesti rozhodujících
kritérií, jež nastínil Evropský soud pro lidská práva. Zákon na ochranu oznamovatelů může v nejlepším případě pouze upřesnit některé priority při poměřování dotčených zájmů. V takové situaci si lze položit otázku, zda tento neutěšený
stav neodpovídá nakonec nejlépe roli oznamovatele jako hrdiny naší doby, který
na základě svědomí a občanské odvahy přispívá k lepšímu světu, a to navzdory
tomu, že nemá jistotu právní ochrany.
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Thomas Devine je ředitelem organizace Government Accountability Project (GAP) - nezávislé neziskové organizace, která hájí
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Thom a s Dev ine

Práva oznamovatelů: nezbytnost využití osvědčené
praxe a měnící se konsenzus
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Třicet států a šest mezivládních organizací (Organizace spojených národů,
Organizace amerických států, Světová banka, Africká rozvojová banka, Asijská rozvojová banka a Interamerická rozvojová banka) vyvinulo vlastní zásady
pro whistleblowing. Rychlost přijímání nových úprav se stále zvyšuje a 60 států
v současnosti rozpracovává vlastní legislativu.
Whistleblowing je pouze dílčí součástí širší oblasti práv svobody projevu, která existují už od samých začátků organizované společnosti. Svoboda lidského faktoru
má nezastupitelný význam pro prosazování veřejného zájmu v každé společnosti
na světě. V průběhu celé historie lidstva byli odvážní jednotlivci průkopníky změn
v sociálních, vědeckých i náboženských kontextech.
Jedním z důvodů pro zavádění komplexních a specializovaných pravidel pro oznamovatele je to, že se jedná o jedinečnou podoblast, která zasahuje do působnosti
zákonů týkajících se občanských svobod, transparentnosti, boje s korupcí, správy
organizací i práce. Druhým důvodem je to, že stejně jako všechny ostatní svobody
je i whistleblowing náchylný ke zneužití. Jsou proto nutné zákony, které jasně určí
hranici, za níž by měl být projev jednotlivce chráněn, a zároveň i povinnosti, jež
tato práva vyváží.
Hlavním poučením z dosavadních implementací je to, že slabé zákony o oznamovatelích mohou být dokonce kontraproduktivní – pokud uplatňování zákonů v praxi neodpovídá zamýšlenému stavu, může jejich existence motivaci oznamovatelů
snižovat, a tak zajistit, že důležitá fakta zůstanou utajena. Proto mnohé organizace, jako je Rada Evropy, skupina G20 nebo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, identifikovaly osvědčené postupy, díky nimž mohou rozlišovat mezi
efektivními zákony, přezdívanými „kovové štíty“, a neefektivními, označovanými
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jako „štíty z lepenky“. Postavit se zneužívání moci znamená zapojit se do války,
v níž se neberou zajatci. Pustit se do boje je vždycky nebezpečné, ale s kovovým
štítem máte slušnou šanci přežít. Štít z lepenky může být sice krásně vymalovaný
a ozdobený, ale život vám nezachrání.
Tento příspěvek představuje shrnutí aktuálního celosvětového konsenzu v oblasti osvědčených postupů pro zákony o oznamovatelích.

Rozsah zákona
1. Kontext práva na svobodu projevu bez jakýchkoliv právních kliček
Je nutné zavést spolehlivou ochranu pro všechny relevantní scénáře, v nichž ji
oznamovatel může potřebovat. Arbitrární požadavky zákona zaměřující se na formality, kontext, čas nebo adresáta sdělení nejenom že omezují potenciál zákona
v praxi, ale také vedou k nejistotě oznamovatelů, kteří pak nevědí, zda jejich oznámení bude z právního hlediska bezpečné, a raději proto mlčí.
2. Obsah chráněných oznámení bez jakýchkoliv kliček
Zákony o oznamovatelích musí být relevantní pro všechny, kteří je potřebují. Musí
tedy chránit všechna oznámení o nekalém jednání, které zrazuje důvěru veřejnosti. Jinak opět dochází k snižování potenciálu zákona a nejistotám vyvolávajícím
nechuť k oznamování.
3. Právo odmítnout porušovat zákon
Toto právo umožňuje oznamovatelům dělat více než jenom mluvit a chrání je, když
od slov přejdou k činům. To znamená, že právo chrání nejenom ty, kdo oznamují
nekalé jednání, ale i ty, kteří se aktivně odmítají na nelegální činnosti podílet.
4. Ochrana před odvetnými opatřeními
Zodpovědné oznámení vyžaduje pečlivou přípravu a spolupráci s ostatními, kteří
mohou pro oznamovatele získávat důkazy a potvrzovat zjištěné závěry. Možnost
odvetných opatření vůči rodině a blízkým navíc výrazně snižuje pravděpodobnost,
že se oznamovatel odhodlá vystoupit. Zároveň se po oznámení velmi často zvyšuje
izolovanost oznamovatele právě kvůli odvetným opatřením. Efektivní zákon musí
chránit všechny, kdo se zapojují do získávání informací a oznamovatelům pomáhají nebo jsou s nimi nějakým způsobem spojeni.
5. Ochrana bez právních kliček pro všechny občany, kteří mohou přinést
relevantní důkazy
Ochrana se musí vztahovat na všechny, kdo mají důkazy relevantní pro cíle organizace, které musí vycházet ze stávající nebo předchozí pracovní zkušenosti. Nejvyspělejší zákony, jako je ten srbský, chrání všechny občany, a dokonce i firmy, které
chrání veřejnost a veřejný zájem nebo obecně varují před zneužitím moci. Pro veřejnost není nijak důležité, zda nekalé jednání odhalil zaměstnanec nebo kdokoliv jiný.

15

6. Spolehlivá ochrana důvěrnosti a anonymity
V důsledku obav z odvetných opatření nebo společenského odcizení ze strany
kolegů zůstane mnoho potenciálních oznamovatelů, jejichž identita byla zbytečně
nebo bez varování prozrazena, pouhými „tichými pozorovateli“. Ochrana se musí
vztahovat nejenom na jejich jména, ale i na všechny informace, na základě nichž
je možné oznamovatele identifikovat. Například víme, že v případech, kdy o nekalém jednání ví jenom velmi málo lidí nebo je přístup k důkazům značně omezen,
může už samotné oznámení přinést dostatek indicií pro zjištění, kdo je jeho autorem.
7. Ochrana před neobvyklými formami odvetných opatření
Protože spektrum možností odvetných opatření je prakticky nekonečné, nemůže
se dobrý zákon o whistleblowingu omezovat jenom na seznam praktik, které jsou
zakázané. Naopak musí být flexibilní a zakazovat cokoliv, co oznamovatele znevýhodňuje, a tak brání whistleblowingu jako takovému. U odvetných opatření ze
strany vládních orgánů může být takovým jednáním především trestní vyšetřování
či stíhání oznamovatele. V kontextu soukromé sféry se jedná především o žaloby
za poškození dobrého jména nebo porušení podmínek pracovní smlouvy, proti
nimž se nezaměstnaní oznamovatelé nemohou bránit pro nedostatek financí;
v těchto žalobách mohou být žádány jako kompenzace obrovské částky, což může
vést ke ztrátě domova, osobnímu bankrotu a dalším katastrofálním důsledkům.
8. Ochrana oznamovatelů před „umlčovacímu pravidly“
Efektivní zákon musí stát nad všemi minulými i budoucími pravidly, která nějak
omezují svobodu slova; ustanovení pravidel o whistleblowingu tak mohou změnit
pouze novelizace zákona samotného.
9. Poskytování nezbytné podpory pro vymáhání zákonů v praxi
Bez agresivní kampaně namířené na veřejnost, zaměstnance, manažery a všechny úředníky, kteří mají oblast whisleblowingu na starost, bude jenom málo lidí znát
svá práva a povědomí veřejnosti zůstane velmi slabé. To znamená, že je potřeba orgán, který bude poskytovat poradenství a informovat oznamovatele o jejich
právech a možnostech jejich vymáhání. Je nutné předat každému zaměstnanci a zástupcům managementu písemné materiály s poučením o jejich právech
a povinnostech. Nejdůležitější je ale potřeba školení pro zaměstnance, zaměstnavatele, ale i soudce a orgány činné v trestním řízení, které jsou za prosazování
práva zodpovědné.

Fórum
10. Právo na spravedlivé projednání u soudu
Zákon musí obsahovat dostatečná procesní práva, která zaručí možnost předložit
důkazy a postavit se žalující straně před soudem. Musí také existovat levnější vari-
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anta realizovaná prostřednictvím administrativního úřadu, který vyšetřuje a nikoliv
soudí, a to jednak pro ulehčení práce justičnímu systému a jednak pro nezaměstnané oznamovatele, kteří si plný právní proces nemohou dovolit.
11. Právo na nezávislou a závaznou formu alternativního řešení sporů
Tato možnost představuje nejlevnější a nejrychlejší způsob řešení sporů. Může
ale fungovat pouze v případě, že oznamovatel má právo požádat o rozhodčí řízení,
a pokud se obě strany shodnou na osobě arbitra a rozdělí se o náklady.

Nezbytná pravidla
12. Realistické standardy při prokazování porušení práva
Tyto standardy patří mezi nejdůležitější prvky celého zákona, protože určují, kolik
důkazů je potřeba na získání zákonné ochrany a kolik a jaké důkazy každá strana potřebuje, aby mohla spor vyhrát.
V zásadě se jedná o dva relevantní standardy. Prvním z nich je právní test nároku
na ochranu. Dřívější zákony často vyžadovaly, aby oznamovatelé jednali v „dobré
víře“. To sice zní rozumně, ale v praxi to znamenalo, že se soudy příliš soustředily
na motivaci oznamovatele, ačkoliv ta je z hlediska významu přednesených důkazů
pro ochranu veřejného zájmu zcela irelevantní. Moderní zákony proto místo toho
vyžadují „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.
Druhým standardem je důkazní břemeno, které určuje, kolik důkazů a jakého typu každá strana potřebuje, aby mohla ve sporu vyhrát. Zákony založené
na osvědčené praxi pocházející z dílny mezivládních organizací, jako je OSN, OAS
a Světová banka, stejně jako skoro všechny moderní americké zákony, definují
důkazní břemeno o dvou složkách. Důkazním břemenem oznamovatele je prokázat pravděpodobnost, že chráněná aktivita byla faktorem přispívajícím k jednání,
které oznamovatele poškozuje. Jedná se o velmi mírný standard, který v praxi
znamená pouze potřebu prokázat, že podle většiny dostupných důkazů bylo poškozující jednání vedené vůči oznamovateli motivováno jeho oznámením. Pokud
zaměstnanec tuto relevanci prokáže, vztahuje se na zaměstnavatele obrácené
důkazní břemeno, tedy povinnost dokázat, že jednal z jiných zákonných důvodů,
než bylo samotné oznámení. Osvědčeným standardem z hlediska mechanismu
obráceného důkazního břemene je to, že prokázání musí zahrnovat „jasné a přesvědčivé důkazy“, což znamená zhruba 70–80 % celkového materiálu.
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13. Realistický harmonogram pro domáhání se práva
Sehnat dobrého právníka a získat dostatek důkazů pro podání žaloby, která má
šanci na úspěch, může trvat velmi dlouho. U zákonů, které nabízejí jenom krátkou
lhůtu, hrozí, že většina zaměstnanců se o svých právech ani nestihne dozvědět
do doby, kdy vyprší možnost je využít. Minimum je zde šest měsíců a nejčastějším
standardem je jeden rok. Některé zákony o oznamovatelích dávají na podání žaloby proti odvetným opatřením lhůtu až tři roky.

Kompenzace pro oznamovatele, kteří svůj spor vyhrají
14. Kompenzace „bez právních kliček“
Pokud oznamovatelům není přiznána komplexní kompenzace za veškeré přímé
i nepřímé škody vzniklé odvetnými opatřeními, mohou dosáhnout pouhého Pyrrhova vítězství, což dalšímu potenciálu pro whistleblowing nijak nepomáhá. V praxi
se tím obecně myslí, že by oznamovatelům měla být nejenom vrácena jejich pracovní pozice na příslušném stupni i s možností standardního kariérního růstu, ale
také by jim měly být kompenzovány všechny hmatatelné náklady vyplývající z odvetných opatření, jako jsou lékařské výdaje či výdaje na relokaci, i za nehmatatelné důsledky, jako je emoční strádání, bolest a utrpení nebo ztráta dobrého jména.
15. Dočasná úleva
Vyřešení právního sporu může trvat roky a nezaměstnaní oznamovatelé často nemohou z finančních důvodů vytrvat natolik dlouho, aby jejich případné vítězství
mělo vůbec nějakou cenu – to je podobné, jako kdyby pacient zemřel předtím,
než se lékař dostane k operačnímu stolu. Nic není důležitější než předejít právě
takové situaci, kdy je celý případ de facto rozhodnut předem, a to dočasným pozastavením důsledků odvetných opatření do doby, kdy bude možné přezkoumat
všechna fakta a spravedlivě rozhodnout.
16. Náklady na právní služby
Valná většina zaměstnavatelů má své právníky, takže pokud nejsou oznamovatelům hrazeny poplatky za právní služby, budou v tak obrovské nevýhodě, že spor
prakticky nemají možnost vyhrát. Celý zákon by pak byl kontraproduktivní.
17. Rozhodnutí přejít jinam
Pro oznamovatele, který právě vyhrál v soudním sporu nad svým zaměstnavatelem, může být možnost vrátit se do stejné práce velmi nerealistická. Proto moderní zákony umožňují soudům rozhodnout o relokaci oznamovatelů a o novém
začátku v rámci stejné organizace.
18. Osobní zodpovědnost za odvetná opatření
Pokud nebude v zákoně existovat osobní odpovědnost za uplatněná odvetná opatření, nebude mít žádný zastrašovací efekt, protože ti, kdo odvetná opatření vedou,
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nebudou mít co ztratit. To nejhorší, co se jim může stát, je, že neuspějí, ale i za
tento neúspěšný pokus mohou být odměněni. derní zákony umožňují soudům rozhodnout o relokaci oznamovatelů a o novém začátku v rámci stejné organizace.

Zajistit zlepšení situace
19. Realistický nápravný program
Aby zákon o oznamovatelích skutečně zlepšil stávající situaci, musí po odhalení
informace následovat další kroky. Řada studií soustavně dokazuje, že cynismus je
mnohem větším preventivním faktorem pro whistleblowing než strach z odvetných
opatření. Realistický korektivní program dává oznamovatelům možnost, aby se
mohli aktivně účastnit procesu, jehož cílem je zjištěný problém napravit. To znamená pravidelné hlášení dosaženého pokroku a aktuálního stavu, možnost komentovat a vyvracet různá prohlášení nebo protitvrzení ze strany zaměstnavatele,
příležitost připomínkovat pracovní verze zpráv o dané oblasti, zveřejnění výsledné
zprávy i s poznámkami oznamovatele a monitorování, jehož cílem je zjistit, zda
byly realizovány příslušné nápravné kroky.
20. Revize
Kritéria uvedená výše slouží k vyhodnocení zákonů o whistleblowingu tak, jak stojí
na papíře. V důsledku různých nejednoznačností, nedobré víry příslušných úřadů
nebo obecného kulturního odporu k oznamování mohou ale nová práva v praxi
často bohužel představovat pasti, do nichž se chytají naivní idealisté. Každý zákon o oznamovatelích by proto měl definovat i formální revizní proces, který bude
sledovat, kolik oznamovatelů nová práva využilo, nakolik se empiricky osvědčila
a jaké změny by na základě těchto zjištění bylo vhodné provést.
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Osvědčená praxe při bránění se odvetným opatřením
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Tento článek vychází z přednášky proslovené 17. září 2015. Věnuje se tématům
problematiky whisleblowingu, která jsou relevantní pro všechny státy, nejen
pro Českou republiku, a to konkrétně následujícím způsobem: zodpovědnost
managementu, předcházení odvetným opatřením, zhodnocení rizik, důvěrnost,
anonymita, kdo by měl být chráněn, zda má existovat zákonná povinnost chránit,
potřeba chránit třetí strany, kdy může být ochrana odebrána, zda mají být odvetná opatření považována za přestupky, nápravná opatření, důkazní břemeno
a dozorčí orgány.
Někteří autoři tvrdí, že jako oznamovatele můžeme definovat pouze někoho, proti
komu byla vedena odvetná opatření. Názor autora tohoto článku je opačný z toho
prostého důvodu, že zná několik případů „úspěšného“ whistleblowingu, v němž
oznamovatel upozornil na nějaký problém, který byl prošetřen a napraven, a vysloužil si za to od své organizace poděkování. Není překvapivé, že počet těchto
„úspěšných“ případů se zkoumá obtížně, protože často není v zájmu příslušných
organizací a osob o nich cokoliv sdělovat. Poslední výzkum ale poukazuje na to,
že valná většina lidí není nijak postihována za to, že poskytnou podporu svému
kolegovi, který na něco upozornil, či za to, že takové upozornění podali sami.1
To je důležité mít při diskuzi o ochraně před odvetnými opatřeními na paměti.
Nejlepším způsobem, jak se vypořádat s odvetnými opatřeními, je zavést v organizaci od úrovně nejvyššího managementu kulturu otevřenosti, aby všichni zaměstnanci, zákazníci i veřejnost měli pocit, že mohou svobodně mluvit o všem, co je
1
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Viz nezávislé hodnocení whistleblowingu v britské zdravotní službě NHS „Quantitative Research
Report for the ‘Freedom to Speak Up’“, 2014.
Dostupné na https://www.gov.uk/government/groups/whistleblowing-in-the-nhs-independent-review.

v organizaci špatně (nebo správně!).2 Pokud zaměstnavatelé cíleně a aktivně vyzývají své zaměstnance, aby upozorňovali na své obavy, mělo by být zjevné, že
jakákoliv odvetná opatření proti nim nebudou tolerována. Vedení organizace by
proto mělo na toto téma pravidelně komunikovat se zaměstnanci prostřednictvím
personalizovaných dopisů a také zajistit, že zásady pro oznamování informací
a příslušné postupy odpovídající osvědčené praxi jsou volně dostupné na internetu a intranetu. Vzhledem k tomu, že vždy bude existovat nějaký vzájemný vztah
mezi problematikou oznamování a ostatními pracovněprávními záležitostmi, jako
jsou otázky zaměstnaneckých stížností, disciplinárních řízení nebo řešení šikany/
obtěžování, mělo by se na společném postupu dohodnout vyšší vedení s odbory
a/nebo jinými zástupci zaměstnanců. Pravidla pro disciplinární řízení by měla například jasně uvádět, že odvetná opatření proti oznamovatelům, osobám považovaným za oznamovatele nebo osobám s nimi nějak souvisejícím jsou závažným
přestupkem. Samozřejmou podmínkou je, že o těchto pravidlech a o tom, že se
tato pravidla také soustavně dodržují, musí být zaměstnanci plně informováni.
Jedním pozitivním způsobem, kterým lze snížit pravděpodobnost odvetných
opatření, je zavést mechanismy pro zhodnocení příslušných rizik.3 Takové hodnocení musí nevyhnutelně provádět dostatečně informovaní manažeři, kteří
prošli specializovaným školením. Z pohledu oznamovatelů může být za nejlepší
způsob, jak zabránit odvetným opatřením, považována důvěrnost nebo anonymita. Problém s anonymními zprávami je ale ten, že se často obtížně ověřují.
Nicméně ani tak není možné je ignorovat a je nutné je alespoň předběžně prošetřit pro případ, že se v organizaci vyskytuje nějaký zjevný problém. Mnoho
potenciálních oznamovatelů by bylo ochotno promluvit pod podmínkou zachování důvěrnosti, tedy v případě, že jejich identita bude známa příjemci zprávy,
ale nikomu jinému. Důvěrnost v plném rozsahu však nemohou zaměstnavatelé
zaručit, protože se na ně pravděpodobně bude vztahovat povinnost některé
případy hlásit policii nebo jiným orgánům, popřípadě může být nutné původce
informace zveřejnit během disciplinárního řízení poté, co se informace potvrdila. Anonymitu i důvěrnost může zrovna tak narušit samotná povaha oznamovaného problému nebo průběh jeho vyšetřování.
Co se týče otázky, kdo by měl být před odvetnými opatřeními chráněn, přiklání
se autor článku k principům uvedeným v Doporučení rady ministrů Rady Evropy
členským státům k ochraně oznamovatelů,4 tedy že by se ochrana měla vztahovat na všechny osoby „bez ohledu na povahu jejich pracovního vztahu a na to,
zda jsou placeni, nebo ne“.

2

Viz doporučení 4.2.1 zprávy Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu (EPBCCR)
z roku 2011, oddíl Incitement of a Reporting Culture.

3

Podle odstavce 59(1) australského Zákona o zveřejňování informací ve veřejném zájmu z roku
2013 je to pro australské federální úřady dokonce povinné.
4
Přijato v roce 2014.
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Měla by se tedy vztahovat i na dobrovolníky a agenturní pracovníky, stejně jako na
uchazeče o zaměstnání nebo bývalé zaměstnance. V tomto kontextu by bylo užitečné, kdyby zákon nařizoval zaměstnavatelům povinnost zavést přiměřená opatření
pro to, aby byli oznamovatelé chráněni před negativními následky nebo hrozbami
takových následků.5 Dobrou praxí by bylo dokonce jít ještě o krok dál a explicitně
chránit ty, kteří jsou mylně podezíráni z toho, že jsou oznamovateli, stejně jako osoby, které se skutečnými i domnělými oznamovateli nějak souvisejí. 6
V praxi bude nevyhnutelně docházet k situacím, v nichž je vhodné ochranu oznamovatelům nepřiznat, a autor článku souhlasí s tvrzením, že by se tak mělo postupovat v případě, že někdo vědomě zveřejní nepravdivé nebo zavádějící informace.
Z mnoha různých důvodů ale považujeme za nepřijatelné, aby se od oznamovatelů 7
vyžadovalo prokázání toho, že jednali „v dobré víře“. Zjevným problémem této
podmínky je to, že není nijak relevantní pro vyšetřování toho, zda v organizaci
dochází k nějakému nekalému jednání. Je velmi zavádějící zaměřovat se na posla zprávy místo na zprávu samotnou. Pokud je dodaná informace pravdivá, proč
by mělo jakkoliv záležet na motivaci toho, kdo s ní přišel? A z čistě praktického
hlediska – je možné spolehlivě rozpoznat, jaká byla motivace konkrétní osoby
v konkrétním případě, a nemůže se motivace během procesu oznamování změnit? Jak zákonodárci, tak zaměstnavatelé by se měli v tomto kontextu řídit rozhodnutím britské vlády škrtnout podmínku jednání „v dobré víře“ pro přiznání ochrany
oznamovatelům, která se nacházela v oddíle IV A Zákona o právech v pracovním
vztahu z roku 1996.
Co se týče sankcí a nápravných opatření za odvetu vůči oznamovatelům, je autor
tohoto článku přesvědčen, že se jedná o oblast, která by měla spadat do trestního
práva. Existují dostatečné důkazy o tom, že odvetná opatření způsobují fyzickou
i emocionální újmu.8 Pokud navíc potenciální oznamovatelé vidí, že ti, kteří odvetná opatření vedou, nejsou nijak trestáni, klesá pravděpodobnost, že vystoupí
s vlastním oznámením, což v konečném důsledku narušuje chod společnosti jako
celku. Vzhledem k tomu, že v občanskoprávní rovině by bylo pro pachatele možné
se z případných stížností jednoduše vyplatit, se odborníci přiklánějí k názoru, že za
odvetná opatření by měl hrozit trest odnětí svobody. I pokud nejsou žádné trestní
sankce zavedeny, měly by mít soudy možnost vydávat zákazy nebo přikázat, které
následky negativního zacházení vůči oznamovatelům napraví. 9

5

Viz odstavec 59(3) australského Zákona o zveřejňování informací ve veřejném zájmu z roku 2013
a článek 14 srbského Zákona o ochraně oznamovatelů z roku 2014.

6

Článek 7 srbského Zákona o ochraně oznamovatelů z roku 2014.

7

Viz odstavec 10 australského Zákona o zveřejňování informací ve veřejném zájmu z roku 2013.

8

Viz Brown, A. J., Lewis, D., Moberly, R., Vandekerckhove, W. (eds.) 2014. The International Whistleblowing Research Handbook. Cheltenham, Edward Elgar. E-ISBN 978 1 78100 679 5
9
Viz odstavec 19 australského Zákona o zveřejňování informací ve veřejném zájmu z roku 2013.
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I pokud nejsou žádné trestní sankce zavedeny, měly by mít soudy možnost vydávat
zákazy nebo přikázat, které následky negativního zacházení vůči oznamovatelům
napraví.10
Oběti odvetných opatření by měly mít možnost žádat o občanskoprávní nápravu
prostřednictvím standardních soudů nebo specializovaných tribunálů pro pracovní právo. Teoretickou výhodou druhé zmíněné možnosti je rychlý a levný přístup
ke spravedlnosti ze strany „odborné poroty“. Zkušenosti z Velké Británie ale ukazují, že tato výhoda již neplatí.11 Osoby, které byly propuštěny ze zaměstnání, by měly
mít možnost si zvolit, zda chtějí být znovu zaměstnány u stejného zaměstnavatele.
Mnoho z nich si tuto možnost nevybere, nicméně najdou se lidé, kteří budou považovat možnost vrátit se na jiné místo ve stejné organizaci za variantu, která je
v jejich zájmu. Tak tomu může být například tehdy, pokud nedokážou sehnat místo
jinde, veškeré nekalé jednání bylo napraveno a zodpovědné osoby se již na pracovišti nevyskytují. Případná kompenzace by neměla být nijak omezena a měla
by odpovídat způsobené újmě a ztrátám. Důkazní břemeno při prokazování toho,
že způsobená újma nesouvisela s oznámením, by mělo být na straně zaměstnavatele,12 a oznamovatelé by neměli nést náklady na soudní řízení, pokud nebude
prokázáno, že žaloba byla vedena z osobní zášti nebo nepodloženým způsobem.13
Konečně pak by měly i třetí strany, které důsledkem činnosti oznamovatele nějakým způsobem utrpí, například rodinní příslušníci, přátelé nebo kolegové, mít
právo se zákonnou cestou bránit.14
Poslední oblastí je téma institucionálního dohledu. V ideálním případě by měli mít
zaměstnavatelé jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru zavedeny vlastní mechanismy pro monitorování a aktualizaci pravidel pro oznamování. Aby bylo ale zajištěno naplnění minimálních standardů, měly by vlády jednotlivých států zavést úřad
inspektorů, kteří by na naplňování zákona dohlíželi.15 Zároveň je rolí státu zajistit,
že zákony o oznamovatelích odpovídají osvědčené dobré praxi ze zahraničí.

10

Viz Zákon o ochraně oznamovatelů v institucích Bosny a Hercegoviny z roku 2013, čl. 8, odst. 2.

11

To platí zejména po roce 2013, kdy byla zavedena povinnost platit tribunálu poplatky za vyřízení
případu.

12

Článek 29 srbského Zákona o ochraně oznamovatelů z roku 2014.

13
14
15

Viz odstavec 18 australského Zákona o zveřejňování informací ve veřejném zájmu z roku 2013.
Viz odstavec 13(1) irského Zákona o chráněném zveřejňování informací z roku 2014.
Článek 7 srbského Zákona o ochraně oznamovatelů z roku 2014.
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Ri ch ard Mob er ly

Nezapomínejme na příjemce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V situaci, kdy Česká republika zvažuje novou legislativu o whistleblowingu, bych
si dovolil navrhnout, že při uvažování o této problematice bychom neměli opomínat ty, na koho se oznamovatelé obracejí. Příjemcem je podle nejběžnější definice používané v sociologických vědách „osoba nebo organizace, která může být
schopná jednat“ poté, co obdrží oznámení od whistleblowera.1 Ačkoliv se legislativci obvykle zaměřují na oznamovatele jako na nejprominentnější a ústřední
postavu v celém procesu oznamování, jistě platí, že ten, kdo oznámení přijímá,
je druhým nejdůležitějším aktérem, který rozhoduje o tom, co se bude dít. Bude
příjemce zprávu, ignorovat nebo ji předá dál? Bude se snažit o nějaká odvetná
opatření vůči oznamovateli, nebo se jej naopak bude snažit ochránit? 2
Jinými slovy – na příjemcích záleží. Každý zákon o oznamovatelích nebo whistleblowingový program musí vzít v potaz osobu nebo subjekt, který oznámení whistleblowera dostane, a zamyslet se nad tím, jak příjemce motivovat k tomu, aby
zastavil nekalé jednání a oznamovatele ochránil. Bohužel zde neexistují žádné
jednoduché odpovědi, a to částečně v důsledku toho, jak široká je paleta potenciálních příjemců a možných variant jejich reakcí. Stejné typy příjemců – interní, externí regulační orgány / policie, veřejnost / média – mohou reagovat velmi rozdílně a s různými výsledky, protože se samozřejmě nejedná o monolitické subjekty.
Každá taková organizace sestává z jednotlivců, kteří budou na oznámení z mnoha
důvodů reagovat různými způsoby.
1

Janet P. Near & Marcia P. Miceli, Organizational Dissidence: The Case of Whistle-Blowing, J. BUS.
ETHICS 1, 4 (1985).
2
Obecně viz Richard Moberly, To Persons Or Organisations That May Be Able To Effect Action:opravdu
mají být všechna písmena velká? Whistleblowing Recipients, in INTERNATIONAL HANDBOOK ON
WHISTLEBLOWING RESEARCH 273, 273–97 (2014).
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Vzhledem k této rozmanitosti potenciálních příjemců je tím nejdůležitějším faktorem zavedení vhodných motivačních pobídek a vytvoření prostředí, v němž jak
oznamovatelé, tak příjemci reagují vhodným způsobem. Většina zákonů o oznamovatelích identifikuje možné příjemce, ale definuje pro ně jen velmi málo povinností – kromě té základní, tedy že příjemce by neměl proti oznamovateli podnikat
odvetná opatření.
Tento článek se stručně věnuje tématu příjemců oznámení tím, že (1) popisuje, jaké množství různých příkladů potenciálních příjemců existuje, (2) představuje tři nejzákladnější typy modelů legislativy o whistleblowingu a ukazuje, jak
do těchto modelů zapadají příjemci, a (3) popisuje osvědčenou praxi, která může
mít vliv na příjemce oznámení, a tak ovlivnit celý proces whistleblowingu s cílem
ochránit oznamovatele a zastavit nekalé jednání.

Taxonomie příjemců 3
Klasický popis příjemců oznámení rozlišuje tři úrovně: interní úroveň organizace,
ve které působí oznamovatel, externí regulační orgán a veřejnost (nejčastěji média).4 Každá úroveň má své výhody a zároveň určité nedostatky z hlediska naplňování obou hlavních cílů, tedy ochrany oznamovatelů a zastavení nekalého jednání.
Je tomu tak mimo jiné proto, že ne každý příjemce se zajímá o obě stránky věci
– některým jde primárně o zastavení nekalého jednání a nikoliv o ochranu oznamovatele, někteří chtějí případ zveřejnit, zatímco jiní by jej raději utajili, a někteří
příjemci chtějí především chránit veřejnost, zatímco jiní považují potřeby organizace za důležitější. V rámci těchto kategorií by bylo možné zavést i další jemnější
dělení, neboť podrobná typologie osob a subjektů, které mohou přijímat oznámení
whistleblowerů, může být prakticky neomezená.
Interním příjemcem je osoba ve stejné organizaci jako oznamovatel, například
nadřízený, manažer, zástupce oddělení lidských zdrojů, interní ombudsman nebo
člen představenstva. Podpora interního oznamování těmto typům příjemců má
celou řadu výhod. Interní oznamování umožňuje organizacím zjistit, že se v nich
vyskytuje nějaký problém, a následně ho napravit. Organizace mohou napravit nedorozumění a řešit malé problémy dříve, než stihnou eskalovat. Interní oznamování je efektivnější a pro organizaci i méně rušivé než oznamování externí, protože
v reakci na externí vyšetřování je nutné spotřebovávat vlastní zdroje. Zároveň je ale
pro organizace jednodušší taková oznámení utajit – interní příjemci mohou zprávu
whistleblowera potlačit nebo odfiltrovat, takže se nedostane k nikomu, kdo by mohl
nekalé jednání zastavit. Zpráva oznamovatele i nekalé jednání samotné jsou tak
pro okolí organizace méně viditelné, což ovšem také znamená menší míru dohledu
veřejnosti.
3
Tento oddíl shrnuje výsledky mé předchozí práce. Ibid. 274–78.
4

Viz Wim Vandekerckhove, European Whistleblower Protection: Tiers or Tears? in A GLOBAL APPROACH TO PUBLIC INTEREST DISCLOSURE 15, 17–18 (2010).
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Externím regulátorem je subjekt, který se zodpovídá širší veřejnosti – obvykle jde
o vládní, regulační nebo policejní orgán. Klasickým příkladem je americká Komise pro cenné papíry a burzu, která reguluje činnosti společností obchodovaných
na burze. Dalšími příklady mohou být orgány činné v trestním řízení, dozorčí agentury, komisaři pro boj s korupcí nebo úřad ombudsmana, jehož povinností je prosazovat právo a vyšetřovat oznámení whistleblowerů. Externí oznamování může
být z hlediska veřejného zájmu cennější než interní, neboť umožňuje lepší dohled
veřejnosti, zvyšuje transparentnost organizace a podporuje efektivní vymáhání
zákona. Zároveň ale může být externí oznámení rušivé pro organizace a může pro
ně znamenat také dodatečné náklady, například na vyšetřování a případnou obhajobu ve sporech s vládními agenturami, a to zejména v případě, kdy se ukáže,
že zpráva oznamovatele byla mylná nebo založená na nepřesných informacích.
Další nevýhodou je potenciální šíření důvěrných obchodních informací na veřejnosti, což by mohlo vést až k průmyslové špionáži a úniku organizačních tajemství.
Konečně pak platí, že různé agentury mají různé cíle – například chránit oznamovatele či jim radit nebo především vyšetřovat nekalou činnost a předcházet jí –,
což může v oznamovatelích vyvolávat nerealistická očekávání.
Posledním typem příjemců je samotná veřejnost, čímž se myslí situace, kdy oznamovatelé předávají své informace přímo veřejnosti namísto interního oznámení
nebo oznámení externímu regulačnímu orgánu. Nejčastějším způsobem zveřejnění informací je prostřednictvím médií. Současní oznamovatelé ale stále častěji využívají také netradiční kanály, jako je třeba internetová platforma WikiLeaks, která
od Chelsea Manningové obdržela stovky tisíc tajných dokumentů americké vlády
a vyvěsila je na internetu, kde k nim měl přístup kdokoliv na světě.5 Oznamovatelé se mohou na veřejnost obrátit také přímo prostřednictvím blogů a sociálních
médií. 6 Výhodou této formy je to, že zasáhne široké publikum, což může zvýšit
nátlak na organizaci, aby nekalé jednání zastavila. Kromě toho může být publikace v médiích nejjednodušší cestou pro oznamovatele, kteří chtějí zůstat anonymní, jako byl například slavný whistleblower známý jako „Deep Throat“ během
skandálu Watergate v USA v 70. letech.7 Samozřejmě že i tento typ příjemce má
své nevýhody. Pokud se oznamovatel obrátí přímo na média nebo na veřejnost,
nedělá tím nic pro to, aby nekalé jednání zastavil nebo potrestal. Pouze na něj přitáhne pozornost veřejnosti v očekávání, že tak vznikne dostatečný nátlak buď na
organizaci samotnou, která pak nekalé jednání zastaví, nebo na státní orgány, jež
budou nuceny zasáhnout. Oznámení veřejnosti také ze všech tří variant nejméně
respektuje důvěrnost informací organizace, což je asi nejzjevnější v případech,

5

Viz Richard Moberly, Whistleblowers and the Obama Presidency: The National Security Dilemma,
16 EMPLOYEE RTS. & EMP. POL’Y J. 51, 77–78 (2012).
6
Obecně viz Rachelle Bosua, et al., Going Public: Researching External Whistleblowing in a New
Media Age, in INTERNATIONAL HANDBOOK ON WHISTLEBLOWING RESEARCH 250, 250–72 (2014).
7
Viz Michelle C. Gabriel, Plugging Leaks: The Necessity of Distinguishing Whistleblowers and Wrongdoers in the Free Flow of Information Act, 40 LOY. U. CHI. L. REV. 531, 531 n. 2 (2009).
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Oznámení veřejnosti také ze všech tří variant nejméně respektuje důvěrnost informací organizace, což je asi nejzjevnější v případech, kdy se oznámení whistleblowerů týká otázek státní bezpečnosti, a jako takové je tedy velmi riskantní. Je trochu
paradoxní, že někdy představuje oznámení učiněné médiím nejlepší způsob ochrany oznamovatele – ve Spojených státech tak média dlouhodobě sehrávají významnou roli v zajištění toho, že oznamovatelé nemohou být umlčeni, a v napravování
odvetných opatření učiněných vůči nim. Poradenské organizace jako Government
Accountability Project dokonce aktivně využívají média a rozhořčení veřejnosti jako
důležité vyjednávací nástroje pro ochránění oznamovatelů.

Tři právní modely na podporu whistleblowingu
Upřednostňují aktuální zákony o oznamovatelích některý z vyjmenovaných tří typů
příjemců? Zákonodárci se dlouhodobě potýkají s otázkou, jak vyvážit zájmy organizací a veřejnosti, kterou obvykle řeší tím, že některé typy příjemců upřednostňují před jinými. Některé zákony vyžadují, aby oznamovatelé, kteří chtějí požívat
dostupných forem ochrany, nejprve učinili své oznámení interně, zatímco jiné vyžadují oznámení externí. Podle některých zákonů musí mít organizace zavedené
interní kanály, ale povinnost oznamovat interně nezavádějí, zatímco jiné zákony
vyžadují obojí. Konečně některé zákony vyžadují od oznamovatelů postupné oznámení všem třem úrovním, tedy nejprve interně, pak externímu regulačnímu úřadu
a nakonec veřejnosti. 8
Nejdůležitější je, že i v případě, kdy zákon určuje konkrétního příjemce, obvykle
není příliš zřejmé, jak by měl tento příjemce na oznámení zareagovat. Je tomu tak
proto, že jednotlivé zákony o whistleblowingu mají různé cíle. V každém ze tří modelů nebo přístupů k oznamování, které zde budou popsány, se uplatňuje velmi
rozdílný pohled na příjemce a jejich povinnosti.9
Nejběžnějším modelem, který nalezneme mezi zákony o oznamovatelích, je ten,
jehož hlavním cílem je zabránit odvetným opatřením vůči oznamovatelům, a to
obvykle tak, že jim zaručuje určité právní nároky vůči příslušné organizaci.10 Tento
model vnímá příjemce jako ty, kterým může whistleblower své oznámení předat
a získat ochranu před případnými odvetnými opatřeními. Pokud oznamovatel svou
zprávu předá někomu, kdo v zákoně jmenován není, pak se proti odvetným opatřením nemůže bránit. Tyto zákony sice uvádějí, že zaměstnavatel má povinnost
nepodnikat vůči oznamovateli žádná odvetná opatření, ale neříkají už nic o tom,
co má příjemce s obsahem oznámení a hlášeným nekalým jednáním dělat.11
8

Viz Moberly (2014), s. 278–81.
Ibid. 280–81.
10 Viz Richard E. Moberly, Sarbanes-Oxley’s Structural Model to Encourage Corporate Whistleblowers,
2006 BYU L. REV. 1107, 1109.
11
Viz Janet P. Near, et al., Explaining the Whistle-Blowing Process: Suggestions from Power Theory
and Justice Theory, 4 ORG. SCI. 393, 409 (1993).
9
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Jinými slovy tento model řeší jenom jeden ze dvou zmíněných základních cílů legislativy, tedy ochranu před odvetnými opatřeními.12 Vychází přitom z předpokladu, že dostatečnou motivací k zastavení nekalého jednání budou jiné mechanismy, jako je například trestní právo, fiduciární povinnost, nátlak veřejnosti nebo
samotný cíl organizace. V této situaci mohou být využity jiné zákony, které ukládají
vyšetřovací povinnost orgánům činným v trestním řízení, případně může nějaké
opatření vyžadovat fiduciární povinnost interního příjemce, nicméně ani v tomto
případě samotný zákon o oznamovatelích nedokáže příjemce nijak přimět, aby
zastavil nekalé jednání, na něž byl upozorněn.
Zákony také mohou vyžadovat, aby organizace provedly určité strukturní změny
a vytvořily jasně definované kanály pro oznamovatele – tento model jsem ve své
typologii dříve označoval jako strukturní model.13 Cílem tohoto modelu je specifikovat kanály pro oznamovatele, díky nimž je možné zabránit tomu, že by zprávu
zachytila a odfiltrovala některá z výše postavených osob v organizační hierarchii.
Zákon může podpořit vznik interních struktur, které identifikují vhodné příjemce
(např. telefonní linky, kancelář interního ombudsmana nebo inspektora) a stanovují pro ně povinnost přijímat oznámení, aktivně chránit oznamovatele a vyšetřovat nekalé jednání, které je předmětem oznámení. Alternativní variantu představují zákony, které posilují roli externích orgánů, jako je například australský Zákon
o zveřejnění informací ve veřejném zájmu, který vyžaduje od všech federálních
agentur zavedení speciálních postupů pro nakládání s oznámeními ve veřejném
zájmu; tyto postupy musí dodržovat standardy hlavního dozorčího orgánu, kterým
je úřad ombudsmana pro Commonwealth.14 Struktury stanovené tímto modelem
mohou mít různou podobu v závislosti na konkrétních systémech dané země, což
znamená, že se v tomto modelu na příjemce nemusí nutně vztahovat žádná povinnost případ prošetřit nebo oznamovatele ochránit, ale není to vyloučeno. Jinými
slovy strukturní kanály určené ze zákona zajistí, že oznamovatelé budou své informace předávat těm, kteří mají možnost je vyřešit. Negativní stránkou je ale to, že
tito příjemci nemusí brát žádný ohled na potřebu oznamovatele chránit.15

12

Nicméně ani splnění tohoto cíle nemusí být zcela úspěšné, protože tento mechanismus poskytuje
nápravu pouze ex post s předpokladem, že tato možnost může mít preventivní účinek. Vzhledem
k tomu, jak obtížné může být v případném soudním řízení vyhrát – neboť v případech založených
na americkém zákoně Sarbanes-Oxley Act z roku 2002, který je považován za kvalitní, soudy rozhodují ve prospěch oznamovatelů v méně než 7 % sporů –, nemusí být tato preventivní motivace
příliš silná. Viz Richard Moberly, Sarbanes-Oxley’s Whistleblower Provisions – Ten Years Later, 64
S.C. L. REV. 1, 28–29 (2012).
13
Viz Moberly (2006), s. 1131–32.
14

Viz A. J. Brown, Towards „Ideal“ Whistleblowing Legislation? Some Lessons from Recent Australian Experience, 2 E-J. INT’L & COMP. LAB. STUD. 1, 23 (2013).
15
Významnou výjimkou z tohoto pravidla je australský Federální zákon o zveřejnění informací ve veřejném zájmu, který podrobně určuje povinnosti osob, které oznámení přijímají. Viz Public Interest
Disclosure Act 2013 (Cth).
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Poslední model, nazývaný model odměny, se používá především ve Spojených
státech, kde je pro motivování oznamovatelů zavedena možnost získat určitý podíl z částky získané v důsledku prošetření jejich oznámení a zastavení nekalého
jednání. 16 Příjemcem v tomto modelu odměny je téměř vždy určený úřad, který
oznámené nekalé jednání prošetřuje v rámci své obecné povinnosti prosazovat
dodržování zákonů. Tento úřad ale nemá žádnou zvláštní povinnost zamezovat
odvetným opatřením. Na druhou stranu ale platí, že zákony tohoto typu nezřídka
obsahují i ustanovení o odvetných opatřeních, takže oznamovatele do určité míry
chrání hrozba potenciálních postihů ex post.17
Popis představených modelů vede k určitým závěrům z hlediska zmíněných dvou
cílů, tedy ochrany před odvetnými opatřeními a zastavení nekalého jednání.
Každý model nabízí z hlediska příjemců určité výhody, ale žádný z nich není zcela
dokonalý. Model, jehož cílem je zastavit odvetná opatření (první z představených
modelů), přinejmenším v teoretické rovině chrání oznamovatele, ale poskytovaná
podpora není nijak velká a samotné nekalé jednání zákon vůbec neřeší. Strukturní model (druhý z modelů) dokáže řešit zjištěné problémy (za předpokladu,
že určený příjemce má dostatečné pravomoci jednat), ale ochrana oznamovatelů
je v něm značně omezená; v závislosti na tom, jak vypadá konkrétní zavedená
struktura, může tento model také oznamovatelům poskytovat jenom málo podpory a poradenství. Model odměny (poslední z modelů) sice staví na nejvyšší
motivaci pro zastavení nekalého jednání i pro učinění samotného oznámení, ale
v praxi je poměrně vzácný a jeho uplatňování je často značně zdlouhavé, takže
celý proces dotáhnou do konce jenom mimořádně svědomití a motivovaní oznamovatelé. Pokud také není model odměny spojen s nějakým ustanovením o zastavení odvetných opatření, je nabízená ochrana oznamovatelů jenom minimální.

Osvědčené postupy
Pokud tedy víme, že každý z těchto modelů má své chyby, co bychom udělali, kdybychom měli možnost začít s budovním systému od nuly – jako tomu je
v České republice? Kdo by měl přijímat oznámení whistleblowerů?
Systémy, které si vybírají mezi více příjemci, se potýkají se zásadní otázkou celého
tématu whistleblowingu, kterou je hledání správné rovnováhy mezi ochranou veřejného zájmu a ochranou zájmů organizace. Pokud máme obavy, že se jednotlivé
organizace budou nekalé jednání spíše snažit zamést pod koberec, můžeme zkusit motivovat oznamovatele k tomu, aby svá oznámení podávali externě. Pokud se
bojíme, že organizace ztratí kontrolu nad svými důvěrnými informacemi a procesy

16

17

Viz Elletta Sangrey Callahan & Terry Morehead Dworkin, Do Good and Get Rich: Financial Incentives for Whistleblowing and the False Claims Act, 37 VILL. L. REV. 273, 278–82 (1992). 17 Viz
Moberly (2012), s. 47–50
Viz Moberly (2012), s. 47–50.

29

a zároveň jim věříme, že jsou schopné nekalé jednání řešit samy, pak můžeme
podporovat oznamovatele v tom, aby podávali hlášení interně.18
Studií, které by se věnovaly jednání příjemců a reakcím organizací na vystoupení
oznamovatelů, je v porovnání s počtem studií věnovaných samotným oznamovatelům jenom velmi málo. Pokud ale vyjdeme z toho, co o problematice oznamovatelů
víme, a zapojíme zdravý rozum, pak můžeme dojít k poměrně dobrým doporučením
toho, jak by měly vypadat základní rysy zákonů o oznamovatelích z hlediska příjemců, ať už je těmito příjemci interní nebo externí subjekt. Pokud uvažujeme nad tím,
které příjemce by měl zákon upřednostňovat, můžeme vyjít z informací o tom, co
oznamovatelé skutečně dělají – na koho se obracejí, pokud odhalí nějaké nekalé jednání? Výzkum ukazuje, že valná většina oznamovatelů upřednostňuje interní
oznámení oproti externímu, které si vybírá jenom malý počet z nich – méně než
10 %. A i mezi těmi, kteří svou informaci oznámili nějakému externímu úřadu, se jich
většina nejprve pokusila problém řešit interně, ovšem bez výsledku.19
Badatelé, kteří se tímto tématem zabývají systematicky, docházejí k názoru,
že k externímu oznámení sahají whistlebloweři až jako k poslední možnosti.20 Některé studie zjistily, že oznamovatelé svou zprávu často předávají většímu počtu
příjemců. Jedna australská studie například tvrdí, že 50–60% oznamovatelů předalo svou zprávu ještě někomu jinému, než jenom původnímu příjemci. Průměrný
počet osob, na něž se oznamovatelé obracejí, se v jednotlivých výzkumech pohybuje mezi 1,9–4,3. Podle australské studie oznamovatelé oslovují široké spektrum příjemců proto, že „hledají někoho, kdo by dokázal vyřešit problém, jejž
oznamovatelé podle svého mínění odhalili“.21
18
19

Viz Moberly (2014), s. 281–82.

Organizace Ethics Resource Center každé dva roky provádí šetření mezi tisíci amerických zaměstnanců a má dlouhodobě velmi konzistentní výsledky. V roce 2013 výzkum zjistil, že valná většina
oznámení byla podána manažerům, a to buď přímým nadřízeným (82%), nebo vyššímu managementu (52%) (v tomto dotazníku mohou respondenti zaškrtnout každou hodící se možnost). Počet
oznamovatelů, kteří předali informaci vládnímu nebo regulačnímu orgánu, se soustavně drží pod
10%. Viz ETHICS RESOURCE CENTER, NATIONAL BUSINESS ETHICS SURVEY (2013). Výzkum mezi
více než sedmdesáti tisíci federálními zaměstnanci americké vlády z roku 2010 zjistil, že 89,2%
oznamovatelů šlo za svým kolegou, přímým nadřízeným nebo manažerem na vyšší úrovni, zatímco
pouze 6,2% oslovilo externí regulační orgán, jako například inspektorát nebo specializovaný
úřad. MERIT SYSTEMS PROTECTION BOARD, BLOWING THE WHISTLE: BARRIERS TO FEDERAL
EMPLOYEES MAKING DISCLOSURES 8–9 (2011). Tyto výsledky z USA potvrzuje i australský projekt Whistling While They Work, podle jehož údajů valná většina případů whistleblowingu „začala
(97%) a skončila (90%) jako interní proces“. Marika Donkin, et al., How Do Officials Report?
Internal and External Whistleblowing, in WHISTLEBLOWING IN THE AUSTRALIAN PUBLIC SECTOR
83, 83 (2008). Interním příjemcem byl téměř ve všech případech nadřízený oznamovatele
(65,7%); z ostatních možností bylo nejčastěji zastoupeno oznámení někomu z vyššího vedení
organizace. Ibid. s. 87–91. Překvapivým závěrem australské studie může být zjištění, že méně
než 4% všech oznamovatelů podalo své oznámení nějaké specializované neziskové organizaci.
Ibid. s. 83.
20
Viz Marcia P. Miceli & Janet P. Near, BLOWING THE WHISTLE: THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL
IMPLICATIONS FOR COMPANIES AND EMPLOYEES 194 (1992).
21
Donkin et al. (2008), s. 83–91.
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Na základě uvedených informací o oznamovatelích a různých právních systémech,
které mohou sloužit k podpoře whistleblowingu, lze formulovat tyto následující
doporučené postupy, které mohou pomoci zajistit to, že příjemci oznámení whistleblowerů budou motivováni jak k tomu chránit oznamovatele, tak zastavit odhalené nekalé jednání.
→ Za prvé, ačkoliv každý systém musí nepochybně obsahovat nějakou ochranu
před odvetnými opatřeními, je třeba říct, že model, který se soustřeďuje výhradně
na tuto ochranu, je sám o sobě často neefektivní nebo nabízí úlevu pouze ex post.
Důležitější je zde aktivní ochrana, která by příjemce motivovala k tomu, aby se
snažili chránit oznamovatele před případnou odvetou ze strany organizace preventivně, a nikoliv pouze zajišťovat kompenzaci pro oznamovatele, proti kterému
již byla odvetná opatření vedena.22
→ Za druhé je vhodné identifikovat širokou paletu potenciálních příjemců,23 a to
jak interních, tak externích, včetně horkých a poradenských linek, ombudsmanů,
dozorčích orgánů, zvlášť určených osob nebo regulačních úřadů. Upřednostňování interních příjemců je realistické opatření především proto, že tuto možnost
preferuje valná většina oznamovatelů; to, že mají oznamovatelé k dispozici více
různých možností, jim umožňuje vyhnout se situaci, v níž jejich oznámení zachycuje nebo potlačuje nadřízený nebo jiný interní příjemce. Vedle toho by oznamovatelé měli mít k dispozici i externí možnosti, a to proto, aby bylo možné zabránit
zametání jejich případu pod koberec. Oznamovatelé musí mít přístup k osobě,
která stojí mimo organizaci samotnou, pro případ, že jejich interní oznámení není
nijak uspokojivě řešeno nebo jsou proti nim podnikána odvetná opatření.
→ Za třetí – v každém dobrém systému pro whistleblowing musí příjemci poskytnout oznamovatelům možnost zachování anonymity; pokud nejsou oznamovatelé anonymní, musí být příjemci alespoň ochotni zachovávat důvěrnost. Všechny
modelové zákony navrhované americkým projektem Government Accountability
Project, Transparency International i organizací Blueprint for Free Speech vnímají
možnost anonymity jako základní složku kvalitní legislativy.24
→ Za čtvrté by měl právní systém určit způsob, jakým mohou příjemci informovat
oznamovatele o tom, jaké kroky podnikají pro to, aby jejich oznámení prošetřili.25
22

Viz Wim Vandekerckhove, et al., Managerial Responsiveness to Whistleblowing: Expanding the Research
Horizon, in INTERNATIONAL HANDBOOK ON WHISTLEBLOWING RESEARCH 298, 321–323 (2014).

23

Viz Mark Worth, STANDARDS FOR COMPREHENSIVE WHISTLEBLOWER LEGISLATION 4 (2015)
(k dispozici u autora); TRANSPARENCY INT’L, INTERNATIONAL PRINCIPLES FOR WHISTLEBLOWER
LEGISLATION 7 (2013), dostupné na http://www.transparency.org/whatwedo/publication/international_principles_for_whistleblower_legislation.
24
Viz Tom Devine & Shelley Walden, INTERNATIONAL BEST PRACTICES FOR WHISTLEBLOWER POLICIES 5 (2013), k dispozici na adrese http://www.whistleblower.org/sites/default/files/Best_Practices_Document_for_website_revised_April_12_2013.pdf; TRANSPARENCY INT’L (2013), s. 7;
WORTH, (2015), s. 3.
25
Donkin et al. (2008), s. 83–91.
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Nevýhodou anonymního oznamování je to, že je obtížné oznamovatele informovat
o tom, jakého pokroku bylo během vyšetřování dosaženo. Tato zpětná vazba je
přitom pro integritu celého systému významná, neboť často umožňuje kontrolovat,
zda příjemce skutečně koná svou povinnost a případ vyšetřuje. Z tohoto důvodu
se tento požadavek v řadě nových zákonů začíná objevovat. Například doporučení
Rady Evropy z roku 2014 výslovně prosazují legislativu, v níž mají příjemci povinnost informovat oznamovatele o tom, jaké kroky jsou v reakci na jejich oznámení
podnikány. 26
→ Za páté – pro příjemce musí platit zásada transparentnosti a zodpovědnosti.
Většina modelových zákonů zaručuje transparentnost procesu a zodpovědnost
zvenčí.27 Výsledky vyšetřování nelze utajovat, a to zejména v případech, kdy se
oznámení týká činnosti vlády. S výjimkou situací, kdy se oznamovatel rozhodne
zachovat si svou anonymitu, by měla být konečná zpráva spolu s komentáři oznamovatele součástí zveřejněných materiálů.28
na –příjemce by měl oznamovateli předat kontakt na někoho, kdo je schopen mu
poskytnout nezávislé poradenství. 29 Tento požadavek většina zákonů neobsahuje
(i když některé z nich ano, zpravidla prostřednictvím úřadu ombudsmana nebo inspektora). Někdy tuto roli plní nevládní organizace, jako je britská Public Concern
at Work. V určitý moment by měli příjemci oznámení whistleblowerovi poskytnout
informace o tom, jak může nejlépe ochránit svá práva, jak může svou zprávu podat bezpečně a jak zajistit, že nekalé jednání bude napraveno.

Závěr
Mistr Jan Hus, výjimečná postava českých dějin, v patnáctém století napsal:
„hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu,
braň pravdu až do smrti.“ 30 Cílem zákonů o whistleblowingu je zastavit nekalé
jednání tím, že pravda bude odhalena, aniž by oznamovatelé museli plnit svou
povinnost bránit pravdu až do smrti. Ukazuje se, že jedním z klíčových aktérů
rozhodujících o tom, zda pravda vyjde najevo, nebo ne, zda bude nekalá činnost
zastavena a zda bude oznamovatel ochráněn, je příjemce jeho oznámení. Na příjemcích záleží.
Neexistují zde ale žádné snadné odpovědi. Nalezení těch správných motivačních

26

Viz COUNCIL OF EUROPE, PROTECTION OF WHISTLEBLOWERS 37 (2014).

27

Viz DEVINE & WALDEN (2013), s. 12; TRANSPARENCY INT’L (2013), s. 7.

28

Viz DEVINE & WALDEN (2013), s. 12.

29

Viz WIM VANDEKERCKHOVE & DAVID LEWIS, THE CONTENT OF WHISTLEBLOWING PROCEDURES:
A CRITICAL REVIEW OF RECENT OFFICIAL GUIDELINES, 108 J. BUS. ETHICS 253, 256 (2012)
(s poznámkou, že „řada autorů uvádí, že poskytnutí nezávislého poradenství oznamovatelům je
důležitou součástí efektivních a spravedlivých postupů pro whistleblowing“).

30

32

Viz RICHARD D.E. BURTON, PRAGUE: A CULTURAL HISTORY 16 (2013).

pobídek, které zajistí, že příjemci budou jednat správným způsobem, je obtížné
a často závisí na interní kultuře příslušné organizace a stávajících strukturách.
Máme dobrou představu o tom, jak by měla vypadat ideální praxe, ale o kvalitě každého whistleblowingového systému rozhodují detaily – jak je realizován v praxi,
kdo je za něj zodpovědný, jak k němu přistupuje vedení organizací, zda se nekalé
jednání a odvetná opatření tolerují, nakolik je celý systém transparentní a jaká je
v něm úroveň individuální zodpovědnosti.
Každý příjemce bude reagovat na ten systém, který má k dispozici. Tento systém
by měl rozlišovat mezi co nejvíce nejrůznějšími typy oznamovatelů a následně jim
poskytnout tolik informací a pravomocí, kolik potřebují, aby mohli prošetřit oznámené jednání a ochránit ty, kteří na něj upozornili.
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Ochrana oznamovatelů v ČR
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Východisko
V celostověvém průzkumu hospodářské kriminality, provedeném společností PricewaterhouseCoopers Global, 23 % respondentů, kteří ve společnostech čelili
závažné hospodářské trestné činnosti, uvedlo, že jednání byla odhalena pomocí
systému pro oznamovatele (anonymní linkou, helplines, atp.) nebo nahlášením
uvnitř organizace (PWC 2014 1 ). Obdobně výzkum provedený KMPG ukazuje, že
mezi případy hospodářské kriminality z celkových 596 analyzovaných bylo 19 %
případů odhaleno oznamovateli (KPMG 2014 2 ). I Česká republika již zná příklady,3
kdy oznámení vedlo k odhalení trestné činnosti a jejímu následnému potrestání.
Whistleblowing je tedy jedním z nejvýznamnějších nástrojů vedoucím k odhalování
a prevenci podvodného jednání a korupce ve veřejné správě i soukromých firmách, který může 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.
Za whistleblowing je považováno aktivní oznámení konkrétní nekalé praktiky odehrávající se (zpravidla) na pracovišti. Zaměstnanci se o nekalých jednáních dozvídají mezi prvními a mohou na ně upozornit. Zaměstnanec však v takové situaci
čelí mnoha dilematům, zejména otázce, zda porušit loajalitu a důvěrnost vůči svému

1
2
3
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http://www.pwc.com/gx/en/services/advisory/consulting/forensics/economic-crime-survey.html
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/global-profiles-of-the-fraudster/Documents/global-profiles-of-the-fraudster.pdf
http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/216661-byvaly-tajemnik-krejcir-byl-odsouzen-k-rocnimu-vezeni/

kolegovi, nadřízenému, popř. zaměstnavateli, a reálně tak ohrozit jeho postavení,
nebo zda upřednostnit ochranu veřejného zájmu.
Následující text si klade za cíl stručně nastínit aktuální stav ochrany oznamovatelů nekalých jednání v České republice společně s doporučeními k jeho zlepšení.

Dílčí právní úprava
Whistleblowing není v České republice vnímán jako samostatný problém, což dokládá i absence jeho pojmového ukotvení. Doposud neexistuje žádný právní předpis, který by komplexně upravoval problematiku oznamovatelů nekalých jednání. Na rozdíl např. od Velké Británie, Irska, Lucemburska, Rumunska, Slovinska
a od letošního roku i sousedního Slovenska, kde se oznamovatelé nekalých jednání těší komplexní legislativní ochraně.
Současná dílčí právní úprava je v ČR roztříštěna do několika různých právních
předpisů. Částečnou právní ochranu oznamovatelů nalezneme například v zákoníku práce, dále ve správním řádu, trestním zákoníku, zcela nově i ve služebním
zákoně. Za velmi významné lze považovat ustanovení zákoníku práce stanovující
taxativní důvody pro ukončení pracovního poměru, taktéž ochranu před přeložením na jinou práci. Dále se jedná především o obecná ustanovení zajištující férový
přístup k zaměstnancům nebo stanovující právo či povinnost oznamovat protiprávní jednání. Trestní zákoník stanovuje povinnost oznámit některé trestné činy,
trestní řád pak zakotvuje ochranu svědka. Dle správního řádu jsou pak správní
orgány povinny přijímat anonymní podněty. Podrobnější rozbor české právní úpravy byl již opakovaně zpracován.4
Od července 2015 je pak účinné nařízení vlády 5 provádějící služební zákon, jehož
úkolem má být chránit oznamovatele – státní zaměstnance. Tato nová právní
úprava zaslouží bližší pozornost, neboť se bohužel dle názoru autorky tohoto textu jedná o promarněnou šanci poskytnout oznamovatelům skutečnou ochranu.
Zaměstnanci ve veřejném sektoru a jejich blízcí příbuzní jsou chráněni před osobním nebo trestním stíháním vedeným v rámci odvety za whistleblowing. Nařízení
o oznamovatelích zavádí pro každý veřejný úřad a ministerstvo povinnost zřídit
veřejně přístupné a zamykatelné schránky. Do těchto schránek mohou zaměstnanci veřejné správy anonymně vkládat svá oznámení. Zároveň nařízení zavádí
pro každý služební orgán povinnost jmenovat nezávislého prošetřovatele. Tento
prošetřovatel musí podané zprávy vybírat a do 20 či – u složitějších případů - 40
dní vyhodnocovat. Samotný prošetřovatel je zpravidla bezprostředně podřízen vedoucímu služebního úřadu, jeho nezávislost je, mírně řečeno, velmi limitována.

4

Srov.: Kolektiv autorů Oživení, o. s., OCHRANA OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWERŮ): ANALÝZA ZPRACOVANÁ PRO ÚČELY VZNIKU NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY V ČR, (2012). Dostupný z: http://bit.ly/1l746CO.

5

Nařízení vlády č. 145/2015 Sb. o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání
protiprávního jednání ve služebním úřadu.
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Klíčovým problémem nařízení o oznamovatelích je to, že nemá žádnou oporu
v samotném služebním zákoně. V České republice ale není možné, aby nařízení
zavádělo práva a povinnosti, jež nejsou zároveň zakotveny v zákoně. To znamená, že reálně tato ochranná opatření nejsou funkční a že prošetřovatel podnětů
ze zásady nemůže mít (a nemá) žádnou pravomoc. Kromě toho je dokonce i podle
názoru legislativní rady vlády nařízení o whistleblowingu v rozporu s českou ústavou.6 Na nedostatečnost současných právních možností ochrany oznamovatelů
poukázala celá řada českých i zahraničních odborníků.
V roce 2014 ve spolupráci s neziskovými organizacemi v Estonsku, Maďarsku,
Polsku a na Slovensku vedla nezisková organizace Oživení rozhovory o praktických zkušenostech 40 oznamovatelů nekalého jednání (whistleblowerů), z toho
12 v ČR.7 Předmětem analýzy byly praktické zkušenosti oznamovatelů, konkrétně
jaké možnosti oznámit nekalé jednání měli oznamovatelé na pracovišti, na jaké
veřejné instituce se mohli obrátit, čemu čelili a jak se mohli bránit odvetným opatřením. Výsledky analýzy byly alarmující. Všichni oznamovatelé v ČR čelili různým
formám odvetných opatření. V každém pátém případě se vyhazovy dotkly spolupracovníků či sympatizantů oznamovatele.

Na cestě ke komplexní ochraně oznamovatelů
Navzdory výše uvedenému můžeme v posledních letech sledovat zvýšené úsilí zákonodárců přijmout komplexní právní úpravu.
V květnu roku 2013 byl předložen návrh změny antidiskriminačního zákona obsahující ochranu oznamovatelů, kterou legislativní rada vlády sice doporučila schválit,
ovšem současně konstatovala, že začlenění ochrany oznamovatelů do antidiskriminačního zákona není nejvhodnějším řešením. Následně padla vláda a s ní i jakékoliv další řešení ochrany oznamovatelů.
8

Současná vláda v aktuální koncepci boje s korupcí a akčním plánu na rok 2015
formulovala naopak jako jednu ze čtyř priorit vládního boje s korupcí legislativní
řešení ochrany oznamovatelů korupce. Za tímto účelem byla zřízena pracovní
komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k whistleblowingu.
Pracovní skupina pro whistleblowing má 14 členů a je složena ze zástupců ministerstev, ve skupině je zástupce veřejného ochránce práv a Úřadu pro ochranu osobních údajů), zástupce odborových svazů, zástupci nevládních organizací,

6

Stanoviska pracovních komisí Legislativní rady vlády. Dostupné na: http://www.bezkorupce.cz/
wp-content/uploads/2014/08/B2_komise_2-5.doc; http://www.bezkorupce.cz/wp-content/
uploads/2014/08/B2_komise_1-3.doc.
7
Franková L., Petráková L., O NÁS S NÁMI – OCHRANA OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWERŮ) V ČESKÉ REALITĚ A VE SROVNÁNÍ S DALŠÍMI ZEMĚMI, (2014). Dostupný z: bit.ly/1oOLSsi.
8
FKoncepce boje s korupcí a akčním plán na rok 2015, dokument dostupný z: http://www.korupce.
cz/cz/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/strategie-vlady-v-boji-s-korupci-na-obdobi-let-2015-a-2017-119894/.
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advokát a vysokoškolský pedagog práva a zástupce Policie ČR (ÚOKFK). Pracovní
komise má v gesci mimo jiné zpracování návrhů právní úpravy na ochranu oznamovatelů, v průběhu roku 2016 má pak vzniknout konkrétní legislativní návrh.

Doporučení
Cílem podpory whistleblowingu a ochrany oznamovatelů je zajištění lepší správy
věcí veřejných a vyšší zodpovědnosti příslušných institucí propagováním vyšší
občanské angažovanosti na pracovišti. K tomu je nutné, aby zaměstnanci získali
bezpečnou a reálně využitelnou možnost oznamovat informace o potenciálním
nekalém jednání či jednání, které je protiprávní nebo může vést ke vzniku škod.
Aktuální snahy by se měly zaměřit na tři základní pilíře ochrany oznamovatelů –
(1) komplexní právní rámec odrážející mezinárodní doporučení, (2) informační
kampaň pro veřejnost a (3) bezplatné právní poradenství o aktuálních právních
podmínkách pro oznamovatele.
V České republice již je k dispozici dostatek odborných informací o tom, co v oblasti whistleblowingu a ochrany oznamovatelů funguje a co nefunguje. Současný
právní rámec byl pečlivě analyzován s cílem zjistit jeho silné a slabé stránky z hlediska zkušeností z praxe a tuto zkušenost srovnat se situací v jiných zemích. Je ale
také celkem zřejmé, že povědomí veřejnosti i státních institucí o whistleblowingu jako složce zodpovědné správy věcí veřejných a demokratické zodpovědnosti
zůstává poměrně nízké. Protože ochrana oznamovatelů je jednou z priorit vlády,
zdá se, že aktuálně máme velmi dobrou příležitost zajistit, že právní rámec bude
co nejdůkladnější a že vznikne jasný plán pro to, jak v České republice ochránit
zaměstnance ve všech sektorech. Existují tu ale i další významné prvky, které
zlepšují efektivitu whistleblowingu a které podpoří občany České republiky v tom,
aby se aktivněji zapojovali do demokratického života státu. To znamená mimo
jiné přístup k nezávislému a diskrétnímu poradenství a také navázání na stávající
trend boje s korupcí a ochrany veřejného zájmu.
Z doporučení pro legislativní návrh komplexní ochrany 9 ve světle doporučení Rady
Evropy a dalších mezinárodních standardů a principů osvědčené praxe v oblasti
ochrany oznamovatelů vyplývají následující požadavky:
• široké spektrum potenciálních oznamovatelů upozorňujících na jednání,
které poškozuje nebo ohrožuje veřejný zájem
• široká definice oznamovatelů
• oznamovatelé musí mít možnost předat informace externímu subjektu

9

Franková, L. (2015). DOPORUČENÍ PRO LEGISLATIVNÍ NÁVRH KOMPLEXNÍ OCHRANY OZNAMOVATELŮ NEKALÝCH JEDNÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Praha: Oživení, o. s. Dostupné na: http://www.
bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2014/08/oziveni_legislativni_doporuceni_cz_05-1.pdf.
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• široké spektrum potenciálních oznamovatelů upozorňujících na jednání,
které poškozuje nebo ohrožuje veřejný zájem
• široká definice oznamovatelů
• oznamovatelé musí mít možnost předat informace externímu subjektu
• oznamovatelé nesmějí být omezováni, pokud se rozhodnou předat informace pouze externím subjektům
• oznamovatelé musí mít možnost si zvolit, zda informace zveřejní anonymně, pod vlastním jménem nebo se zachováním důvěrnosti
• právní rámec by měl obsahovat požadavky na vznik interních mechanismů
pro whistleblowing
• podněty musí být řádně prošetřovány ve stanovené časové lhůtě a oznamovatel musí mít možnost být informován o průběhu vyšetřování a jeho výsledcích
• ochrana by se měla vztahovat jak na podněty podané v dobré víře, tak
na podněty mylné, ale nikoliv podněty, které jsou vědomě nepravdivé
• oznamovatelé musí být chráněni před širokým spektrem různých forem odvetných opatření
• právní rámec by měl obsahovat i možné mechanismy nápravy / kompenzace za odvetná opatření
• právní rámec by měl obsahovat sankce vůči těm, kteří se odvetných opatření dopouštějí
• veřejný administrativní orgán vytvořený / jmenovaný pro vyhodnocování
stavu ochrany oznamovatelů a poskytování poradenství a vzdělávání
• ochrana těch, na jejichž jednání oznamovatel upozorňuje

Aby bylo možné změnit aktuálně nepříliš pozitivní vnímání oznamovatelů, měl by
proces tvorby nové legislativy probíhat zároveň s informační kampaní, která bude
o whistleblowingu informovat veřejnost.
Společenské vnímání, strach z odvetných opatření v kombinaci s nedostatečnou
právní ochranou znamená, že mnoho potenciálních oznamovatelů se rozhodne
mlčet. Široká veřejnost má často zkreslené představy o tom, kdo je oznamovatel,
zejména pak panují pochybnosti o jejich motivaci. Veřejnost vnímá oznamovatele
prostřednictvím mediálně exponovaných kauz, které ovšem zdaleka nepostihují
širokou škálu oznamovaných jednání, která nemusí dosahovat výhradně (např.
ekonomicky) závažné intenzity. K veřejnosti se také nedostane řada případů, kdy
jednání oznamovatele fungovalo preventivně, tzn. např. ke škodě nakonec nedošlo – případ se tudíž stává mediálně neatraktivním, veřejnost se o něm nedozví.
V neposlední řadě je třeba zajistit stabilní přístup oznamovatelů k bezplatnému
právnímu poradenství poskytovanému neziskovými organizacemi nebo jinými
subjekty.

38

Závěr
Česká republika stojí před důležitou výzvou zasadit se o změnu současného stavu
ochrany a vnímání oznamovatelů nekalých jednání, která bude skutečná a férová, a která nebude pouhou zástěrkou, jež vyvolá falešný pocit bezpečí. K tomu
je zapotřebí silných zákonů, které dají oznamovatelům právo mluvit, zajistí, že
jejich informace budou prošetřeny a umožní trestat tvrdé formy odplaty, které jsou
dnes běžnou praxí. Dále je potřeba podpořit fungování poradenských organizací,
které budou lobbovat za práva oznamovatelů a poskytovat jim právní, morální či finanční podporu. V neposlední řadě je třeba zajistit větší informovanost veřejnosti
v této oblasti.
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Whistleblowing na Slovensku
před přijetím nového zákona a po něm
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dlouholetá absence právního mechanismu pro ochranu oznamovatelů v právním
řádu Slovenské republiky neznamená, že by nedocházelo k situacím, kdy je zaměstnanec za upozornění na korupci vystaven odvetným opatřením. Oznamová1
ní nekalého jednání obecně není silnou stránkou slovenské společnosti. Navzdory jednoznačné trestněprávní povinnosti občané raději volí možnost případného
stíhání za nenahlášení trestného činu, než jeho nahlášení a vypořádávání se
s následnými odvetnými opatřeními.
Na obecné vnímání možnosti upozornit na korupci na pracovišti má vliv několik
faktorů:
→ 1. Během studené války patřilo Slovensko jako součást Československa do bloku komunistických zemí. V roce 1989 komunistický systém zkolaboval. S ohledem
na živoucí zkušenost daného období, předávání jakýchkoliv informací o třetích
osobách oficiálním institucím není ve slovenské společnosti vnímáno pozitivně.
→ 2. Co se týče ochoty občanů upozornit policii na nekalé praktiky, pouze 5 %
občanů uvedlo, že by určitě oznámilo, pokud by byli požádáni o poskytnutí úplatku nebo o přijetí úplatku někým jiným věděli. To je relativně nízké číslo. Naopak
téměř dvě třetiny respondentů (64 %) by úplatek neoznamovaly – přesněji 36 %
pravděpodobně ne a 28 % určitě ne.1
→ 3. Dalším faktorem ovlivňujícím rozhodování občanů o tom, zda informovat
o nekalé činnosti, jsou obavy z odvetných opatření. Zaměstnanci přesně nedokáží

1
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Anketa agentury Focus z ledna 2012.

popsat svůj strach, ale vědí, že „nechtějí mít problémy“. Obavy ze ztráty zaměstnání v důsledku odvetných opatření proti zaměstnanci hrají v tomto případě zvláštní
roli. Celá situace vede k tomu, že informace jsou často předávány anonymně,
a to z důvodu obav ze ztráty zaměstnání či toho, že si „[zaměstnanci] novou práci
nenajdou“.
Právní systém poskytoval (do přijetí nové úpravy) standardní nástroje pro ochranu
zaměstnanců. Tento přístup ale nebyl, i s ohledem na postoj veřejnosti k novému
zákonu o whisleblowingu, dostatečný.
Zákon o některých opatřeních souvisejících s oznamováním protispolečenské
činnosti (neboli zákon o oznamovatelích) vstoupil v platnost 1. ledna 2015.
V následujícím oddílu se zaměříme na základní principy tohoto nového zákona.
Nejprve je nutné zdůraznit, že zákon reguluje dvě různé oblasti:
→ První z nich poskytuje konkrétní občanskoprávní nástroje k ochraně svědků
v trestním nebo správním řízení. Ochrana může být udělena v souvislosti se závažnými trestnými činy nebo správními přestupky.
→ Druhá část definuje standardní nástroje pro ochranu zaměstnanců, kteří upozorní na protizákonné jednání, a stanovuje povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s whistleblowingem.
Dalším důležitým aspektem přístupu tohoto zákona je silné zaměření na informaci samotnou, a nikoliv na toho, kdo ji oznamuje. Jako „dobrá víra“ se označuje
přesvědčení příslušné osoby o tom, že informace, které předává, jsou vzhledem
k aktuálním okolnostem a znalostem pravdivé. V případě pochyb se předpokládá,
že informace byla předána v dobré víře, pokud není prokázáno jinak.
Každý veřejný orgán a jiný zaměstnavatel alespoň s 50 zaměstnanci musí určit
speciální organizační jednotku nebo osobu, která bude plnit povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze zákona o oznamovatelích. Zodpovědná osoba musí být přímo
podřízena statutárnímu orgánu zaměstnavatele.

Právní úprava ochrany oznamovatele
Oznamovatel musí podat žádost do sedmi dnů od data, kdy se dozvěděl o opatření souvisejícím s jeho zaměstnaneckým vztahem. Inspektorát práce účinnost
tohoto opatření neprodleně pozastaví. Inspektorát také vydá oznámení o tomto
pozastavení zaměstnavateli a osobě, která žádost podala, a vyrozumí také zaměstnavatele o datu, kdy zaměstnavateli oznámení přišlo.
Platnost pozastavení vyprší 14 dní od data oznámení, pokud neplatí některá
z podmínek uvedených v zákoně. Pokud je v této době předložena soudu žádost
o předběžné opatření, bude pozastavení prodlouženo až do data, kdy vstoupí
v platnost příslušné rozhodnutí soudu. Oznamovatel má nárok na právní asistenci
v souladu se zvláštním zákonem.
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Praktický dopad legislativy
Zatím uplynulo příliš málo času na to, aby bylo možné provést jakékoliv komplexní
vyhodnocení nových právních nástrojů. Na druhou stranu už po několika měsících
je možné zhodnotit první kroky nové legislativy v praxi. V následující části nabídnu
krátké zhodnocení naplňování zákona v soukromém i veřejném sektoru.
Organizace Transparency International Slovensko provedla výzkum uplatňování zákona o oznamovatelích v inspektorátech práce. Ze zákona mají tyto státní
orgány možnost poskytovat zaměstnancům ochranu před odvetnými opatřeními.
Z hlediska metodologie jsme se obrátili na všech 9 inspektorátů práce a požádali
je coby zaměstnanci o radu, pokyny nebo právní pomoc při hlášení nekalého jednání na pracovišti. Tento výzkum proběhl v červenci a srpnu 2015.
Obecná zjištění výzkumu jsou následující:
→ Pracovní inspektoráty byly upozorněny na velmi málo případů. Ochranu poskytly jenom v jednom případě a úřadem státního zástupce byly informovány o poskytnutí ochrany v šesti případech. Nedošlo k žádnému případu pozastavení právního
kroku ze strany zaměstnavatele. Zavedení nové legislativy o whistleblowingu je
tedy doprovázeno velmi malým počtem případů.
→ Důvodem pro malý počet žádostí o ochranu může být nedostatečné šíření
informací o zákoně o oznamovatelích mezi zaměstnanci. Právní pojmenování
povinností jednotlivých stran, použité právní termíny a struktura celého zákona
jsou poměrně složité a zaměstnanci jenom obtížně pochopitelné či aplikovatelné
v praxi. Pracovní inspektoráty o právních nástrojích pro oznamovatele informují jenom ve velmi omezené a základní podobě na svých stránkách. Očekávané
nástroje, jako jsou modelové případy, přednášky nebo informační brožury, jsou
dosud nedostupné.
→ Na nízký počet případů může mít vliv také kvalita práce jednotlivých inspektorátů. Žádný pracovní inspektorát nebyl schopen odpovědět na dotaz potenciálního oznamovatele (tzv. „mystery shopping“) do sedmi dní. Tato lhůta je přitom
pro pozastavení právních kroků vedených proti zaměstnanci klíčová. Dva pracovní inspektoráty nezareagovaly ani do 14 dní a bylo nutné je vyzvat telefonicky.
Ani časnější reakce by ale ve většině případů oznamovatelům nepomohla. 5 z 8
inspektorátů nemělo dostatečné znalosti příslušného zákona, a nedokázalo tak
poskytnout nezbytné pokyny k tomu, jak o ochranu požádat.
→ Překážkou efektivního nasazení v praxi může být také to, že na tuto oblast
nebyly vyčleněny žádné dodatečné finanční nebo lidské zdroje. To znamená, že
inspektoráty mají více povinností, ne ale adekvátní podmínky pro jejich naplnění.
Míra implementace zákona v soukromém sektoru je také velmi nízká. Stávající
systémy pro whistleblowing byly upraveny zejména v mezinárodních koncernech;
ostatní společnosti zavedly interní nařízení a naplnily další základní požadavky
zákona. Hlavní motivací pro ně bylo vyhnout se riziku sankce ve výši 20 000 eur,
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kterou za nedodržení podmínek mohl inspektorát uvalit. Skutečná vůle zavést
tyto mechanismy za účelem ochrany vlastní společnosti (vlastního podnikaní) je
vzácná. Kritické vnímání whistleblowingu lze ilustrovat na příkladu jedné společnosti, která pro oznamovatele vytvořila e-mailový komunikační kanál práskač@
jmenospolečnosti.sk.

Závěr
Ve slovenské společnosti existuje výrazná poptávka po odvážných lidech, kteří by
oznamovali nekalá jednání. Přijatý zákon je slibným krokem směrem ke změně
veřejného mínění a vyšší akceptaci whistleblowingu ze strany slovenské společnosti. Zákon zavazuje veřejné i soukromé subjekty vytvořit jednoduché komunikační kanály a zaslaná oznámení prošetřovat. Na druhou stranu zde existuje několik
překážek, které mohou být při poskytování skutečné ochrany zásadní. Inspektoráty
práce např. nejsou na plnění svých povinností připraveny. Posledním problémem,
který chci zmínit, je míra publicity. Dosud totiž neexistuje žádná snaha zlepšit informovanost o nových nástrojích pro whistleblowing mezi slovenskou veřejností.
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Současný stav ochrany oznamovatelů v Maďarsku
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Praktický dopad legislativy
Whistleblowing jako specifický fenomén lze z definice ztotožnit s odhalováním
případů zneužívání veřejné moci nebo nekalého jednání s cílem ochránit veřejný
zájem. Může se týkat čehokoliv, co negativním způsobem ovlivňuje
určité spole1
čenství (nebo společnost jako celek) a co by bylo v zájmu této skupiny nutno zastavit. Nový maďarský zákon o ochraně oznamovatelů1, který vstoupil v platnost
1. ledna 2014, definuje whistleblowing jako jednání, které nemusí výhradně vést
ke zveřejnění určitých informací, ale může také zahrnovat nahlášení konkrétního
problému zodpovědné osobě.
Co se týče regulačních a praktických aspektů stávajícího systému, je možné popsat ochranu oznamovatelů v Maďarsku jako tzv. strukturální model, který je více
nakloněn funkci ochrany před odvetnými opatřeními a obsahuje i drobné prvky
modelu odměny. To znamená, že zákon klade důraz na institucionální ochranu
(která se spoléhá na externí a interní aktéry, jako je kancelář ombudsmana, právník oznamovatele najatý zaměstnavatelem atd.) a jeho cílem je chránit před veškerými typy odvetných opatření. Primárním cílem však není odměňovat oznamovatele. Zde však existuje jedna výjimka související s antimonopolním zákonem 2,
jež se vztahuje na oznamovatele, kteří poskytli úřadu pro ochranu hospodářské

1

2

44

Zákon CLXV z roku 2013 o stížnostech a zveřejnění informací ve veřejném zájmu. Anglická verze
znění zákona je k dispozici na adrese: http://corruptionprevention.gov.hu/download/7/a2/90000/
KIM%20555_2013-4.pdf.
Zákon LVII z roku 1996 o zákazu nespravedlivých a restriktivních tržních praktik. Anglická verze
znění zákona je k dispozici na adrese: http://www.gvh.hu/en/legal_background/rules_for_the_
hungarian_market/competition_act.

soutěže klíčové důkazy při vyšetřování kartelových dohod. Pokud přitom splní
všechny podmínky stanovené zákonem, mohou získat 1 %(do maximální výše 50
milionů HUF, tedy asi 160 000 EUR) z výše pokuty, která byla v důsledku jejich
oznámení uložena.

Regulační rámec
Historicky prvním pokusem vytvořit právní rámec pro whistleblowing byl zákon I
z roku 1977, který měl za cíl chránit oznamovatele a ukládal příslušným orgánům
povinnost řešit případy, které jim byly zaslány. Zákon XXIX z roku 2004 umožňuje
každému občanu domáhat se nápravy v souvislosti se stížnostmi a oznámeními
učiněnými ve veřejném zájmu zaslanými státním orgánům nebo úřadům místní
samosprávy. Zákon o ochraně spravedlivých praktik vstoupil v platnost 1. dubna
2010 s cílem poskytnout efektivní ochranu pro zaměstnance předávající informace o narušení veřejného zájmu.3 Tento zákon byl součástí většího protikorupčního balíčku předloženého vládou, ale jeho další složka, která definovala nezbytné institucionální zázemí pro ochranu oznamovatelů, byla vetována prezidentem
a navrácena Národnímu shromáždění k přezkoumání. Úřad pro ochranu veřejného zájmu tak nikdy nevznikl a možnost právní nápravy škod zůstává v rukou
soudního systému. Je ale nutné poznamenat, že tato plánovaná instituce byla
odborníky a nevládními organizacemi věnujícími se tématu oznamování vnímána
značně skepticky, protože předložený návrh nijak nezaručoval její kapacity, skutečnou nezávislost ani odbornost.
Nový zákon byl přijat až v roce 2013, aby naplnil závazky vyplývající z mezinárodních úmluv, které Maďarsko bez jakýchkoliv výhrad ratifikovalo 4, a odpovídal
i antikorupčnímu programu vlády 5 . V průběhu diskuzí o novém zákonu v Maďarsku došlo k zatím vůbec největšímu whistleblowingovému skandálu, jehož klíčovou postavou byl oznamovatel a inspektor finančního úřadu András Horváth, což
jenom potvrdilo potřebu tohoto zákona.
Maďarský systém definovaný aktuálním zněním zákona je poměrně komplexní,
neboť se vztahuje na veřejný i soukromý sektor a poskytuje jak interní, tak externí
kanály pro bezpečné podávání zpráv. Zákon částečně chrání anonymní oznamovatele, ale na druhou stranu neposkytuje odměnu jako možnou motivaci učinění

3

Zákon CLXVIII z roku 2009 o ochraně spravedlivých praktik a úpravě některých zákonů.

4

Maďarsko podepsalo úmluvu OSN proti korupci 10. prosince 2003 a ratifikovalo ji 19. dubna 2005
bez jakýchkoliv výhrad. Trestněprávní úmluva Rady Evropy o korupci byla podepsána 15. ledna
2003 a ratifikována 12. dubna 2004, opět bez výhrad. Úmluva OSN byla přijata maďarským Národním shromážděním v podobě zákona CXXXIV z roku 2005 a trestněprávní úmluva Rady Evropy
byla vtělena do zákona L z roku 2004.

5

Usnesení vlády č. 1104/2012 o vládních opatřeních v boji s korupcí, k dispozici na adrese: http://
korrupciomegelozes.kormany.hu/download/d/fc/50000/antikorrupcios_int%C3%A9zkedesek_eloterjesztes.pdf.
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oznámení (s výjimkou již zmíněného procenta z uvalené pokuty). Oznamovatelé, kteří se obrátí na média, chráněni nejsou; takové jednání obvykle nese riziko
ztráty zaměstnání a podle trestního zákoníku může být dokonce stíháno jako porušení důvěrnosti či šíření pomluv. Regulace také obsahuje prvky mechanismu
obráceného důkazního břemene při posuzování oprávněnosti opatření přijatých
v důsledku podaného oznámení. Podle zákona je každé opatření přijaté v důsledku oznámení, které má na oznamovatele negativní vliv, automaticky nezákonné, i když by v jiných případech bylo legitimní. To samozřejmě neplatí, pokud se
ukáže, že oznámení byla podáno ve zlém úmyslu. Je nutné poznamenat, že rozsah nabízené ochrany také nelze rozšířit o příbuzné nebo kolegy oznamovatele
a že v zákoně není upravena možná finanční a existenční podpora pro oznamovatele a jejich rodiny v složité životní situaci.

Charakteristika aktuálních nařízení
→ Procedurální aspekt
Platný zákon se vztahuje jak na stížnosti, tak na zveřejnění informací ve veřejném
zájmu. Z hlediska prvního aspektu představuje zákon zákaz porušování individuálních práv nebo zájmů (s výjimkou soudních nebo administrativních řízení); druhý
aspekt se týká případů, kdy někdo upozorní na určitou situaci (jejíž náprava nebo
zastavení je v zájmu nějaké skupiny nebo společnosti jako celku). Nový zákon
také svěřil novou pravomoc úřadu ombudsmana (v textu se o něm hovoří jako
o úřadu „komisaře pro základní práva“). Oznamovatelé se na tento úřad mohou
obrátit osobně nebo prostřednictvím zvláštního online systému. Tento „chráněný
elektronický systém pro oznamovatele“ provozuje úřad ombudsmana na svých
webových stránkách. Ombudsman nezahajuje šetření obsahu zaslaných oznámení, ale kontroluje je (z formálního hlediska) a předává je úřadu, který má pravomoc
v souvislosti s odhaleným porušením pravidel jednat. Oznamovatelé se mohou
obrátit přímo na orgán, který je podle jejich názoru oprávněn v dané věci zasáhnout. Tímto orgánem může být samotná organizace, které se oznámení týká, nebo
i konkrétní úřad. Pokud se oznamovatel neobrátil na správný orgán, má příjemce
povinnost případ předat kompetentnímu úřadu a oznamovatele o tom vyrozumět.
Ze zákona není zřejmé, kdo je zodpovědný za prošetřování oznámení whistleblowerů v konkrétní organizaci. Podle ministerstva spravedlnosti, které bylo přípravou
zákona pověřeno, je osobou oprávněnou řešit stížnosti a oznámení whistleblowerů ředitel organizace. Kromě toho mají zaměstnavatelé právo zavádět vlastní etické kodexy, které chrání soukromý nebo významný veřejný zájem. Pokud někdo
zjistí, že jsou tyto zájmy narušovány, může to nahlásit ombudsmanovi; zákon zároveň umožňuje zaměstnavatelům zavést vlastní systém pro ochranu oznamovatelů
a uzavřít smlouvy s právníky, kteří se otázce whistleblowingu věnují (a měli by
garantovat anonymitu oznamovatele a prosazovat prošetření případu). Co se nezávislosti těchto právníků týče, už samotný fakt, že si jejich služby najímá zaměstnavatel oznamovatele, lze považovat za podstatné ohrožení jejich nestrannosti.
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Z hlediska anonymity je také problematické, že jméno a adresa oznamovatele
musí být součástí každé oficiálně zaslané zprávy. Oznamovatel ale může požádat,
aby k jeho osobním údajům měl přístup pouze úřad ombudsmana. V takovém případě předá ombudsman příslušnému úřadu pouze určité části zprávy.
Zcela anonymní oznámení se v důsledku nedávné novelizace zákona neprošetřují.
Pokud ale příslušný orgán posoudí obsah zprávy jako závažný, může se přesto
rozhodnout vyšetřování zahájit.
→ Důsledky podání zprávy
Jak bylo uvedeno dříve, každé (odvetné) opatření, které má na oznamovatele
negativní vliv, je automaticky nezákonné, i když by v jiných případech bylo legitimní. Oznamovatelé tak získávají ochranu v momentě, kdy podají své oznámení.
Je zodpovědností žalobce prokázat, že oznamovatel nejednal v dobrém úmyslu
a poskytl nepravdivé informace. Opatření s negativním dopadem na oznamovatele jsou ospravedlnitelná pouze tehdy, pokud je prokázáno jeho nekalé jednání.
Pokud se ale oznámení týkalo podezření z porušení zákona, pak se za opatření
s negativním dopadem nepovažuje jakékoliv řízení, jehož cílem je odhalit fakta
o údajném zločinu. To znamená, že zákonná ochrana v praxi často neplatí.
Při podávání svého oznámení obvykle musí oznamovatelé zveřejnit důvěrné informace. Protože zákon oznamovatelům neposkytuje žádnou explicitní výjimku
z povinnosti udržovat důvěrné informace v tajnosti, je hranice mezi porušením
důvěrnosti a oznámením ve veřejném zájmu velmi nejasná. Podle ministerstva
spravedlnosti je jediným bezpečným způsobem, jak se vyhnout trestnímu stíhání,
zaslat oznámení prostřednictvím zabezpečeného elektronického systému zajištěného úřadem ombudsmana, neboť tento úřad má právo s důvěrnými informacemi nakládat. Pokud se oznamovatel rozhodne podat své oznámení přímo úřadu,
do jehož kompetence podle jeho názoru případ přísluší, a příslušná organizace se
o tomto předání důvěrných informací dozví, může za něj oznamovatel nést zodpovědnost, což by pro něj potenciálně mohlo znamenat obrovský problém. Chybějícím právním řešením by mohl být například mechanismus, podle nějž by každé
oznámení bylo považováno za jednání v dobré víře, pokud nebude prokázáno jinak. Oznamovatelé, kteří se obrátí přímo na média, nejsou chráněni vůbec nijak
a mohou čelit trestním oznámením.
Pokud se prokáže, že zpráva oznamovatele byla zjevně vedena zlými úmysly,
pozbývají jeho osobní údaje ochrany (a mohou být na požádání předány kompetentním úřadům a dotčeným stranám).
Ani systém nápravných prostředků pro oznamovatele není dostatečně regulován.
Pokud je oznamovateli v důsledku učiněného oznámení vypovězena pracovní
smlouva, může být tento krok považován za nezákonný a oznamovatel se může
obrátit na pracovněprávní soud. Ombudsman může pouze prošetřit, zda příslušný
úřad vedl své vyšetřování nestranně a v souladu se zákonem (a nemůže tedy sám
zahajovat rozsáhlejší šetření). Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje rozhodnutí

47

vlády o finanční kompenzaci (teoreticky by mělo platit, že pokud potenciální důsledky oznámení mohou ohrozit životní podmínky oznamovatele, pak má nárok
na zvláštní podporu), existuje značné riziko, že oznamovatelé po svém činu zůstanou bez zdroje příjmů i právní podpory. Stávající legislativa poskytuje bezplatnou
právní pomoc a poradenství pro oznamovatele, kteří o něj mohou vládní úřady požádat, ale tento mechanismus se zatím ukázal jako nepříliš efektivní. Z tohoto důvodu se daly dohromady 3 neziskové organizace, které se tématu whistleblowingu
věnují, a založily sdružení na ochranu oznamovatelů BEVÉD, jehož cílem je poskytovat pomoc a podporu oznamovatelům na různých úrovních.6
Vzhledem k aktuálnímu nedostatku ochoty legislativu o ochraně oznamovatelů
jakkoliv změnit, dobře ilustrovanému tím, že tato oblast z konečného znění protikorupčního programu přijatého vládou vypadla, musí toto nové sdružení zaplňovat
větší legislativní vakuum, než se očekávalo.
Zdroje:
[1] HCLU – K-Monitor (2015) Sdělení zvláštnímu zpravodajovi týkající se podpory a ochrany
práva na svobodu názoru a vyjádření v maďarském právním rámci a postupech ochrany
oznamovatelů, které je k dispozici na adrese: https://freedex.org/resources/sources-and-whistleblowers/.
[2] Petra Burai [SAO] – Ádám Földes – TI-Hungary (2010) Whistleblowing in Hungary.
K dispozici na adrese: transparency.hu/uploads/docs/Whistleblowing_in_Hungary.doc.

6
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Více informací o sdružení naleznete na adrese: http://beved.hu/english/.

Anna Wojciechowska-Nowak je odbornicí v oblasti transparentnosti a v prevenci korupce, specializující se na ochranu oznamovatelů
v Polsku. Jako právnička pomáhá oznamovatelům při soudních sporech. Rozsah jejího zaměření sahá od pracovního práva v otázkách
oznamovatelů, až po výzkum sociálních postojů k oznamovatelům.
Je zastánkyní vytvoření samostatného zákona na ochranu oznamovatelů a autorkou návrhu takového zákona pro Polsko.

An n a Wojciech owska- N owak

Ochrana oznamovatelů v Polsku
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dostupné údaje z oblasti tzv. řízení rizik ukazují, že whistleblowing může být velmi efektivním nástrojem.1 Dlouholeté zkušenosti ze zemí, které oznamovatele
(z pohledu občana kteréhokoliv ze států střední a východní Evropy) odměňují
skutečně vysokými peněžními částkami, potvrzují, že znalosti přicházející zevnitř
organizace mohou být nesmírně cenné.2 Stejně tak i poslední doporučení Evropské komise týkající se vyhodnocování podvodů 3 nenechávají žádné pochybnosti
o tom, že se vyplácí podporovat otevřenou komunikaci a chránit ty, kteří hlásí
etické problémy nebo nelegální jednání.
Navzdory tomuto značnému potenciálu whistleblowingu zůstává Polsko v neustále se zmenšující skupině zemí střední a východní Evropy, které oznamovatelům
žádnou podporu neposkytují a nevytvářejí pro ně vhodné podmínky. Zmíněné
podmínky lze rozdělit do dvou základních kategorií, kterými je právní rámec (mohou se oznamovatelé spolehnout na právní ochranu?) a společenské klima (jsou
oznamovatelé vnímáni kolegy, zaměstnavateli a svým okolím jako hrdinové nebo
donašeči?). Tento text popisuje situaci polských oznamovatelů z obou hledisek.

1

Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse. 2014 Global Fraud Study; Association of
Certified Fraud Examiners http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf
2
Např. program pro whistleblowing v americké Komisi pro cenné papíry a burzu (https://www.sec.
gov/whistleblower) nebo program False Claim Act amerického ministerstva spravedlnosti.
3
European Structural and Investment Funds. Guidance for Member States and Programme Authorities Fraud Risk Assessment and Effective and Proportionate Anti-Fraud Measures, 2014
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_fraud_risk_
assessment.pdf
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Oznamovatelé a oznamování podle polských zákonů
V polských zákonech žádné zakotvení současného konceptu whistleblowingu nenajdeme. To má závažné důsledky jak pro možnou ochranu proti odvetným opatřením, tak pro účinnost takové ochrany.
Za prvé platí, že výrazné procento zaměstnaných lidí, tedy potenciálních oznamovatelů, nemá žádný přístup k ochraně. Údaje Eurostatu o polském pracovním trhu
ukazují, že více než 30 % pracujících jsou buď osoby samostatně výdělečně činné,
nebo najímané na základě flexibilních pracovněprávních vztahů, které může kterákoliv strana snadno vypovědět.
Za druhé, ochrana, která se prima facie zdá být relativně široká, tedy ochrana
poskytovaná zákoníkem práce všem zaměstnancům se smlouvou na dobu neurčitou, se v soudních síních ukazuje jako neefektivní. Důvody pro to jsou následující:
→ Omezení soudního procesu.
Jednou z bariér je zavedená soudní praxe, podle níž se pracovněprávní soud
může věnovat pouze příčinám uvedeným ve výpovědi. Z tohoto důvodu se šetření soudu omezuje pouze na to, co je v jejím textu napsáno. To přirozeně vede
k situacím, kde skutečné příčiny pro propuštění oznamovatele z práce u soudu ani
nezaznějí, natož aby byly prošetřovány.
V praxi to znamená, že oznamovatel ani nemůže tvrdit, že mu byla dána výpověď
v důsledku oznámení nějakého nekalého jednání, protože to není předmětem
soudního šetření. Na skutečný důvod tak často vůbec nepřijde řeč.
→ Nadbytečnost.
Pracovněprávní soud může posuzovat, zda bylo rozhodnutí o výpovědi pro nadbytečnost řádně podložené. Může tak rozhodnout, že uvedená nadbytečnost byla
pouze fiktivní, například pokud byla pozice dříve zastávaná oznamovatelem pouze
přejmenována nebo pokud brzy po jeho propuštění byl najat někdo jiný v zásadě
na stejnou práci. Pokud ale společnost uvede jako odůvodnění pro propuštění
organizační nebo ekonomické důvody, soud toto rozhodnutí neprošetřuje, aby zjistil, zda je z hlediska hospodaření společnosti oprávněné. Podle zavedené soudní
praxe a judikatury Nejvyššího soudu „rozhodování o tom, zda je účelné a vhodné
zachovávat určitou pracovní pozici, je v kompetenci zaměstnavatele“ 4 a nikoliv
pracovněprávního soudu.
→ Poškození dobrého jména zaměstnavatele.
Jeden z nejčastějších důvodů pro vypovězení zaměstnanecké smlouvy je tvrzení,
že zaměstnanec porušil svou povinnost loajality k zaměstnavateli zveřejněním nepravdivých informací, které poškodily dobré jméno organizace. V občanskoprávním
4
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze 4. září 2007, případ č.: IPK 92/07.

řízení se obvykle předpokládá, že poškození dobrého jména je nelegitimní. Vyhnout se odpovědnosti oznamovatel může tak, že prokáže, že příslušná „dehonestující“ informace byla pravdivá a zveřejněná ve veřejném zájmu. Ačkoliv pracovní
a občanské právo není zcela totéž, stejné pravidlo se uplatňuje i u pracovněprávních soudů. Soudní praxe se může mírně lišit v závislosti na konkrétním soudci
a soudu, nicméně převažuje názor, že zaměstnanec, který byl propuštěn na základě poškozování dobrého jména zaměstnavatele, musí prokázat, že k nekalému
jednání skutečně došlo. Stávající zákon neumožňuje posuzovat toto zveřejnění
jako legitimní krok pouze na základě jednání oznamovatele v dobré vůli.
→ Důkazní břemeno.
V Polsku je důkazní břemeno přenositelné. Co to znamená? Že zaměstnavatel
musí prokázat, že odůvodnění uvedené ve výpovědi, např. nedostatečná pracovní výkonnost nebo časté absence, je pravdivé, konkrétní a oprávněné. Pokud by
chtěl zaměstnanec prokázat, že důvody jeho propuštění byly jiné, přechází důkazní břemeno na něj. Vzhledem k tomu, že zaměstnanec propuštěný z práce má jen
omezený nebo nulový přístup k potřebným dokumentům a svědkům (tj. bývalým
kolegům), je pravděpodobnost vítězství v takovém sporu nízká.
→ Ochrana před diskriminací.
Soudní praxe při prokazování toho, zda bylo odvetné opatření vůči oznamovateli
diskriminační, se napříč polskými soudy značně liší. Soudci věnující se pracovnímu právu v této souvislosti upozorňují na dva problémy:
→ 1. Může být obtížné najít relevantní kritérium pro identifikaci nespravedlivého zacházení. Část soudců zastává názor, že seznam důvodů pro diskriminační
zacházení uvedený v zákoníku práce je vyčerpávající. Seznam však nezahrnuje
některé položky, přičemž v námi sledované oblasti jde především o tzv. „odhalování neetického jednání“. Proto zaměstnanec nemůže tvrdit, že kvůli oznámení
nekalosti byl diskriminován. V důsledku toho advokáti o porušení opatření pro diskriminaci mluví pouze tehdy, pokud byl oznamovatel členem odborů. To proto, že
zákoník práce mezi diskriminačními kritérii uvádí „členství a aktivitu v odborech“.
→ 2. Pro soudce je obtížné a někdy i zcela nemožné nalézt skupinu zaměstnanců,
ve srovnání s níž by bylo s oznamovatelem zacházeno nerovnoprávně. Není zřejmé, zda by se mělo jednat o zaměstnance, kteří o nekalém jednání také věděli,
ale mlčeli, nebo o zaměstnance, kteří zastávali podobnou pozici jako oznamovatel
a mají obdobnou kvalifikaci a pracovní zkušenosti. Také nelze odpovědět na otázku, co dělat v případě, když oznamovatel byl jediný, kdo k informacím měl přístup,
nebo na pracovišti neexistuje žádná srovnatelná pozice (např. vedoucí účetní, jediný specialista atd.).
→ Ochrana identity oznamovatele.
Další problematickou oblastí je to, zda zaměstnavatelé, kteří by chtěli zavést
ve svém podniku mechanismus pro whistleblowing, mohou vůbec udržovat identitu
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oznamovatele v tajnosti. Tato podmínka je přitom zcela zásadní pro zajištění
spolehlivosti a důvěryhodnosti celého systému ze strany zaměstnanců. Existující
pochybnosti v tomto případě vyplývají ze dvou zákonů: ze Zákona o ochraně soukromých údajů a ze Zákona o přístupu k veřejným informacím. První z nich ukládá zaměstnavateli povinnost informovat pachatele přestupku o zdroji informace.
Není zřejmé, zda z toho vyplývá, že zaměstnavatel musí pachateli přestupku oznámit, kdo na jeho jednání upozornil. Podle druhého zákona by bylo možné vnímat
identitu oznamovatele jako veřejnou informaci v případě subjektů veřejného sektoru, nebo dokonce i soukromých společností, které se účastní projektů financovaných z veřejných peněz nebo poskytují veřejné služby (např. ve zdravotnictví
nebo vzdělávání).

Společenské mínění a problematika whisleblowingu v Polsku
Průzkumy veřejného mínění v Polsku ukazují zajímavý paradox. Na jednu stranu
téměř 70 % Poláků uvádí, že by oznámili veškerá podezřelá jednání nebo situace
ohrožující veřejný zájem, se kterými se setkají na svém pracovišti. Na druhou stranu by ale výrazná většina respondentů (77 %) vzápětí očekávala negativní reakci
jak ze strany zaměstnavatelů, tak kolegů.5
Většina Poláků uvádí, že by byla obecně ochotna oznámit případy nekalého jednání a to jak zaměstnavateli (68,9 %), tak i příslušným úřadům (64,5 %), ale raději
by to učinili anonymně než pod svým jménem. Zároveň ale 26,1 % respondentů
uvedlo, že by případnou nekalost neoznamovali vedení firmy, a 24,1 % by ji neoznámilo ani zodpovědným orgánům stojícím mimo pracoviště.
Proč nejsou Poláci ochotni oznamovat problémy svým zaměstnavatelům? Nejčastěji udávaným důvodem je to, že se necítí za danou situaci zodpovědní, dávají
od ní ruce pryč („to není můj problém“) nebo se obávají toho, jak je budou vnímat
ostatní („nehlásil/a bych to, protože nejsem donašeč“), či se obávají odvetných
opatření ze strany zaměstnavatele („nehlásil/a bych to, aby mi zaměstnavatel nedělal problémy“).
Většina respondentů, kteří uvedli, že by věc nahlásili, byly osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnanci na manažerských pozicích a odborníci s vyšším vzděláním. Stejná skupina se také staví vstřícněji k whistleblowingu jako takovému.
Naopak ty, kteří jednak otevřeně říkají, že by vedení firmy nekalé jednání nehlásili,
a jednak mají na ty, kteří to dělají, negativní názor, nalezneme především mezi
kvalifikovanými i nekvalifikovanými dělníky. Situace se poněkud mění, pokud se
dotaz týká oznámení nekalého jednání zaměstnavatele (např. nelegální vylévání
odpadu do řeky) státnímu zastupitelství nebo jinému úřadu.
5
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Bohaterowie czy donosiciele? Co Polacy myślą o osobach ujawniających nieprawidłowości w miejscu pracy? Raport z badań ilościowych [Hrdinové, nebo donašeči? Co si Poláci myslí o lidech, kteří
nahlásili nekalé jednání v práci?]; Nadace Štěpána Báthoryho, Varšava, 2012.

V praxi existují dva faktory, v důsledku nichž jsou Poláci výrazně méně ochotní
oznámit nekalosti buď samotnému zaměstnavateli, nebo příslušným úřadům –
první z nich je nedostatečná zákonná ochrana proti potenciálním odvetným opatřením zaměstnavatele, kterou zmiňují téměř dvě třetiny respondentů. Druhým
faktorem je ostrakizace na pracovišti. Respondenti výslovně uvedli, že od zaměstnavatele očekávají negativní reakci – výpověď, obtěžování nebo formální disciplinární kroky. Pouze 4,1 % všech oznamovatelů uvádějí, že by očekávali pozitivní
reakci v podobě využití znalostí a know-how oznamovatele, a podobně nízké procento se domnívá, že jejich nadřízený by informace přijal bez jakýchkoliv negativních reakcí. Pouze jeden člověk ze sta si myslí, že vedení firmy by oznamovatele
oficiálně odměnilo.
Další bariérou, která lidem v hlášení nekalého jednání brání, je společenské stigma oznamování. Oznamovatel, který vedení společnosti nahlásí jednání, jež zaměstnavateli způsobuje škodu (např. že kolega tankuje do svého soukromého
auta benzín placený společností), asi nemůže očekávat, že by většina kolegů takový postup schválila. Počet lidí, kteří by se v takové situaci do větší nebo menší
míry postavili za oznamovatele, tvoří výraznou menšinu (28 %). Oznamovatel by
ale měl očekávat negativní reakci ze strany kolegů, a to přinejmenším v podobě
vyčleňování z kolektivu prostřednictvím řady menších nepříjemností nebo otevřené izolace (69 %).
Společenské vnímání oznamovatelů do velké míry závisí na konkrétních okolnostech, a to zejména na charakteru oznamovaného jednání. Whistleblowing je nejlépe akceptován v případech, kdy dochází k obecně chápaným formám ohrožení –
fyzické nebezpečí (neplnění bezpečnostních postupů, řízení pod vlivem alkoholu)
nebo mobbing. Zhruba dvě třetiny respondentů by v takových případech jednání
oznamovatele schválily. Podobně vysoká je společenská přijatelnost oznámení
korupce. Společenská přijatelnost whistleblowingu klesá v situacích, kdy se jedná o volně definované „jednání ve vlastním zájmu“, jako je například tankování
firemního benzínu do soukromého vozidla nebo čerpání nemocenské na základě
zkreslených lékařských zpráv. Výrazné procento Poláků, více než 30 %, považuje
loajalitu ke kolegům v práci za důležitější než loajalitu k zaměstnavateli – více
než třetina respondentů považuje za nevhodné informovat zaměstnavatele o tom,
že kolega pracoval pro konkurenci.
Obecně vzato je přijímání whistleblowingu veřejností vyšší tehdy, pokud se týká
problémů, jež lze přiřknout společnosti jako takové nebo jejímu vedení, spíše než
problémů týkajících se kolegů. Tento trend ukazují odpovědi na následující otázku
průzkumu: respondenti jasně uvedli, že očekávají, že osoby pracující v oborech,
jako je zdravotnictví, vzdělávání, veřejná správa nebo policie, kteří by se o nějakém nekalém jednání dozvěděli, by jej také nahlásili. Platí ale, že by preferovali
hlášení interní (80–90 %) spíše než informování nějakého vnějšího orgánu. To se
týká dokonce i případů, v nichž zjevně dochází k porušování zákona, jako je sexuální zneužívání dětí ve škole nebo korupce v policii, s výjimkou případů, v nichž je

53

ohrožen život nebo zdraví zaměstnanců (např. falšování záznamů o koncentraci
výbušných plynů v dole). V takovém případě by téměř 60 % respondentů očekávalo, že bude případ nahlášen státnímu zastupitelství.
Vysoké procento respondentů, kteří tvrdí, že by výše nastíněné nekalé jednání
oznámili, poukazuje na to, že v Polsku existuje vysoký potenciál pro whistleblowing
a zároveň instinktivní snaha problémy napravovat. Na základě daného průzkumu
lze také tvrdit, že většině Poláků na těchto věcech záleží. Zároveň platí, že většina
Poláků nesouhlasí (nebo přinejmenším vyjadřuje nesouhlas) s neetickým nebo
nelegálním jednáním, které ohrožuje veřejné blaho. Znamená to ale, že by byli
ochotni jednat? Ve většině případů pravděpodobně ne. Proč? Vysoké procento
respondentů, kteří očekávají, že oznamovatel bude obětí sociální ostrakizace
a odvetných opatření ze strany zaměstnavatele, ukazuje, že Poláci nevnímají současné prostředí, ať už společenské, nebo právní, jako příznivé pro oznamovatele.

Vyhlídky do budoucna
Třebaže ani společenský, ani právní kontext není v Polsku oznamovatelům příliš
nakloněn, pozorujeme v současnosti v oblasti ochrany oznamovatelů dva zajímavé trendy.
Prvním z nich jsou výrazný a soustavný odpor k řešení problematiky ze strany
hlavních aktérů, tedy ministerstva práce a sociálních věcí, odborů a zaměstnavatelských organizací. Ministerstvo svůj postoj deklarovalo např. v roce 2009, kdy
ombudsman pro lidská práva vyjádřil názor, že právní ochrana před odvetnými
opatřeními pro osoby, které upozornily na ohrožení veřejného zájmu, je neefektivní a doporučil, aby ministerstvo přišlo s návrhem vhodného zákona nebo novelizace. Ministerstvo namísto toho vydalo stručnou právní analýzu, podle níž stávající
zákoník práce oznamovatele chrání dostatečně a právní reforma není zapotřebí.
Tato analýza se ale nijak nezmiňuje o tom, jak se stávající opatření uplatňují v praxi v soudních síních a jakou podobu má judikatura v dané věci. Ministerstvo také
nijak nezareagovalo na výzkum, který ukazuje na mezery mezi zněním zákona
a jeho uplatňováním při ochraně oznamovatelů v praxi. Podobně ignoruje i doporučení mezinárodních organizací, jako je GRECO, peer review komise UNCAC nebo
Evropská komise, které polskou vládu upozorňují na nutnost efektivitu ochrany
oznamovatelů zlepšit. Kromě toho podniklo ministerstvo práce aktivní kroky bránící dalšímu rozvoji. Např. se zasadilo o to, aby problematika oznamovatelů vypadla
z vládní protikorupční strategie.
Je zajímavé, že zatímco zaměstnavatelské organizace obecně sdílejí názor,
že není potřeba zavádět samostatný zákon, protože práva oznamovatelů dostatečně chrání zákoník práce, jsou si zároveň vědomy nejednoznačností v oblasti
systémů pro whistleblowing a ochrany identity oznamovatelů vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, což vnímají jako příležitost pro legislativní úpravu.
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Největším překvapením je ale to, že názor ministerstva sdílejí i odborové federace. Zástupci odborů tvrdí, že zaměstnanci, kteří identifikovali nějaké podezřelé
jednání, by jej měli nahlásit místní odborové organizaci, jejímž úkolem je upozorňovat zaměstnavatele na problémy. Také správně poukazují na to, že tento postup
chrání identitu oznamovatelů. Jedním z možných vysvětlení zdráhavého postoje
odborů vůči samostatnému zákonu o whistleblowingu může být to, že odbory
vnímají oznamovatele jako konkurenci. Tato hypotéza se zdá být pravděpodobná
i vzhledem k tomu, že aktuální pozice odborů v Polsku je velmi slabá. Pouze 6 %
Poláků udává, že jsou členy odborových organizací.
Druhým trendem, který lze identifikovat, je fakt, že zájem o whistleblowing v posledních letech trvale roste. Jenom v roce 2015 se konala celá řada akcí, jako
jsou konference, semináře nebo panelové debaty, věnovaných výhradně tématu whistleblowingu. Zároveň se zdá, že roste i skupina těch, kteří prosazují změny v právní ochraně oznamovatelů. Oznamovatelé začínají být v Polsku vnímáni jako efektivní nástroj pro odhalování a prevenci podvodů a nekalého jednání,
které škodí jak zájmům zaměstnavatele, tak i finančním zájmům Evropské unie
a na celosvětové úrovni i všem aktérům, kteří se významnou měrou podílejí
na ochraně konkurenceschopnosti polského hospodářství. Je zajímavé, že nově
zvolený ombudsman veřejně upozornil na nedostatečnou právní ochranu oznamovatelů z řad policie, celníků a příslušníků armády či zvláštních složek. Stejně tak
i Ústřední protikorupční úřad upozorňuje na nutnost posílit právní záruky. Vznik
samostatného zákona o oznamovatelích podporují i velké společnosti nabízející
služby v tzv. etické infrastruktuře.
Celkově tedy platí, že polští oznamovatelé si na vhodnější podmínky z hlediska
právní ochrany a společenské akceptovatelnosti toho, že by bez problémů, nahlas upozornili na neetické nebo nezákonné jednání, budou muset ještě nějakou
dobu počkat. S rostoucím zájmem jednotlivých aktérů ale stoupá i potenciál pro
přijetí vhodných změn v této oblasti.
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Ochrana oznamovatelů v Srbsku:
klíčem je implementace
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. června roku 2015 šel Miloš Krstić jako každý jiný den do práce. Tento původním
vzděláním právník již 9 let pracoval jako tajemník v základní škole na předměstí
Bělehradu. Netušil, že jej ten den chce ředitel školy vyhodit z práce.
Před několika měsíci totiž Krstić upozornil na případ korupce a zneužívání pozice
právě tímto ředitelem. Jako tajemník zjistil, že ředitel přijímá úplatky od majitele
jednoho obchodu, který pronajímal škole své pozemky. Po odhalení případu si
uvědomil, že je sledován – někde prosákla informace, že mluvil s policií a s ministerstvem školství.
Ředitel se ze všech sil snažil nepohodlného tajemníka zbavit, ale měl málo času.
Věděl totiž, že 5. června vstoupí v platnost nový zákon o ochraně oznamovatelů,
v důsledku jeho účinnosti by bylo vyhození Krstiće skoro nemožné.
A proto dne 4. června odpoledne, když už ze školy skoro všichni odešli, sepsal
ředitel Krstićovi výpověď. Tajemník si na pátek 5. června vzal volno. Když se v
pondělí vrátil do práce, nemohl se dostat do kanceláře. Ředitel nechal vyměnit
zámek. Kolega pak Krstićovi předal výpověď.
Jako právník pan Krstić pečlivě sledoval zprávy o novém zákoně o ochraně oznamovatelů. Byl také v kontaktu s naší organizací Pištaljka, webovým serverem, který zveřejňuje aktuální zprávy a právní poradenství pro oznamovatele. 12. června
Krstić podal k soudu žádost o zrušení mu předané výpovědi. Na základě rady
právníků Pištaljky také podal stížnost ke správní radě školy. Soud jednal rychle –
už 23. června soudce rozhodl, že Krstić nemá na ochranu nárok, protože výpověď
byla sepsána o den dříve, než zákon vstoupil v platnost. Soudce ale nevzal v potaz
skutečnost, že proces prošetření stížnosti ještě nebyl dokončen, takže výpověď
dosud nenabyla právní moci. S pomocí našich právníků se Krstić odvolal.
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Bělehradský odvolací soud dal za pravdu jeho argumentaci a přikázal původní rozhodnutí přezkoumat. Po několika měsících, 22. října, stejný soud první instance
rozhodl v Krstićův prospěch. Mohl se tedy vrátit do práce.
xxxxxxxxxx

Přijetí zákona o ochraně oznamovatelů provázel dlouhý boj. Ještě delší boj však
zákon čeká, a to především v tom než bude plně používán v praxi. Jak ukazuje případ pana Krstiće, srbští soudci se nové legislativě zatím nepřizpůsobili
a při ochraně práv poškozených občanů v kontextu nového zákona stále váhají.
(To může být relikt komunistického režimu, v němž byla justice v podstatě součástí exekutivy a sloužila ochraně zájmů státu namísto ochraně občanů před
jeho excesy).
Přesto v dané problematice ale existuje mnoho důvodů k optimismu. Jedním
z nich bylo to, že vláda přizvala dva oznamovatele navržené Pištaljkou do pracovní
skupiny, která na návrhu zákona pracovala. Organizace Pištaljka trvala na tom, že
jejich zkušenosti jsou pro stanovení vhodné úrovně ochrany zcela zásadní, a vláda
jí dala za pravdu. Soudkyně Biljana Mraovićová a policista Slobodan Marinković se
skutečně ukázali jako mimořádně hodnotní členové této pracovní skupiny – jejich
popis toho, jak vypadala odvetná opatření vedená proti nim po oznámení korupce,
udělal na ostatní členy pracovní skupiny (soudce, státní zástupce, představitele
odborů a zaměstnavatele) velký dojem a pomohl zlepšit mechanismy ochrany.
Nic z toho by však nebylo možné, pokud ve společnosti nepanovala shoda o tom,
že Srbsko ochranu oznamovatelů potřebuje, a jsem rád, že k tomu svými články
o oznamovatelích a odhaleném nekalém jednání přispěla i Pištaljka. Od roku
2010 zveřejnila Pištaljka více než 500 investigativních článků, novinových zpráv
a rozhovorů s oznamovateli, zorganizovala několik diskuzí u kulatého stolu,
na nichž měli oznamovatelé možnost promluvit, vydala čtyři knihy o whistleblowingu a úspěšně lobbovala za přijetí zákona. Někteří mezinárodní odborníci
dokonce považují srbský zákon za jeden z nejlepších na celém světě, což ale neznamená, že bychom mohli usnout na vavřínech. Klíčem je totiž jeho uplatňování
v praxi, a to nejenom z hlediska oznamovatelů samotných, ale i společnosti jako
celku.
xxxxxxxxxx

Srbský zákon o ochraně oznamovatelů se sice vztahuje na široké spektrum osob
(zaměstnanci na plný i částečný úvazek, dobrovolníci, žadatelé o pracovní místa,
uživatelé veřejných služeb) a řadu různých jednání (korupce, zneužívání úřadu,
zneužívání prostředků, porušování lidských práv, ohrožování životního prostředí
atd.), ovšem při jeho výkladu vždy záleží primárně na samotných soudcích. Právě
oni totiž mohou – ve lhůtě pouhých 8 dní – přikázat dočasnou úlevu pro oznamovatele, zrušit odvetná opatření, a tak plně chránit každého, kdo upozorňuje na
téměř jakýkoliv typ problému.
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První případy, které se již dostaly před soud nebo na asistenční linku Pištaljky
ukazují, že soudci nejsou příliš ochotní opatření zákona uvádět do praxe a jejich
snaha pomoci oznamovatelům je spíše laxní. Soudy první instance opakovaně
promeškávají dané lhůty, i když odvolací soudy se podle práva staví na stranu
ochrany oznamovatelů. Jedinou cestou vpřed pro zákon o oznamovatelích i pro
Srbsko jako takové je trvat na nezávislosti justičního systému a podporovat soudce, kteří tento zákon systematicky hájí. Zákon o ochraně oznamovatelů se vztahuje i na soudce a může být důležitým nástrojem pro dosažení úplné nezávislosti
na exekutivní moci. Díky zavedení tohoto zákona do praxe Srbsko zjistí, že existuje
způsob, jak se soudci mohou postavit excesům vlády a přitom za to nemusí být
vyhozeni ze zaměstnání.
Srbský justiční systém se dosud vyrovnává s nešťastným pokusem o „reformu“
z roku 2009. Více než 800 soudců bylo bez uvedení jakýchkoliv důvodů odvoláno
ze svých postů a vláda ve vztahu se soudy i s médii ukazovala svou sílu a moc.
(Samotná organizace Pištaljka byla založena skupinou novinářů vyhozených
v roce 2009 z novin ovládaných vládou poté, co jsme upozornili na cenzuru
a střet zájmů premiéra.) Soudcům nikdo neposkytl žádné vysvětlení toho, proč se
nemohli vrátit na svá místa, a šířily se další zvěsti o politických manipulacích. Pod
tlakem veřejnosti a EU zahájila vláda revizi celého procesu, která ovšem skončila
ještě horším fiaskem. V roce 2011 byl zatčen Blagoje Jakšić, respektovaný soudce
a člen Nejvyšší soudní rady, na základě falešného obvinění ze zneužívání pozice
v roce 1998. Ve vězení strávil 5 měsíců, během nichž se objevovaly nové a nové
důkazy o tom, že jde o odvetné opatření. Odmítl totiž hlasovat tak, jak si přála
výkonná moc, a rozhodl se postavit za práva ostatních soudců.
xxxxxxxxxx

V říjnu jsem se zúčastnil výroční schůzky srbských soudců, na niž byla Pištaljka
pozvána v rámci semináře o whistleblowingu. Jsme jedinou nevládní organizací,
která kdy byla k tomuto exkluzivnímu setkání přizvána. Využili jsme této příležitosti
k přehrání videoposelství, které srbským oznamovatelům zaslal slavný detektiv
NYPD Frank Serpico. Moje žena Dragana Matovićová, která je redaktorkou Pištaljky, a já jsme se Serpicem mluvili loni v létě poblíž jeho domova ve státě New
York a nabídli mu možnost dané sdělení nahrát. „Když zpívá jeden pták sám, je to
jenom pár not. Když se ale přidají i ostatní ptáci, je z toho symfonie,“ řekl Serpico.
Poté, co jsme toto poselství přehráli publiku asi 300 soudců, se jeden z nich přihlásil, že by chtěl něco říct. Přišel k pódiu a začal mluvit. „Neměl jsem v úmyslu tady
dnes vystoupit, ale po Serpicově poselství jsem se rozhodl, že k vám promluvím,“
uvedl soudce. Moderátor, dlouholetý člen Nejvyššího soudu, jej požádal, aby se pro
účely zápisu představil. „Jmenuji se Blagoje Jakšić a v roce 2011 mne jako člena
Nejvyšší soudní rady zatkli za to, že jsem odmítl hlasovat tak, jak chtěli politici.“
Sálem se rozlehl bouřlivý spontánní potlesk. Serpico měl pravdu. Jeden pták dokáže vyloudit jenom pár not. Společně ale dokážeme zazpívat nádhernou symfonii.
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