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P Ř I P O M Í N K Y  

 

k analyse whistleblowingu a ochrany oznamovatelů 

 

Obecně 

Úřad pro ochranu osobních údajů odmítá materiál jako celek. Obecně lze uvést, že na 

základě parciálních tvrzení některých zájmových subjektů se prosazuje zavedení speciální 

regulace whistleblowingu v České republice, ačkoliv důvody, které k tomu vedou, jsou 

částečně nedoložené a částečně zkreslené. Institucionální zakotvení anonymního udavačství 

je z principu špatné, v rozporu s tradicí evropského (kontinentálního) práva a přispívá 

k plíživému rozšíření sledovací (angl. surveillance society) a vzájemně si nedůvěřující 

společnosti. Má-li dojít ke změně paradigmatu, mělo by k tomu dojít přirozeně, cestou 

judikatury, nikoliv sociálním inženýrstvím zákonodárného sboru. Nebude-li tato zásadní 

námitka akceptována, ÚOOÚ uvádí následující zásadní obecné připomínky k nedostatkům 

materiálu: 

1. Whistleblowing je nezbytné česky pojmenovat. Je nevhodné v českém právním řádu 
používat anglicismy. Nabízí se pojem shození či oznamování či informování a 
whistleblower by měl být odvozeně od toho pojmenován jako shazovač, oznamovatel 
či informátor.  

2. Není dostatečně zhodnocena stávající právní úprava a možnost právní úpravy 
whistleblowingu v rámci stávajících právních předpisů. Naopak je bez bližšího 
zdůvodnění jednoznačně preferována úprava whistleblowingu ve zvláštním zákoně, 
ačkoli argumenty, proč by tomu tak mělo být, buď chybí zcela nebo nejsou 
dostatečně přesvědčivé. 

3. Zákonné zakotvení whistleblowingu může vést k poškození důvěry mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnanci. Důsledkem pak bude další rozšíření sledování a 
obecně poškozování soukromí zaměstnanců na pracovišti. Je nezbytné tato risika při 
přípravě právní úpravy zohlednit.  

4. V osnově usnesení bodu II.1 se slova „právní úpravy“ nahrazují slovy „věcného 
záměru zákona o regulaci“. Standardním legislativním krokem je vypracování 
věcného záměru. Toto není ani vhodné, ani smysluplné přeskakovat. 

5. V osnově usnesení bodu II.2 za slovo „vedoucím“ vkládají slova „vládě podřízených“. 
Předkladatel nerozlišuje mezi vládě podřízenými správními úřady, jako jsou 
ministerstva, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český báňský úřad, Úřad 
průmyslového vlastnictví, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost, Národní bezpečnostní úřad, Energetický regulační úřad, Český 
telekomunikační úřad, Grantová agentura České Republiky a Technologická 
agentura České republiky, a vládě nepodřízenými správními úřady, k nimž patří 
Český statistický úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu 
osobních údajů, Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, Nejvyšší 
kontrolní úřad a Česká národní banka. V případě, že by vláda ukládala úkoly vládě 
nepodřízeným správním úřadům (ÚOOÚ), byla by ohrožena nezávislost ÚOOÚ. 
Čl. 28 odst. 1 al. 2 směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů stanoví: „Tyto orgány plní úkoly, 
kterými jsou pověřeny, zcela nezávisle.“ ESD rozhodl v Evropská komise v. 
Německo, CELEX: 62007J0518, že národní úřady pro ochranu osobních údajů 
nesmějí být vládě podřízeny. Obdobné rozhodnutí se očekává v Evropská komise v. 
Rakousko, sp. zn. C-614/10. 
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K jednotlivým ustanovením 

1. Definice na pp. 4 a 7 je příliš obecná. Zahrnuje i veškerá udání (tj. trestní oznámení) 
a jiné stížnosti, takže by bylo nutné komplikovaně řešit souběh těchto právních úprav. 
 

2. Na p. 6 věty: „Jediný právní předpis, ve kterém je poněkud „náhodně“ whistleblowing 
přímo zmíněn, je novela vyhlášky České národní banky o obezřetném podnikání, 
která byla přijata při transpozici evropské směrnice související s regulatorními 
reformami finančního trhu. V tomto předpise je whistleblowing označován jako 
mechanismus sdělování významných obav zaměstnanců ohledně funkčnosti a 
efektivnosti řídícího a kontrolního systému mimo běžné informační toky, dostupný pro 
všechny zaměstnance, přičemž v případě využití mají zaměstnanci právo na 
zachování důvěrnosti.“ znějí: „Jediný právní předpis, ve kterém je whistleblowing 
přímo zmíněn, je § 34 odst. 2 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech 
obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů, který zní: „Pokud povinná osoba 
zavede mechanismus sdělování významných obav zaměstnanců ohledně funkčnosti 
a efektivnosti řídicího a kontrolního systému mimo běžné informační toky (whistle-
blowing), zajistí dostupnost tohoto mechanismu pro všechny zaměstnance a právo na 
zachování důvěrnosti zdroje v případě, že tohoto mechanismu zaměstnanec využije,“ 
kam čl. I bod 48 novely č. 380/2010 Sb. vložil klíčové slovo „whistleblowing“.“ Text by 
měl být dostatečně přesný a určitý. 
 

3. K bodu 4.1) V bodě 4.1 jsou nastíněny možné varianty působnosti úpravy 
whistleblowingu. ÚOOÚ se jednoznačně přiklání k variantě B, ale je třeba ji 
dopracovat, zejména vyřešit souběh s §§ 367 a 368 nového trestního zákoníku. 
Varianta A by mohla vést k přílišnému rozšíření whistleblowingu a to i u takových 
protiprávních skutečností, jako je např. úmyslné nedodržení obchodní smlouvy. 
Veřejný zájem na řešení těchto problémů nelze považovat za natolik zásadní, aby 
odůvodňoval zvláštní ochranu whistleblowerů. Varianta C pak zúžením možných 
whistleblowerů na zaměstnance nesystematicky a bez relevantního zdůvodnění 
omezuje možný dopad dané právní úpravy.  

 

4. K bodu 4.4) Problematika interního whistleblowingu (bod 4.4) by neměla být vůbec 
právně regulována. Je věcí samotných zaměstnavatelů, zda se rozhodnou nastavit 
takové mechanismy, aby zaměstnanci byli motivováni (nebáli se) oznamovat 
protiprávní jednání zaměstnavateli. 

 

5. K bodu 4.5) Právní řád reguluje již dnes možnost podat trestní oznámení na policii 
nebo státní zastupitelství. Navrhovatelé sami tvrdí, že by nová právní úprava neměla 
vést k zřízení žádných zvláštních úřadů. Není zřejmé, jaké další možnosti podání 
mají navrhovatelé na mysli. 
 

6. K bodu 4.7) V trestním právu má již dnes oznamovatel právo být informován o tom, 
jak bylo s jeho trestním oznámením naloženo. Není zřejmé z jakého důvodu a jakým 
konkrétním způsobem by se měla oprávnění oznamovatelů rozšiřovat nebo 
upravovat. 

 

7. K bodu 4.8)  Z návrhu není zřejmé, zda se navrhovatelé kloní k dobrovolnosti či 
povinnosti oznamovat. Nesplnění povinnosti oznamovat nebo překážet konkrétně 
vyjmenovaným trestným činům je již dnes možné sankcionovat podle §§ 367 a 368 
nového trestního zákoníku.  
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8. K bodu 4.9) Ochrana by se podle návrhu měla vztahovat na oznamovatele i 
v případech, kdy odmítá domněle protiprávní nebo trestněprávní jednání. Domněnka 
protiprávnosti je přitom subjektivním názorem zaměstnance a je jen obtížně 
prokazatelné, co bylo skutečnou motivací zaměstnance pro odmítnutí plnění 
pracovního úkolu. Zavedení této možnosti tak představuje nesystematické a 
nevyvážené oslabení postavení zaměstnavatele, který nemůže zaměstnance 
potrestat za to, že nevykonává pracovní povinnosti s odůvodněním, že podle jeho 
subjektivního názoru jsou protiprávní, ač tomu tak objektivně a prokazatelně není.  

 

9. K bodu 4.9) Utajení totožnosti oznamovatele může vést sice k ochraně 
oznamovatele v pracovněprávních vztazích, ale i k poškození procesních oprávnění 
toho, proti němuž oznámení směřuje. Obviněný v trestním řízení musí mít možnost 
vyjadřovat se k jednotlivým důkazům, tedy i ke svědeckým výpovědím a k osobě 
svědka, jehož věrohodnost může zpochybnit. Je tedy nezbytné, aby obviněný věděl, 
kdo proti němu svědčí, aby se mohl účinně hájit. Ve zvláštních případech lze již dnes 
totožnost svědka utajit. Nelze ale vázat prozrazení totožnosti oznamovatele pouze na 
jeho souhlas.  

 

10. K bodu 4.9) Právní úprava by vedle ochrany oznamovatele měla obsahovat i 
ochranu těch, proti kterým směřují nepravdivá a šikanozní oznámení. Při silné 
ochraně oznamovatele, která je navrhována, a která posiluje postavení oznamovatele 
v porovnání s ostatními zaměstnanci, je pravděpodobné, že řada oznámení bude mít 
právě tento charakter.  

 

11. K bodu 5) Není patrné, v čem je konkrétně nevyhovující stávající stav pokud jde o  
stížnosti nebo podněty, jakož i o jejich vyřízení. Není tedy ani zřejmé v čem by mělo 
spočívat jejich „zpřesnění“, které by měla obsahovat právní úprava whistleblowingu.  

 

12. K bodu 5) Rozšíření procesních práv svědka v trestním řízení o oprávnění nahlížet 
do spisu může vést k ohrožení informací, které spis obsahuje, tj. osobních údajů. 
Není zřejmé, proč by měl oznamovatel těmito specifickými oprávněními disponovat.  

 

13. K bodu 5) Není zřejmé proč a jaké další sankce by měly být zavedeny za 
neoprávněné propuštění zaměstnance. To je otázkou širší reformy pracovního práva.  

 

14. K bodu 5) Rozšíření možnosti soudu provádět dokazování nad rámec návrhů 
účastníků, případně další rozšíření procesních oprávnění oznamovatele v občanském 
soudním řízení je nesystematické, neboť směřuje od kontradiktorního procesu 
k inkvisičnímu. Občanský soudní řád obsahuje mechanismy k zajištění bezplatného 
právního zastoupení a osvobození od soudních poplatků u stran, které splňují 
zákonné předpoklady (zejména nemajetnost). Pokud nejsou dostatečné, pak by bylo 
vhodné řešit věc komplexně, tedy nejen pokud jde o spory, v nichž je jednou ze stran 
oznamovatel. 

 

15. K bodu 6) Z výše uvedených důvodů ÚOOÚ podporuje nulovou variantu. Bude-li 
zvolena varianta úpravy whistleblowingu v právním řádu, pak ÚOOÚ podporuje 
variantu B. 
 

16. V mezinárodní komparaci, p. 4, neplatí, že novinář je oprávněn chránit své zdroje.. 
Odmítnout vypovídat a sdělit své zdroje, je obecně zločin bránění spravedlnosti (angl. 
obstruction of justice) nebo úžeji pohrdání soudem (angl. contempt of court), cf. 
Branzburg v. Hayes, 408 US 665 (1972) a In re: Miller, 397 F. 3d 964, 975 (D. C. Cir. 
2005) etc. 
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17. V mezinárodní komparaci je nutno partii o USA (pp. 12–14) dopracovat. Z 
neznámého důvodu neuvádí Lloyd-La Follette Act (1912). Rovněž neuvádí žádné 
precedenty, např. Branzburg v. Hayes; Bush v. Lucas, 462 US 367 (1983) apod. 
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