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NÁVRHY 

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, 

aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že základními hodnotami EU, které jsou zakotveny v článku 2 Smlouvy 

o Evropské unii (SEU) a v Listině základních práv EU, jsou dodržování zásad 

demokracie, právního státu a základních práv a že ustanovení článků 11 a 41 téže listiny 

výslovně chrání svobodu projevu a právo na řádnou správu; 

B. vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2014 jsou všechny orgány EU povinny zavést v souladu 

s články 22a, 22b a 22c služebního řádu interní pravidla na ochranu oznamovatelů, kteří 

jsou úředníky EU; 

C. vzhledem k tomu, že oznamovatelé poskytují zásadní službu celému společenství, hrají 

velmi důležitou a cennou úlohu při ochraně demokracie a obecného zájmu, zásadním 

způsobem přispěli k objasňování takových případů, jako je tzv. LuxLeaks, SwissLeaks, 

WikiLeaks a Panama Papers, a jsou významným zdrojem informací v boji proti trestné 

činnosti, korupci a jiným porušením právních předpisů ve veřejném i soukromém sektoru, 

jak opakovaně uznal Parlament spolu s mezinárodními organizacemi, například s Radou 

Evropy, Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a OSN; vzhledem 

k tomu, že všechny tyto organizace uvedly, že oznamovatele je třeba chránit; vzhledem 

k tomu, že účinná ochrana oznamovatelů by rovněž přispěla k účinnosti vnitřního trhu, 

posílila by důvěru občanů v EU a byla by rozhodně přínosem k pěstování kultury veřejné 

odpovědnosti a integrity ve veřejných a soukromých institucích; 

D. vzhledem k tomu, že v současnosti trpí oznamovatelé kvůli oznamování informací často 

negativními dopady a odvetnými opatřeními, spolu se svými rodinami se stávají se oběťmi 

sociálního vyloučení a stigmatizace a často přicházejí o práci; vzhledem k tomu, že podle 

OECD více než třetina organizací, které mají mechanismus oznamování, nedisponuje 

žádnými písemně zakotvenými zásadami ochrany oznamovatelů před odvetnými 

opatřeními nebo o nich neví; vzhledem k tomu, že v mnoha jurisdikcích, a zejména 

v soukromém sektoru, jsou zaměstnanci s ohledem na určité informace vázáni povinností 

mlčenlivosti, a že oznamovatelé by tedy mohli být v důsledku odhalení informací mimo 

vlastní organizaci podrobeni disciplinárním opatřením; 

E. vzhledem k tomu, že stávající ochrana oznamovatelů v EU je do značné míry 

nedostatečná, odvětvová, mezi jednotlivými členskými státy nejednotná a v některých 

případech zcela chybí a že tato skutečnost má nepříznivý dopad mimo jiné na politiku EU 

a finanční zájmy Unie; vzhledem k tomu, že právní předpisy EU, které stanoví zvláštní 

pravidla pro národní bezpečnost, boj proti terorismu a organizovanou trestnou činnost, již 

obsahují některá ustanovení na ochranu oznamovatelů před odvetnými opatřeními, ale 

dosud nezavádí horizontální legislativu, která by se vztahovala na všechny veřejné 

a soukromé subjekty, což znamená, že předpisy v této oblasti jsou často neúčinné, 

objevuje se diskriminace a vznikají mezery; bere na vědomí, že většina členských států 

EU ratifikovala Úmluvu OSN proti korupci, z níž vyplývá povinnost zajistit 

oznamovatelům náležitou a účinnou ochranu; 

F. vzhledem k tomu, že ochrana oznamovatelů by měla být právně zaručena a posílena 
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v rámci celé EU, pokud účelem příslušného oznámení je ochrana veřejného zájmu a 

oznamovatel jedná v dobré víře v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská 

práva; 

G. vzhledem k tomu, že evropský veřejný ochránce práv má jasnou pravomoc prošetřovat 

stížnosti občanů EU na nesprávné úřední postupy v orgánech EU, ale že samotný úřad 

ochránce nehraje v ochraně oznamovatelů žádnou úlohu; 

1. konstatuje, že dostatečně vyspělé systémy ochrany oznamovatelů byly zavedeny pouze 

v několika členských státech; žádá členské státy, které zásady ochrany oznamovatelů ještě 

netransponovaly do vnitrostátního práva, aby tak učinily co možná nejdříve; 

2. zdůrazňuje, že oznamovatelé i dotčené soukromé nebo veřejné subjekty či instituce by 

měly zajistit právní ochranu práv, která jsou zakotvena v Listině základních práv 

Evropské unie a ve vnitrostátních právních předpisech; 

3. domnívá se, že s ohledem na klíčovou úlohu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu 

je naprosto nutné náležitě chránit fyzickou a mravní integritu, živobytí a profesní dráhu 

osob, které předávají informace (ať už důvěrné či nikoliv) o podezření z nesrovnalostí, 

protiprávního jednání nebo ohrožení veřejného zájmu, před odvetnými opatřeními, včetně 

správních, občanských a trestních řízení, a v případě potřeby jim zaručit přístup k soudní 

pomoci a psychologické podpoře; zdůrazňuje, že pokud je oznamovatel zaměstnancem 

dotčené organizace nebo může v důsledku činnosti strany, o níž byly odhaleny informace, 

utrpět újmu, musí být tato ochranná opatření přísnější, neboť oznamovatelé se mohou 

ocitnout ve slabé a obtížné pozici, která může vyžadovat dodatečné finanční a právní 

nástroje; domnívá se, že důkazní břemeno by mělo být přeneseno na druhou stranu tak, 

aby dokazovat, že veškeré změny nebo odvetná opatření nesouvisejí s oznámením 

informací, které podléhá ochraně, musel právě zaměstnavatel; 

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby zaručily oznamovatelům nejvyšší možný stupeň 

utajení, a to i v digitálním prostředí, umožnily jim přístup ke standardnímu postupu a 

současně jim zaručily právo podat oznámení v případech závažného protiprávního jednání 

nebo v případech, kdy interní kanály jsou buď neúčinné, nebo kontraproduktivní, přímo 

prostřednictvím externích kanálů; 

5. vyzývá Komisi, aby prostudovala postupy, které se při ochraně oznamovatelů nejvíce 

osvědčily na celosvětové úrovni, a na jejich základě a s uplatněním holistického přístupu 

urychleně a v souladu se zásadou subsidiarity zavedla legislativní návrh společného 

regulačního rámce, který zaručí vysokou úroveň horizontální ochrany ve veřejném i 

soukromém sektoru a současně zajistí, aby členské státy mohly přijímat právní předpisy 

zavádějící výraznější ochranu; připomíná svou výzvu k předložení horizontálních návrhů 

do konce roku 2017; vyzývá Komisi, aby zvážila model ochrany oznamovatelů, podle 

kterého by se veřejné orgány nesměly pokoušet odkrýt totožnost oznamovatelů; 

6. připomíná, že Smlouvy stanoví několik právních základů, které je třeba prozkoumat, aby 

Unie mohla jednat v této oblasti a mohla být zavedena komplexní a horizontální směrnice 

o minimálních harmonizovaných podmínkách ochrany oznamovatelů; k takovým právním 

základům patří např. článek 114 SFEU týkající se sbližování vnitrostátních právních 

předpisů o fungování vnitřního trhu a čl. 153 odst. 2 písm. b) o ochraně pracovních 

podmínek; 
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7. zdůrazňuje, že společný regulační rámec by měl zahrnovat širokou a jasnou právní 

definici „oznamovatele“, která pokryje široké spektrum pracovních vztahů a také 

oznamování informací o nezákonných či nedovolených činnostech nebo činnostech, jež 

ohrožují veřejný zájem, a že rámec by měl rovněž určit nástroje, které zaručí ochranu před 

bezdůvodným právním stíháním a odvetnými opatřeními, ale také pobídky, které by 

oznamovatele motivovaly k odhalování protiprávních činností; trvá na tom, že tato 

ochrana by neměla být poskytnuta osobám jednajícím v rozporu s veřejným zájmem, 

například osobám zveřejňujícím informace výhradně za účelem osobního zisku, špionáže, 

v rámci operace „pod falešnou vlajkou“, hybridní války, podvratné činnosti či jakékoliv 

jiné formu trestné činnosti; konstatuje nicméně, že tato ochrana musí být rovněž zajištěna 

pro osoby obviněné z údajných nesrovnalostí, ať už ve veřejném či soukromém sektoru, 

což zahrnuje například procesní práva na ochranu před pomluvou a falešným obviněním; 

zdůrazňuje, že je třeba rychle a seriózně prověřit zprávy oznamovatelů a že oznamovatel i 

jakákoli osoba, na niž zveřejnění poukáže, by měli mít možnost předložit během 

vyšetřování dodatečné argumenty a důkazy; 

8. připomíná, že stávající právní předpisy EU musí mezitím uplatňovat jak orgány Unie, tak 

členské státy a že by měly být interpretovány takovým způsobem, aby oznamovatelům, 

kteří jednají ve veřejném zájmu, byla zaručena co největší ochrana; zdůrazňuje, že 

ochrana oznamovatelů již byla uznána jako mechanismus důležitý pro zajištění účinné 

uplatňování právních předpisů EU; vyzývá proto členské státy, aby nekriminalizovaly 

kroky oznamovatelů, kteří informace zveřejňují ve veřejném zájmu; 

9. vybízí všechny orgány a instituce EU, aby šly příkladem a na základě článku 22 

služebního řádu, který stanovuje povinnost zavést vnitřní pravidla na ochranu 

oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu, v plném rozsahu a účinně zareagovaly na 

zprávu z vlastního podnětu, kterou předložila evropská veřejná ochránkyně práv dne 

24. července 2014; 

10. vyzývá členské státy, aby určily transparentní a bezpečné způsoby oznamování zahrnující 

jasné a zabezpečené ohlašovací protokoly zaručující utajení, zřídily nezávislé vnitrostátní 

orgány pro ochranu oznamovatelů, kteří jednají ve veřejném zájmu, a zvážily možnost 

vyčlenit na jejich podporu zvláštní finanční prostředky; domnívá se, že zřízení 

nezávislého orgánu by mohlo členským státům pomoci při koordinaci jejich činnosti a že 

takový orgán by byl obzvláště užitečný při řešení přeshraničních případů; 

11. vybízí členské státy a orgány EU, aby prosazovaly kulturu uznávání významné úlohy 

oznamovatelů ve společnosti, a to i prostřednictvím osvětových kampaní; vyzývá zejména 

Komisi, aby k této otázce předložila komplexní plán; považuje za nezbytné pěstovat ve 

veřejné správě a na pracovištích etickou kulturu s cílem podtrhnout význam zvyšování 

povědomí zaměstnanců o již existujících právních rámcích pro oznamování, a to ve 

spolupráci s odborovými organizacemi; 

12. vyzývá Komisi, aby uspořádala veřejnou konzultaci s cílem zjistit postoj zúčastněných 

stran k mechanismům oznamování a přezkoumat potenciální nedostatky v postupech na 

vnitrostátní úrovni; zastává názor, že výsledky veřejné konzultace budou pro Komisi 

cennými podněty k vypracování možného návrhu na ochranu oznamovatelů v budoucnu.  
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