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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Jak se ukázalo při nedávných skandálech, jako byly LuxLeaks, WikiLeaks, Panama Papers, 
Paradise Papers, Dieselgate atd., oznamovatelé poskytují celé společnosti službu, která má 
zásadní význam. Hrají nedocenitelnou roli při ochraně obecného zájmu, představují zásadní 
zdroj informací v boji proti korupci, podvodům a dalším nezákonným aktivitám a 
rozhodujícím způsobem přispívají ke kultuře transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonnosti 
ve veřejném i v soukromém sektoru. Na úrovni EU je účinná ochrana oznamovatelů nejen 
klíčem k zajištění účelného fungování oblastí příslušných oblastí politiky, ale je nezbytná i z 
toho důvodu, že odpovídá očekáváním společnosti, která tyto skandály vyvolávají, a posiluje 
tak důvěru občanů v orgány EU. Komise zpočátku upřednostňovala odvětvový přístup, 
především v oblasti finančních služeb, nyní však předložila návrh směrnice, který má 
mnohem širší oblast působnosti a obsahuje obecná pravidla pro ochranu osob oznamujících 
porušení práva Unie.

Zpravodaj považuje tento nový přístup za velmi slibný a navrhuje změny, které by měly 
právní rámec pro ochranu oznamovatelů ještě více posílit. Doporučuje zejména, aby věcná 
působnost návrhu zahrnovala i jednání namířené proti společným hodnota EU, které jsou 
uveden v článku 2 SEU, a porušování právních předpisů politickým jednáním. Navrhuje 
rovněž, aby mezi osoby mající nárok na ochranu byly zahrnuty i úředníci a další zaměstnanci 
EU a Evropského společenství pro atomovou energii. Součástí zpravodajových návrhů je 
konečně i větší ochrana v případech bezdůvodného nebo šikanózního právního postupu vůči 
oznamovatelům.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, 
aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Evropskou úmluvu o 
lidských právech, zejména článek 10 této 
úmluvy,

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Právní východisko 1 b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Listinu základních práv 
Evropské unie, a zejména na článek 11 
této listiny,

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Osoby, které pracují pro určitou 
organizaci nebo jsou s ní v kontaktu v 
rámci svých pracovních činností, jsou často 
prvními osobami, které se dozví o ohrožení
nebo poškození veřejného zájmu v této 
souvislosti. Tím, že záležitost oznámí, hrají 
klíčovou úlohu při odhalování případů 
porušení práva a jejich předcházení a při 
zajišťování blaha společnosti. Potenciální 
oznamovatelé jsou však často od oznámení 
svých obav nebo podezření odrazeni kvůli 
strachu z odvetných opatření.

(1) Osoby, které pracují pro určitou 
organizaci nebo jsou s ní v kontaktu v 
rámci svých pracovních činností, jsou často 
prvními osobami, které se dozví o 
nezákonných aktivitách nebo případech 
zneužívání práva, k nimž v této souvislosti
může docházet a které mohou 
představovat ohrožení nebo poškození 
veřejného zájmu. Tím, že záležitost 
oznámí, hrají klíčovou úlohu při 
odhalování případů porušení práva a jejich 
předcházení a při ochraně blaha 
společnosti a veřejného zájmu. Potenciální 
oznamovatelé jsou však často od oznámení 
svých obav nebo podezření odrazeni kvůli 
strachu z odvetných opatření.

Odůvodnění

Navrhujeme přesnější znění.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Na úrovni Unie jsou oznámení 
oznamovatelů jedním z počátečních prvků 
prosazování práva Unie: vnitrostátním a 
unijním systémům prosazování práva 
poskytují informace, jež vedou k účinnému
odhalení, vyšetřování a stíhání případů 

(2) Na úrovni Unie jsou oznámení a 
zveřejnění učiněná oznamovateli jedním z 
počátečních prvků prosazování práva Unie: 
vnitrostátním a unijním systémům 
prosazování práva poskytují informace, jež 
vedou k účinnému odhalení, vyšetřování a 
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porušení práva Unie. stíhání případů porušení práva Unie.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V určitých oblastech politiky může 
porušování práva Unie způsobit vážné 
poškození veřejného zájmu ve smyslu 
vytvoření značných rizik pro blaho 
společnosti. Jestliže byly v těchto oblastech 
zjištěny nedostatky při prosazování a 
oznamovatelé se nacházejí v 
privilegovaném postavení, pokud jde o 
zveřejnění těchto porušení, je nutné 
prosazování posílit zajištěním účinné 
ochrany oznamovatelů před odvetnými 
opatřeními a zavedením účinných kanálů 
pro oznamování.

(3) V určitých oblastech politiky může 
porušování práva Unie způsobit poškození 
veřejného zájmu ve smyslu vytvoření 
značných rizik pro blaho společnosti a 
narušit důvěru občanů v jednání Unie. 
Jestliže byly v těchto oblastech zjištěny 
nedostatky při prosazování a oznamovatelé 
se nacházejí v privilegovaném postavení, 
pokud jde o zveřejnění těchto porušení, je 
nutné prosazování posílit zajištěním účinné 
ochrany oznamovatelů před odvetnými 
opatřeními a zavedením účinných, 
důvěrných a bezpečných kanálů pro 
oznamování.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Společné minimální normy 
zajišťující účinnou ochranu oznamovatelů 
by se proto měly uplatňovat v aktech a 
oblastech politiky, ve kterých i) je nutné 
posílit prosazování; ii) klíčovým faktorem, 
který negativně ovlivňuje prosazování, je 
nedostatečné oznamování ze strany 
oznamovatelů a iii) porušování práva Unie 
může mít za následek vážné poškození 
veřejného zájmu.

(5) Společné minimální právní normy 
zajišťující účinnou ochranu oznamovatelů 
by se proto měly uplatňovat v aktech a 
oblastech politiky, ve kterých i) je nutné 
posílit prosazování; ii) klíčovým faktorem, 
který negativně ovlivňuje prosazování, je 
nedostatečné oznamování ze strany 
oznamovatelů a iii) porušování práva Unie 
může mít za následek poškození veřejného 
zájmu; Zároveň má zásadní význam, aby 
byla zajištěna dobrá pověst dotčených 
subjektů, zejména pokud ještě předmět 
zprávy nebyl prokázán.

Pozměňovací návrh 7
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Shromažďování důkazů, 
odhalování a řešení trestných činů proti 
životnímu prostředí a nezákonného jednání 
proti ochraně životního prostředí je i 
nadále problematické a je třeba je posílit, 
jak bylo uznáno ve sdělení Komise 
nazvaném „Opatření EU ke zlepšení 
dodržování právních předpisů v oblasti 
životního prostředí a správy věcí veřejných 
v této oblasti“ ze dne 18. ledna 201840 . 
Ačkoli v současnosti existují pravidla pro 
ochranu oznamovatelů pouze v jednom 
odvětvovém nástroji týkajícím se ochrany 
životního prostředí41, zavedení takovéto 
ochrany se jeví jako nezbytné k zajištění 
účinného prosazování acquis Unie v oblasti 
životního prostředí, jehož porušování může 
způsobit vážné poškození veřejného zájmu 
s možným efektem přelévání přes hranice 
států. To je důležité i v případech, kdy 
škody na životním prostředí mohou 
způsobit nebezpečné výrobky.

(10) Shromažďování důkazů, 
odhalování a řešení trestných činů proti 
životnímu prostředí a nezákonného jednání 
proti ochraně životního prostředí je i 
nadále problematické a je třeba je posílit, 
jak bylo uznáno ve sdělení Komise 
nazvaném „Opatření EU ke zlepšení 
dodržování právních předpisů v oblasti 
životního prostředí a správy věcí veřejných 
v této oblasti“ ze dne 18. ledna 201840 . 
Ačkoli v současnosti existují pravidla pro 
ochranu oznamovatelů pouze v jednom 
odvětvovém nástroji týkajícím se ochrany 
životního prostředí41, zavedení takovéto 
ochrany se jeví jako nezbytné k zajištění 
účinného prosazování acquis Unie v oblasti 
životního prostředí, jehož porušování může 
způsobit vážné poškození veřejného zájmu 
s možným efektem přelévání přes hranice 
států. To je důležité i v případech, kdy 
škody na životním prostředí mohou 
způsobit nebezpečné výrobky.

_________________ _________________

40 COM(2018) 10 final. 40 COM(2018) 10 final.

41 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 
o bezpečnosti činností v odvětví ropy a 
zemního plynu v moři (Úř. věst. L 178, 
s. 66).

41 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 
o bezpečnosti činností v odvětví ropy a 
zemního plynu v moři (Úř. věst. L 178, 
s. 66).

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Ochrana soukromí a osobních údajů 
je další oblastí, v níž mají oznamovatelé 
privilegované postavení, pokud jde o 
zveřejnění porušení práva Unie, jež mohou 
vážně poškodit veřejný zájem. Podobné 

(14) Ochrana soukromí a osobních údajů 
je další oblastí, v níž mají oznamovatelé 
privilegované postavení, pokud jde o 
zveřejnění porušení práva Unie, jež mohou 
poškodit veřejný zájem. Podobné úvahy 
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úvahy platí i pro porušení směrnice o 
bezpečnosti sítí a informačních systémů45, 
která zavádí hlášení incidentů (včetně těch, 
jež neohrožují ochranu osobních údajů) a 
bezpečnostní požadavky vztahující se na 
subjekty, které poskytují základní služby v 
mnoha odvětvích (např. energetika, zdraví, 
doprava, bankovnictví atd.), a 
poskytovatele klíčových digitálních služeb 
(např. služby cloud computingu). 
Oznamování ze strany oznamovatelů v této 
oblasti je obzvláště cenné při předcházení 
bezpečnostním incidentům, jež by se 
nepříznivě dotkly klíčových hospodářských 
a sociálních činností a široce využívaných 
digitálních služeb. Pomáhá zajistit 
kontinuitu služeb, jež jsou nezbytné pro 
fungování vnitřního trhu a blaho 
společnosti.

platí i pro porušení směrnice o bezpečnosti 
sítí a informačních systémů45, která zavádí 
hlášení incidentů (včetně těch, jež 
neohrožují ochranu osobních údajů) a 
bezpečnostní požadavky vztahující se na 
subjekty, které poskytují základní služby v 
mnoha odvětvích (např. energetika, zdraví, 
doprava, bankovnictví atd.), a 
poskytovatele klíčových digitálních služeb 
(např. služby cloud computingu). 
Oznamování ze strany oznamovatelů v této 
oblasti je obzvláště cenné při předcházení 
bezpečnostním incidentům, jež by se 
nepříznivě dotkly klíčových hospodářských 
a sociálních činností a široce využívaných 
digitálních služeb. Pomáhá zajistit 
kontinuitu služeb, jež jsou nezbytné pro 
fungování vnitřního trhu a blaho 
společnosti.

_________________ _________________

45 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/1148 ze dne 
6. července 2016 o opatřeních k zajištění 
vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a 
informačních systémů v Unii.

45 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/1148 ze dne 
6. července 2016 o opatřeních k zajištění 
vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a 
informačních systémů v Unii.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Ochrana finančních zájmů Unie, 
která souvisí s bojem proti podvodům, 
korupci a jiným protiprávním činnostem 
poškozujícím využívání výdajů Unie, s 
výběrem příjmů Unie a s finančními 
prostředky nebo aktivy Unie, je hlavní 
oblastí, v níž je zapotřebí prosazování 
práva Unie posílit. Posílení ochrany 
finančních zájmů Unie zahrnuje rovněž 
plnění rozpočtu Unie v souvislosti s výdaji 
vynaloženými na základě Smlouvy o 
založení Evropského společenství pro 
atomovou energii. Neexistence účinného 
prosazování v oblasti finančních zájmů 

(16) Ochrana finančních zájmů Unie, 
která souvisí s bojem proti podvodům, 
korupci, porušování právních závazků, 
zneužití moci a jiným protiprávním 
činnostem poškozujícím využívání výdajů 
Unie, s výběrem příjmů Unie a s 
finančními prostředky nebo aktivy Unie, je 
hlavní oblastí, v níž je zapotřebí 
prosazování práva Unie posílit. Posílení 
ochrany finančních zájmů Unie zahrnuje 
rovněž plnění rozpočtu Unie v souvislosti s 
výdaji vynaloženými na základě Smlouvy 
o založení Evropského společenství pro 
atomovou energii. Neexistence účinného 
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Unie, včetně podvodů a korupce na 
vnitrostátní úrovni, má za následek snížení 
příjmů Unie a zneužití finančních 
prostředků EU, což může narušit veřejné 
investice a růst a oslabit důvěru občanů v 
opatření EU. Ochrana oznamovatelů je 
nezbytná, aby se usnadnilo odhalování 
příslušných podvodných a protiprávních 
činností, předcházení těmto činnostem a 
odrazování od nich.

prosazování v oblasti finančních zájmů 
Unie, včetně podvodů a korupce na 
vnitrostátní úrovni, má za následek snížení 
příjmů Unie a zneužití finančních 
prostředků EU, což může narušit veřejné 
investice a růst a oslabit důvěru občanů v 
opatření EU. Ochrana oznamovatelů je 
nezbytná, aby se usnadnilo odhalování 
příslušných podvodných a protiprávních 
činností, předcházení těmto činnostem a 
odrazování od nich.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Určité akty Unie, zejména v oblasti 
finančních služeb, jako je nařízení (EU) 
č. 596/2014 o zneužívání trhu49 a prováděcí 
směrnice Komise 2015/2392, přijatá na 
základě zmíněného nařízení50, již obsahují 
podrobná pravidla pro ochranu 
oznamovatelů. Tato směrnice by měla 
uvedené stávající právní předpisy Unie, 
včetně seznamu v části II přílohy, doplnit 
tak, aby byly tyto nástroje plně sladěny s 
jejími minimálními normami a aby 
současně zachovávaly případné zvláštnosti, 
které jsou v nich stanoveny a které jsou 
přizpůsobeny příslušným odvětvím. To má 
obzvláštní význam pro určení, které právní 
subjekty v oblasti finančních služeb, 
předcházení praní peněz a financování 
terorismu mají v současnosti povinnost 
zavést interní kanály pro oznamování.

(18) Určité akty Unie, zejména v oblasti 
finančních služeb, jako je nařízení (EU) 
č. 596/2014 o zneužívání trhu49 a prováděcí 
směrnice Komise 2015/2392, přijatá na 
základě zmíněného nařízení50, již obsahují 
podrobná pravidla pro ochranu 
oznamovatelů. Tato směrnice by měla 
uvedené stávající právní předpisy Unie, 
včetně seznamu v části II přílohy, doplnit 
tak, aby byly tyto nástroje plně sladěny s 
jejími minimálními normami a aby 
současně zachovávaly případné zvláštnosti, 
které jsou v nich stanoveny a které jsou 
přizpůsobeny příslušným odvětvím. To má 
obzvláštní význam pro určení, které právní 
subjekty v oblasti finančních služeb, 
předcházení praní peněz a financování 
terorismu a boje proti nim mají v 
současnosti povinnost zavést interní kanály 
pro oznamování.

_________________ _________________

49 Úř. věst. L 173, s. 1. 49 Úř. věst. L 173, s. 1.

50 Prováděcí směrnice Komise (EU) 
2015/2392 ze dne 17. prosince 2015 k 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 596/2014, pokud jde o oznamování 
skutečných nebo možných porušení tohoto 
nařízení příslušným orgánům (Úř. věst. 

50 Prováděcí směrnice Komise (EU) 
2015/2392 ze dne 17. prosince 2015 k 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 596/2014, pokud jde o oznamování 
skutečných nebo možných porušení tohoto 
nařízení příslušným orgánům (Úř. věst. 
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L 332, s. 126). L 332, s. 126).

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Za účelem plného využití 
ustanovení této směrnice by měla 
existovat možnost, aby předmětem 
oznámení byly i činnosti, které nejsou 
považovány za protiprávní v právním 
smyslu, ale které by mohly ovlivnit obecný 
zájem. Je proto vhodné začlenit 
ustanovení, podle něhož má oznamující 
osoba nárok na ochranu podle této 
směrnice i v případě oznámení informací 
o takových činnostech.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Věcná působnost této směrnice by 
nebyla úplná, kdyby nezahrnovala i 
ochranu osob, které oznamují jednání 
namířené proti společným hodnotám 
Unie, které jsou uvedeny v článku 2 SEU, 
nebo narušování práv, svobod a zásad 
stanovených v Listině základních práv 
Evropské unie (dále jen „Listina“).

(Viz pozměňovací návrhy k 22. bodu odůvodnění a k čl. 1 odst. 1 písm. da (novému)).

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18c) Za účelem dosažení cílů této 
směrnice by definice nezákonných aktivit, 
které je třeba oznámit, měla být vymezena 
co nejširší. Porušením práva Unie by 
mohlo být zejména jednání politické 
povahy, které je výsledkem rozhodnutí 
právního subjektu ve veřejném sektoru a 
které představuje ohrožení nebo poškození 
veřejného zájmu. Směrnice by měla proto 
obsahovat ustanovení v tom smyslu, že 
oznamující osoba má v případě oznámení 
informací o takových případech porušení 
práva Unie nárok na ochranu podle této 
směrnice. 

(Viz pozměňovací návrh k čl. 1 odst. 1a (novému).)

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Osoby, které oznámí informace o 
ohrožení nebo poškození veřejného zájmu, 
jež získaly v souvislosti se svou pracovní 
činností, využívají své právo na svobodu 
projevu. Právo na svobodu projevu 
zakotvené v článku 11 Listiny základních 
práv Evropské unie (dále jen „Listina“) a v 
článku 10 Evropské úmluvy o lidských 
právech (dále jen „EÚLP“) zahrnuje 
svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků.

(22) Osoby, které oznámí informace o 
ohrožení nebo poškození veřejného zájmu, 
jež získaly v souvislosti se svou pracovní 
činností, využívají své právo na svobodu 
projevu. Právo na svobodu projevu 
zakotvené v článku 11 Listiny a v 
článku 10 Evropské úmluvy o lidských 
právech (dále jen „EÚLP“) zahrnuje 
svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků.

(Viz pozměňovací návrh k bodu  odůvodnění 18a (novému).)

Odůvodnění

Listina je pod svým celým názvem uvedena již v bodě 18a (novém) odůvodnění.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Osoby potřebují zvláštní právní 
ochranu, pokud oznámené informace 
získají prostřednictvím svých pracovních 
činností, a hrozí jim tudíž odvetná opatření 
v souvislosti s prací (například za porušení 
povinnosti zachovávat důvěrnost nebo 
loajalitu). Základním důvodem pro 
zajištění ochrany těchto osob je jejich 
ekonomická zranitelnost plynoucí ze 
vztahu k osobě, na níž jsou fakticky
pracovně závislé. Neexistuje-li takováto 
nerovnováha sil v souvislosti s prací (např. 
v případě běžných stěžovatelů nebo 
nezúčastněných osob z řad občanů), není 
ochrana před odvetnými opatřeními nutná.

(24) Osoby potřebují zvláštní právní 
ochranu, pokud oznámené informace 
získají prostřednictvím svých pracovních 
činností, a hrozí jim tudíž odvetná opatření 
v souvislosti s prací (například za porušení 
povinnosti zachovávat důvěrnost nebo 
loajalitu). Základním důvodem pro 
zajištění ochrany těchto osob je jejich 
ekonomická zranitelnost plynoucí ze 
vztahu k subjektu, na němž jsou pracovně 
závislé. Neexistuje-li takováto 
nerovnováha sil v souvislosti s prací (např. 
v případě běžných stěžovatelů nebo 
nezúčastněných osob z řad občanů), není 
ochrana před odvetnými opatřeními nutná.

Odůvodnění

Navrhujeme vhodnější znění.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Ochrana by se měla vztahovat 
především na osoby, které mají status 
„pracovníků“ ve smyslu článku 45 SFEU, 
jak jej vykládá Soudní dvůr Evropské 
unie52, tj. osoby, které po určitou dobu 
vykonávají pro jinou osobu pod jejím 
vedením činnosti, za které pobírají 
odměnu. Ochrana by měla být přiznána 
rovněž pracovníkům v nestandardním
pracovním poměru, včetně pracovníků na 
částečný úvazek a pracovníků s pracovní 
smlouvou na dobu určitou, jakož i osobám, 
které uzavřely pracovní smlouvu nebo jsou 
v pracovněprávním vztahu s agenturou 

(26) Ochrana by se měla vztahovat 
především na osoby, které mají status 
„pracovníků“ ve smyslu článku 45 SFEU, 
jak jej vykládá Soudní dvůr Evropské 
unie52, tj. osoby, které po určitou dobu 
vykonávají pro jinou osobu pod jejím 
vedením činnosti, za které pobírají 
odměnu. V souladu s judikaturou 
Soudního dvora by pojem pracovník měl 
být vykládán široce a zahrnovat například 
úředníky. Ochrana by měla být přiznána 
rovněž pracovníkům v jiném pracovním 
poměru, včetně pracovníků na částečný 
úvazek a pracovníků s pracovní smlouvou 
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práce, což jsou druhy vztahů, u nichž lze 
často obtížně uplatňovat standardní 
ochranu před nespravedlivým zacházením.

na dobu určitou, jakož i osobám, které 
uzavřely pracovní smlouvu nebo jsou v 
pracovněprávním vztahu s agenturou práce, 
což jsou druhy vztahů, u nichž lze často 
obtížně uplatňovat standardní ochranu před 
nespravedlivým zacházením.

_________________ _________________

52 Rozsudky ze dne 3. července 1986 ve 
věci Lawrie-Blum, 66/85; října 2010 ve 
věci Union Syndicale Solidaires Isère, C-
428/09; července 2015 ve věci Balkaya, C-
229/14; 4. prosince 2014 ve věci FNV 
Kunsten, C-413/13 a 17. listopadu 2016 ve 
věci Ruhrlandklinik, C-216/15.

52 Rozsudky ze dne 3. července 1986 ve 
věci Lawrie-Blum, 66/85; října 2010 ve 
věci Union Syndicale Solidaires Isère, C-
428/09; července 2015 ve věci Balkaya, C-
229/14; 4. prosince 2014 ve věci FNV 
Kunsten, C-413/13 a 17. listopadu 2016 ve 
věci Ruhrlandklinik, C-216/15.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Ochrana by se měla rozšířit i na 
další kategorie fyzických nebo právnických 
osob, které sice nejsou „pracovníky“ ve 
smyslu článku 45 SFEU, mohou však hrát 
klíčovou úlohu při odhalování případů 
porušení práva a v souvislosti se svými 
pracovními činnostmi se mohou z 
ekonomického hlediska nacházet ve 
zranitelné situaci. Například v oblastech, 
jako je bezpečnost výrobků, jsou 
dodavatelé mnohem blíže zdroji možných 
nekalých a nedovolených praktik v oblasti 
výroby, dovozu či distribuce nebezpečných 
výrobků; při vynakládání finančních 
prostředků Unie mají poradci poskytující 
své služby privilegované postavení, pokud 
jde o upozornění na případy porušení, jichž 
jsou svědky. Tyto kategorie osob, včetně 
osob samostatně výdělečně činných, které 
poskytují služby, osob ve svobodném 
povolání, zhotovitelů, subdodavatelů a
dodavatelů, jsou obvykle postiženy 
odvetnými opatřeními ve formě 
předčasného ukončení nebo zrušení smluv 
o poskytování služeb, licence nebo 

(27) Ochrana by se měla rozšířit i na 
osoby, které usnadňují oznamování, jako 
jsou zprostředkovatelé a investigativní 
novináři, kteří odhalují potenciální 
porušení nebo porušení, k nimž již došlo, i 
další kategorie fyzických nebo právnických 
osob, které sice nejsou „pracovníky“ ve 
smyslu článku 45 SFEU, mohou však hrát 
klíčovou úlohu při odhalování případů 
porušení práva a v souvislosti se svými 
pracovními, sociálními nebo politickými
činnostmi se mohou z ekonomického 
hlediska nacházet ve zranitelné situaci. 
Například v oblastech, jako je bezpečnost 
výrobků, jsou dodavatelé mnohem blíže 
zdroji možných nekalých a nedovolených 
praktik v oblasti výroby, dovozu či 
distribuce nebezpečných výrobků; při 
vynakládání finančních prostředků Unie 
mají poradci poskytující své služby 
privilegované postavení, pokud jde o 
upozornění na případy porušení, jichž jsou 
svědky. Tyto kategorie osob, včetně osob 
samostatně výdělečně činných, které 
poskytují služby, osob ve svobodném 
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povolení, ztráty obchodních příležitostí, 
ztráty příjmů, nátlaku, zastrašování nebo 
obtěžování, zařazení na černou listinu / 
bojkotování podniku nebo poškození jejich 
dobré pověsti. Odvetnými opatřeními 
mohou být poškozeni i akcionáři a osoby v 
řídicích orgánech, například z finančního 
hlediska nebo ve formě zastrašování či 
obtěžování, zařazení na černou listinu nebo 
poškození jejich dobré pověsti. Ochrana by 
měla být přiznána také uchazečům o 
zaměstnání nebo zájemcům o poskytování 
služeb určité organizaci, kteří získali 
informace o porušení práva během 
přijímacího řízení nebo v jiné fázi 
předsmluvních jednání a kteří mohou být 
poškozeni odvetnými opatřeními například 
ve formě negativních pracovních referencí 
nebo zařazení na černou listinu / 
bojkotování podniku.

povolání, zhotovitelů, subdodavatelů a 
dodavatelů, jsou obvykle postiženy 
odvetnými opatřeními ve formě 
předčasného ukončení nebo zrušení smluv 
o poskytování služeb, licence nebo 
povolení, ztráty obchodních příležitostí, 
ztráty příjmů, nátlaku, zastrašování nebo 
obtěžování, zařazení na černou listinu / 
bojkotování podniku nebo poškození jejich 
dobré pověsti. Odvetnými opatřeními 
mohou být poškozeni i akcionáři a osoby v 
řídicích orgánech, například z finančního 
hlediska nebo ve formě zastrašování či 
obtěžování, zařazení na černou listinu nebo 
poškození jejich dobré pověsti. Ochrana by 
měla být přiznána také uchazečům o 
zaměstnání nebo zájemcům o poskytování 
služeb určité organizaci, kteří získali 
informace o porušení práva během 
přijímacího řízení nebo v jiné fázi 
předsmluvních jednání a kteří mohou být 
poškozeni odvetnými opatřeními například 
ve formě negativních pracovních referencí 
nebo zařazení na černou listinu / 
bojkotování podniku.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Ochrana by měla být poskytována 
rovněž úředníkům a jiným zaměstnancům 
Evropské unie a Evropského společenství 
pro atomovou energii, kteří v průběhu 
plnění svých povinností nebo v souvislosti 
s tím oznámí porušení práva Unie 
spadající do oblasti působnosti této 
směrnice. Tyto osoby mohou mít pracovní 
styky s právními subjekty v soukromém i 
veřejném sektoru jednoho nebo více 
členských států a mohou jim být na 
základě toho známy nezákonné aktivity, 
takže by se v případě oznámení takových 
aktivit mohlo stát, že se v dotčených 
členských státech stanou předmětem 
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odvetných opatření, například v podobě 
zastrašování, obtěžování nebo očerňování. 
Touto směrnicí by zároveň neměla být 
dotčena ustanovení článků 22a, 22b a 22c 
nařízení č. 31 (EHS), č. 11 (ESAE)1a.

__________________

Nařízení (EHS) č. 31, (ESAE) č. 11, 
kterým se stanoví služební řád úředníků a 
pracovní řád ostatních zaměstnanců 
Evropského hospodářského společenství a 
Evropského společenství pro atomovou 
energii (Úř. věst. P 045, 14.6.1962, s. 
1385).

(Viz pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 2 a (novému).)

Odůvodnění

Na úředníky a jiné zaměstnance EU a ESAE, kteří oznámí nezákonné aktivity, se vztahují 
články 22a–22c služebního řádu. Tato ustanovení však platí pouze pro orgány EU, nikoli pro 
členské státy. Účelem toho pozměňovacího návrhu je zajistit ochranu před jakoukoli formou 
odvetných opatření, jimž mohou být osoby podávající oznámení vystaveny odjinud než ze 
strany orgánů EU.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Účinné odhalování vážného 
poškození veřejného zájmu a předcházení 
takovému poškození vyžaduje, aby se 
oznámené informace, které jsou způsobilé 
pro ochranu, týkaly nejen protiprávních 
činností, nýbrž také zneužití práva, 
konkrétně jednání či opomenutí, jež se z 
formálního hlediska nejeví jako 
protiprávní, maří však předmět nebo účel 
práva.

(29) Účinné odhalování poškození 
veřejného zájmu a předcházení takovému 
poškození vyžaduje, aby se oznámené 
informace, které jsou způsobilé pro 
ochranu, týkaly nejen protiprávních 
činností, nýbrž také zneužití práva, 
konkrétně jednání či opomenutí, jež se z 
formálního hlediska nejeví jako 
protiprávní, maří však předmět nebo účel 
práva, nebo představují nebezpečí či 
potenciální hrozbu pro veřejný zájem.

Pozměňovací návrh 20
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Aby bylo možné zajistit účinnou 
ochranu, je třeba a zřídit kancelář, která 
bude schopna oznamovatele informovat o 
jejich právech, možnostech zveřejnění a 
příslušných omezeních, aby si byli vědomi 
svých práv a své odpovědnosti.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Odvetná opatření vyjadřují úzký
(příčina a následek) vztah, který musí 
existovat mezi oznámením a nepříznivým 
zacházením s oznamující osobou, a to 
přímo či nepřímo, aby tato osoba mohla 
požívat právní ochrany. Účinná ochrana 
oznamujících osob jako způsob posílení 
prosazování práva Unie vyžaduje širokou 
definici odvetných opatření, jež zahrnuje 
jakékoli jednání či opomenutí, k němuž 
dojde v pracovním kontextu a které těmto 
osobám působí újmu.

(31) Odvetná opatření vyjadřují vztah
(příčina a následek), který musí existovat 
mezi oznámením a nepříznivým 
zacházením s oznamující osobou, a to 
přímo či nepřímo, aby tato osoba mohla 
požívat právní ochrany. Účinná ochrana 
oznamujících osob jako způsob posílení 
prosazování práva Unie vyžaduje širokou 
definici odvetných opatření, jež zahrnuje 
jakékoli jednání či opomenutí, k němuž 
dojde v pracovním kontextu a které těmto 
osobám působí újmu.

Odůvodnění

Prokázání „úzkého“ vztahu by mohlo být pro oznamující osobu příliš náročné.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Oznamovatelé jsou důležitým 
zdrojem zejména pro investigativní 
novináře. Zajištění účinné ochrany 
oznamovatelů před odvetnými opatřeními 

(33) Oznamovatelé jsou důležitým 
zdrojem zejména pro investigativní 
novináře. Zajištění účinné ochrany 
oznamovatelů před odvetnými opatřeními 
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zvyšuje právní jistotu (potenciálních) 
oznamovatelů, a tím podporuje a usnadňuje 
rovněž whistleblowing pro sdělovací 
prostředky. V tomto ohledu má ochrana 
oznamovatelů jako zdrojů pro novináře 
zásadní význam pro zajištění funkce 
„hlídacího psa“, kterou investigativní 
žurnalistika plní v demokratických 
společnostech.

zvyšuje právní jistotu (potenciálních) 
oznamovatelů, a tím podporuje a usnadňuje 
rovněž whistleblowing pro sdělovací 
prostředky. V tomto ohledu má ochrana 
oznamovatelů jako zdrojů pro novináře 
zásadní význam pro zajištění funkce 
„hlídacího psa“, kterou investigativní 
žurnalistika plní v demokratických 
společnostech. Proti oznamovatelům a 
novinářům bývají také mnohdy vedena 
neopodstatněná soudní řízení ze strany 
advokátních společností, které napadají 
pověst oznamovatelů a vydírají je s cílem 
je zastrašit a přinutit je k nákladné právní 
obhajobě. Tyto praktiky by měly být rázně 
odsouzeny, a měly by tudíž spadat do 
působnosti této směrnice.

(Viz pozměňovací návrh k čl. 14 odst. 1 písm. na (novému)).

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Je na členských státech, aby určily 
orgány příslušné k přijímání oznámení o 
porušeních, která spadají do oblasti 
působnosti této směrnice, a přijetí 
vhodných následných opatření. Může se 
jednat o regulační orgány nebo orgány 
dohledu v dotčených oblastech, donucovací 
orgány, protikorupční orgány a veřejné 
ochránce práv. Orgány určené jako 
příslušné mají potřebné kapacity a 
pravomoci pro posouzení správnosti 
tvrzení uvedených v oznámení a řešení 
oznámených porušení, včetně zahájení 
vyšetřování, stíhání nebo přijetí opatření k 
zpětnému získání finančních prostředků či 
jiných vhodných nápravných opatření v 
souladu s jejich pověřením.

(34) Je na členských státech, aby určily 
orgány příslušné k přijímání oznámení o
porušeních, která spadají do oblasti 
působnosti této směrnice, a k přijetí 
vhodných následných opatření, a to orgány 
zaručující maximální nezávislost a 
nestrannost. Může se jednat o regulační 
orgány nebo orgány dohledu v dotčených 
oblastech, donucovací orgány, 
protikorupční orgány a veřejné ochránce 
práv. Orgány určené jako příslušné mají 
potřebné kapacity a pravomoci pro 
posouzení správnosti tvrzení uvedených v 
oznámení a řešení oznámených porušení, 
včetně zahájení vyšetřování nebo požádání 
o jeho zahájení, stíhání nebo přijetí 
opatření k zpětnému získání finančních 
prostředků či jiných vhodných nápravných 
opatření v souladu s jejich pověřením. 
Zaměstnanci těchto subjektů jsou 
specializovaní pracovníci, kteří 
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absolvovali náležitou odbornou přípravu a 
školení.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41a) Všeobecně a ve všech oblastech 
činnosti a ve všech podnicích, na něž se 
vztahuje tato směrnice, musí být využívání 
externích a interních kanálů pro 
oznamování dobře propojeno, aby bylo 
možné pokrýt co nejvíce situací.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Anonymní oznámení nebo 
zveřejnění je způsobem, který se používá a 
který by neměl být zakázán. Pokud tato 
směrnice nemá záměr upravovat takovéto 
typy oznámení nebo zveřejnění, neměla by 
je zcela vyjímat ze své oblasti působnosti. 
Pokud si tudíž autor oznámení nebo 
zveřejnění přeje zůstat anonymní, neměla 
by být jeho totožnost odhalena. Je-li však 
totožnost této osoby odhalena, měla by mít 
nárok na ochranu stanovenou podle této 
směrnice a mělo by i nadále být zaručeno 
utajení její totožnosti.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44a) Důvěrnost oznamující osoby a 
všech ostatních zúčastněných osob je 
třeba zajistit tak, aby postup oznamování 
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proběhl co nejsnadněji, bez překážek a 
autocenzury. Ochrana osobních údajů je 
stanovena v unijních i vnitrostátních 
právních předpisech a v případě oznámení 
je třeba ji plně dodržet.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Členské státy by měly zajistit 
náležité vedení záznamů o všech 
oznámeních o porušení a dohledatelnost 
každého oznámení v rámci příslušného 
orgánu, jakož i to, aby informace získané 
prostřednictvím oznámení mohly být tam, 
kde je to vhodné, použity jako důkazy při 
donucovacích opatřeních.

(57) Členské státy by měly zajistit 
náležité vedení záznamů o všech 
oznámeních o porušení a dohledatelnost 
každého oznámení v rámci příslušného 
orgánu, jakož i to, aby informace získané 
prostřednictvím oznámení mohly být tam, 
kde je to vhodné, použity jako důkazy při 
donucovacích opatřeních, přičemž by měla 
být pokud možno zachována důvěrnost 
oznamující osoby.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) V jiných případech nelze přiměřeně 
očekávat, že interní kanály budou fungovat 
řádně, mají-li například oznamující osoby 
oprávněné důvody domnívat se, že by v 
souvislosti s oznámením byly postiženy 
odvetnými opatřeními; že by nebyla 
utajena jejich totožnost; že se na porušení 
podílela osoba mající v pracovním 
kontextu konečnou odpovědnost; že by 
porušení mohlo být utajeno; že by mohly 
být zatajeny nebo zničeny důkazy; že by 
účinnost vyšetřovacích úkonů příslušných 
orgánů mohla být ohrožena nebo že je 
zapotřebí bezodkladné opatření (např. kvůli 
bezprostřednímu riziku vážného a 
konkrétního ohrožení života, zdraví a 

(63) V jiných případech nelze přiměřeně 
očekávat, že interní kanály budou fungovat 
řádně, mají-li například oznamující osoby 
oprávněné důvody domnívat se, že by v 
souvislosti s oznámením byly postiženy 
odvetnými opatřeními; že by nebyla 
utajena jejich totožnost; že se na porušení 
podílela osoba mající v pracovním 
kontextu konečnou odpovědnost; že by 
porušení mohlo být utajeno; že by mohly 
být zatajeny nebo zničeny důkazy; že by 
účinnost vyšetřovacích úkonů příslušných 
orgánů mohla být ohrožena nebo že je 
zapotřebí bezodkladné opatření (např. kvůli 
bezprostřednímu riziku vážného a 
konkrétního ohrožení života, zdraví a 
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bezpečnosti osob nebo nebezpečí pro 
životní prostředí). Ve všech těchto 
případech jsou osoby podávající oznámení 
externě příslušným orgánům a případně 
institucím nebo jiným subjektům Unie 
chráněny. Ochrana je mimoto přiznána 
rovněž v případech, kdy právní předpisy 
Unie umožňují, aby oznamující osoba 
podala oznámení přímo příslušným 
vnitrostátním orgánům či institucím nebo 
jiným subjektům Unie, například v 
souvislosti s podvody týkajícími se 
rozpočtu Unie, předcházením praní peněz 
a financování terorismu a jejich 
odhalováním nebo v oblasti finančních 
služeb.

bezpečnosti osob nebo nebezpečí pro 
životní prostředí). Ve všech těchto 
případech jsou osoby podávající oznámení 
externě příslušným orgánům a případně 
institucím nebo jiným subjektům Unie 
chráněny. Ochrana je mimoto přiznána 
rovněž v případech, kdy právní předpisy 
Unie umožňují, aby oznamující osoba 
podala oznámení přímo příslušným 
vnitrostátním orgánům či institucím nebo 
jiným subjektům Unie, například v 
souvislosti s podvody týkajícími se 
rozpočtu Unie, boj proti praní peněz a 
financování terorismu a jejich odhalováním 
nebo v oblasti finančních služeb.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) Oznamující osoby by měly být 
chráněny před jakoukoli formou odvetných 
opatření, přímých či nepřímých, která přijal 
jejich zaměstnavatel nebo zákazník / 
příjemce služeb a osoby, které pro tyto 
osoby pracují či jednají jejich jménem, 
včetně spolupracovníků a vedoucích 
pracovníků v téže organizaci nebo v jiných 
organizacích, s nimiž je oznamující osoba 
v kontaktu v rámci svých pracovních 
činností, je-li odvetné opatření dotčenou 
osobou doporučeno či tolerováno. Ochrana 
by měla být poskytnuta nejen před 
odvetnými opatřeními, která jsou přijata 
vůči oznamující osobě samotné, nýbrž také 
před odvetnými opatřeními, která mohou 
být přijata vůči právnímu subjektu, který 
tato osoba zastupuje, jako je neposkytnutí 
služeb, zařazení na černou listinu nebo 
bojkotování podniku. K nepřímým 
odvetným opatřením patří také kroky 
podniknuté proti příbuzným oznamující 
osoby, kteří jsou v pracovním kontextu 
také ve spojení se zaměstnavatelem 

(65) Oznamující osoby by měly být 
chráněny před jakoukoli formou odvetných 
opatření, přímých či nepřímých, která přijal 
jejich zaměstnavatel nebo zákazník / 
příjemce služeb a osoby, které pro tyto 
osoby pracují či jednají jejich jménem, 
včetně spolupracovníků a vedoucích 
pracovníků v téže organizaci nebo v jiných 
organizacích, s nimiž je oznamující osoba 
v kontaktu v rámci svých pracovních 
činností, je-li odvetné opatření dotčenou 
osobou doporučeno či tolerováno. Ochrana 
by měla být poskytnuta nejen před 
odvetnými opatřeními, která jsou přijata 
vůči oznamující osobě samotné, nýbrž také 
před odvetnými opatřeními, která mohou 
být přijata vůči právnímu subjektu, který 
tato osoba zastupuje, jako je neposkytnutí 
služeb, zařazení na černou listinu nebo 
bojkotování podniku. Ochrana proti 
odvetným opatřením by měla být 
poskytnuta také fyzickým nebo 
právnickým osobám, které jsou s 
oznamovatelem úzce spjaty, a to nehledě 
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oznamovatele či zákazníkem / příjemcem 
služeb, a proti zástupcům zaměstnanců, 
kteří oznamující osobu podpořili.

na povahu jejich činnosti a na to, zda jsou 
placeni, či nikoli. K nepřímým odvetným 
opatřením patří také kroky podniknuté 
proti příbuzným oznamující osoby, kteří 
jsou v pracovním kontextu také ve spojení 
se zaměstnavatelem oznamovatele či 
zákazníkem / příjemcem služeb, a proti 
zástupcům zaměstnanců, kteří oznamující 
osobu podpořili.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 69

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(69) Nemělo by být možné, aby bylo od 
práv a povinností stanovených touto 
směrnicí upuštěno na základě smluvních 
ujednání. Právní nebo smluvní povinnosti 
osob, jako jsou doložky o loajalitě ve 
smlouvách nebo dohody o mlčenlivosti / 
zachování důvěrnosti, nelze využít k tomu, 
aby bylo pracovníkům zabráněno v 
oznámení, k odepření ochrany nebo k 
jejich potrestání za to, že tak učinili. Touto 
směrnicí by současně neměla být dotčena 
ochrana právní a jiné profesní povinnosti 
zachovávat mlčenlivost podle 
vnitrostátního práva.

(69) Nemělo by být možné, aby bylo od 
práv a povinností stanovených touto 
směrnicí upuštěno na základě smluvních 
ujednání. Právní nebo smluvní povinnosti 
osob, jako jsou doložky o loajalitě ve 
smlouvách nebo dohody o mlčenlivosti / 
zachování důvěrnosti, nelze využít k tomu, 
aby bylo pracovníkům zabráněno v 
oznámení, k odepření ochrany nebo k 
jejich potrestání za to, že tak učinili. Za 
účelem zajištění účinné ochrany by osoba 
podávající oznámení neměla nést za toto 
oznámení odpovědnost vyplývající z 
jakéhokoli legislativního, regulačního či 
administrativního ustanovení, včetně 
trestní odpovědnosti. Touto směrnicí by 
současně neměla být dotčena ochrana 
právní a jiné profesní povinnosti 
zachovávat mlčenlivost podle 
vnitrostátního práva.

(Viz pozměňovací návrh k čl. 15 odst. 4.)

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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1. Za účelem lepšího prosazování 
práva a politik Unie v konkrétních 
oblastech stanoví tato směrnice společné 
minimální normy pro ochranu osob, které 
oznámí níže uvedené protiprávní činnosti 
či zneužití práva:

1. Za účelem lepšího prosazování 
práva při provádění politik Unie v 
konkrétních oblastech stanoví tato 
směrnice společné minimální normy pro 
ochranu osob, které oznámí níže uvedené 
protiprávní činnosti či zneužití práva:

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) finanční služby, předcházení praní 
peněz a financování terorismu;

ii) finanční služby, předcházení praní 
peněz a financování terorismu a boj proti 
nim;

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a – bod viii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

viii) veřejné zdraví; viii) veřejné zdraví a veřejná 
bezpečnost;

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) porušení týkající se vnitřního trhu, 
na nějž se odkazuje v čl. 26 odst. 2 SFEU, 
pokud jde o jednání, které porušuje 
pravidla týkající se daně z příjmů 
právnických osob, nebo mechanismy, 
jejichž účelem je získání daňové výhody, 
která maří předmět nebo účel příslušného 
práva v oblasti daně z příjmů právnických 
osob.

d) porušení týkající se vnitřního trhu, 
na nějž se odkazuje v čl. 26 odst. 2 SFEU, 
pokud jde o jednání, které porušuje 
pravidla týkající se daně z příjmů 
právnických osob, nebo mechanismy, 
jejichž účelem je získání daňové výhody, 
která maří předmět nebo účel příslušného 
práva v oblasti daně z příjmů právnických 
osob.
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(Viz pozměňovací návrh k čl. 1 odst. 1 písm. da (novému)).

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) jednání namířené proti společným 
hodnotám Unie, které jsou uvedeny v 
článku 2 SEU, nebo narušování práv, 
svobod a zásad stanovených v Listině.

(Viz pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 18 a (novému).)

Odůvodnění

Oblast působnosti této směrnice by nebyla úplná, kdyby nezahrnovala ochranu osob 
podávajících oznámení možných případů jednání proti společným hodnotám a základním 
právům EU.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Porušováním práva Unie ve 
smyslu tohoto článku je porušování práva, 
jehož se může dopouštět právní subjekt 
jednáním politické povahy.

(Viz pozměňovací návrh k bodu 18b (novému) odůvodnění.)

Odůvodnění

Může se ukázat, že určité jednání politické povahy, které je výsledkem rozhodnutí 
veřejnoprávních subjektů, je v rozporu s veřejným zájmem a že představuje porušení práva 
Unie. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je jasně stanovit, že i osoba, která případy 
takového porušování práva oznámí, má nárok na ochranu podle této směrnice.

Pozměňovací návrh 37
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou v odvětvových aktech 
Unie uvedených v části 2 přílohy 
stanovena zvláštní pravidla týkající se 
oznamování případů porušení, použijí se 
tato pravidla. Ustanovení této směrnice se 
vztahují na veškeré záležitosti týkající se 
ochrany oznamujících osob, jež nejsou 
upraveny v těchto odvětvových aktech 
Unie.

2. Pokud jsou v odvětvových aktech 
Unie uvedených v části 2 přílohy 
stanovena zvláštní pravidla týkající se 
oznamování případů porušení, použijí se 
tato pravidla. Ustanovení této směrnice se 
vztahují na veškeré záležitosti týkající se 
ochrany oznamujících osob, jež nejsou 
upraveny v těchto odvětvových aktech 
Unie. Tento odstavec se použije pouze v 
případech, kdy je ochrana stanovená v 
odvětvových aktech širší než ochrana 
zaručená touto směrnicí.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy musí mít specifická 
ustanovení na ochranu vnitrostátních 
bezpečnostních a jiných utajovaných 
informací, jež mají být podle práva Unie 
nebo podle právních a správních předpisů 
platných v dotčeném členském státě z 
bezpečnostních důvodů chráněny před 
neoprávněným přístupem.

Odůvodnění

Odráží znění směrnice v bodu odůvodnění 21: „Touto směrnicí by neměla být dotčena 
ochrana vnitrostátních bezpečnostních a jiných utajovaných informací, jež mají být podle 
práva Unie nebo podle právních a správních předpisů platných v dotčeném členském státě z 
bezpečnostních důvodů chráněny před neoprávněným přístupem.“

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se vztahuje rovněž 
na oznamující osoby, jejichž pracovní 
poměr má teprve začít, v případech, kdy 
byly informace o porušení získány během 
přijímacího řízení či jiných předsmluvních 
jednání.

2. Tato směrnice se vztahuje rovněž 
na oznamující osoby, jejichž pracovní 
poměr má teprve začít, v případech, kdy 
byly informace o porušení získány během 
přijímacího řízení či jiných předsmluvních 
jednání, a také na oznamující osoby, 
jejichž pracovní poměr byl ukončen.

Odůvodnění

Oznamující osoby mohou utrpět odvětná opatření finanční nebo jiné povahy i poté, co jejich 
pracovní poměr skončil.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Aniž jsou dotčena ustanovení 
článků 22a, 22b a 22c nařízení č. 31 
(EHS), č. 11 (ESAE), tato směrnice se 
vztahuje rovněž na úředníky a jiné 
zaměstnance Evropské unie a Evropského 
společenství pro atomovou energii, kteří v 
průběhu plnění svých povinností nebo v 
souvislosti s tím podají informace o 
jakémkoli porušování práva ve smyslu 
článku 1.

(Viz pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 28 a (novému).)

Odůvodnění

Na úředníky a jiné zaměstnance EU a ESAE, kteří oznámí nezákonné aktivity, se vztahují 
články 22a–22c služebního řádu. Tato ustanovení však platí pouze pro orgány EU, nikoli pro 
členské státy. Účelem toho pozměňovacího návrhu je zajistit ochranu před jakoukoli formou 
odvetných opatření, jimž mohou být osoby podávající oznámení vystaveny odjinud než ze 
strany orgánů EU.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
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Čl. 3 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „zneužitím práva“ jednání nebo 
opomenutí spadající do oblasti působnosti 
práva Unie, jež se z formálního hlediska 
nejeví protiprávní, maří však předmět nebo 
účel sledovaný použitelnými pravidly;

3) „zneužitím práva“ jednání nebo 
opomenutí spadající do oblasti působnosti 
práva Unie, jež se z formálního hlediska 
nejeví protiprávní, maří však předmět nebo 
účel sledovaný použitelnými pravidly nebo 
představuje reálné či potenciální 
nebezpečí z hlediska veřejného zájmu;

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „odvetnými opatřeními“ hrozící či 
skutečné jednání nebo opomenutí vyvolané 
interním či externím oznámením, k němuž 
dochází v pracovním kontextu a které 
oznamující osobě působí nebo může 
způsobit neoprávněnou újmu;

12) „odvetnými opatřeními“ hrozící či 
skutečné jednání nebo opomenutí vyvolané 
interním či externím oznámením nebo 
zveřejněním, které oznamující osobě, 
předpokládané oznamující osobě nebo 
jejich rodinným příslušníkům či 
příbuzným nebo prostředníkům působí 
nebo může způsobit neoprávněnou újmu;

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13) „následnými opatřeními“ jakákoli 
opatření přijatá příjemcem oznámení 
podaného interně nebo externě za účelem 
posouzení správnosti tvrzení uvedených v 
oznámení a případně k řešení oznámeného 
porušení, včetně opatření, jako je interní 
šetření, vyšetřování, stíhání, opatření k 
zpětnému získání finančních prostředků a 
uzavření;

13) „následnými opatřeními“ jakákoli 
opatření přijatá příjemcem oznámení 
podaného interně nebo externě za účelem 
posouzení správnosti tvrzení uvedených v 
oznámení a případně k řešení oznámeného 
porušení, včetně opatření, jako je interní 
šetření, vyšetřování, stíhání, opatření k 
zpětnému získání finančních prostředků a 
uzavření a jakékoli jiné související 
nápravné opatření;
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Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) „prostředníkem“ fyzická nebo 
právnická osoba, která se podílí na 
oznámení nebo pomáhá oznamující osobě 
podat oznámení o porušení.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Právními subjekty ve veřejném 
sektoru uvedenými v odstavci 1 jsou tyto 
subjekty:

6. Mezi právní subjekty ve veřejném 
sektoru uvedené v odstavci 1 patří 
zejména tyto subjekty:

Odůvodnění

Čl. 4 odst. 6 písm. d) návrhu, kde jsou zmiňovány „ostatní veřejnoprávní subjekty“, implicitně 
potvrzuje, že seznam právních subjektů ve veřejném sektoru spadající do oblasti působnosti 
této směrnice není úplný. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu neúplnost tohoto seznamu 
jasně konstatovat a v souladu s tím upravit úvodní větu.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) osobní schůzky s osobou či 
odborem určenými pro přijímání oznámení.

b) osobní schůzky s osobou či 
odborem určenými pro přijímání oznámení, 
řádně zaznamenané a opatřené datem 
záznamu a podpisem oznamovatele.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
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Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zavedly pro přijímání a zpracování 
informací poskytnutých oznamující osobou 
nezávislé a samostatné externí kanály pro 
oznamování, které jsou bezpečné a
zajišťují zachování důvěrnosti;

a) zavedly pro přijímání a zpracování 
informací poskytnutých oznamující osobou 
nezávislé a samostatné externí kanály pro 
přijímání oznamování, které jsou 
bezpečné, zajišťují zachování důvěrnosti a 
utajení totožnosti oznamující osoby;

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby 
vnitrostátní orgány mohly přijmout 
přiměřená nápravná opatření.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby orgán, 
který obdržel oznámení, není však
oprávněn se oznámeným porušením 
zabývat, předal oznámení příslušnému 
orgánu a aby informoval oznamující osobu.

4. Členské státy zajistí, aby orgán, 
který obdržel oznámení, avšak není
oprávněn se oznámeným porušením 
zabývat, předal v přiměřené lhůtě 
oznámení příslušnému orgánu a aby
bezodkladně informoval oznamující osobu.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jsou navrženy, vytvořeny 
a provozovány způsobem, který zajišťuje 
úplnost, celistvost a důvěrnost informací 

b) jsou navrženy, vytvořeny a
provozovány způsobem, který zajišťuje 
úplnost, celistvost a důvěrnost informací, 
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a brání přístupu neoprávněných pracovníků 
příslušného orgánu;

odpovídající úroveň kyberbezpečnosti a
brání přístupu neoprávněných pracovníků 
příslušného orgánu;

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) osobní setkání s určeným 
pracovníkem příslušného orgánu.

c) osobní setkání s určeným 
pracovníkem příslušného orgánu, řádně 
zaznamenané a opatřené datem záznamu 
a podpisem oznamovatele.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány určily pracovníky pro vyřizování 
oznámení. Určeným pracovníkům je za 
účelem vyřizování oznámení poskytnuta 
zvláštní odborná příprava.

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány určily pracovníky pro vyřizování 
oznámení, přičemž musí být zachovávána 
důvěrnost údajů o oznamujících osobách. 
Určeným pracovníkům je za účelem 
vyřizování oznámení poskytnuta zvláštní 
odborná příprava.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podmínky, za nichž mají 
oznamující osoby nárok na ochranu podle 
této směrnice;

a) podmínky, za nichž mají 
oznamující osoby nebo zprostředkovatelé 
nárok na ochranu podle této směrnice;

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
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Čl. 10 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) prohlášení, které jasně vysvětluje, 
že u osoby předávající informace 
příslušnému orgánu v souladu s touto 
směrnicí se má za to, že neporušuje žádné 
omezení týkající se zpřístupňování 
informací vyplývající ze smlouvy nebo 
právního či správního předpisu a že jí 
v souvislosti s tímto zpřístupněním 
informací nevzniká žádná odpovědnost 
jakéhokoli druhu.

g) prohlášení, které jasně vysvětluje, 
že u osoby předávající informace 
příslušným orgánům a v rámci kanálů 
interního oznamování v souladu s touto 
směrnicí se má za to, že neporušuje žádné 
omezení týkající se zpřístupňování 
informací vyplývající ze smlouvy nebo 
právního či správního předpisu a že jí v
souvislosti s tímto zpřístupněním informací 
nevzniká žádná odpovědnost jakéhokoli 
druhu.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Oznamující osoba má nárok na 
ochranu podle této směrnice tehdy, má-li 
oprávněné důvody domnívat se, že 
předložené informace byly v době 
oznámení pravdivé a že tyto informace 
spadají do oblasti působnosti této směrnice.

1. Oznamující osoba má nárok na 
ochranu podle této směrnice tehdy, má-li 
oprávněné důvody domnívat se, že 
předložené informace byly v době 
oznámení pravdivé a že tyto informace 
spadají do oblasti působnosti této směrnice, 
bez ohledu na zvolený kanál oznámení.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vzhledem k předmětu oznámení 
nebylo možné přiměřeně očekávat, že tato 
osoba použije interní kanály pro 
oznamování;

d) vzhledem k předmětu oznámení
a závažnosti porušení nebylo možné 
přiměřeně očekávat, že tato osoba použije 
interní kanály pro oznamování;

Pozměňovací návrh 57
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. anonymní autor oznámení, jehož 
totožnost je v pozdější fázi odhalena, má 
nárok na ochranu podle této směrnice za 
stejných podmínek jako autor oznámení, 
jehož totožnost byla známa, již když podal 
oznámení nebo zveřejnil informace;

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

na) zahájení zjevně neopodstatněného 
soudního řízení s cílem zastrašit osoby 
podávající oznámení.

(Viz pozměňovací návrh k 33. bodu odůvodnění.)

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nemá se za to, že osoby podávající 
oznámení externě příslušným orgánům 
nebo zveřejňující informace v souladu s 
touto směrnicí porušily omezení týkající se 
zpřístupnění informací uložené smlouvou 
či právními nebo správními předpisy a že 
nesou s ohledem na toto zpřístupnění 
jakoukoli odpovědnost.

4. Nemá se za to, že osoby podávající 
oznámení nebo odhalující informace 
týkající se porušení práva Unie v souladu s 
touto směrnicí porušily omezení týkající se 
zpřístupnění informací uložené smlouvou 
či právními nebo správními předpisy a že 
nesou s ohledem na toto zpřístupnění 
jakoukoli odpovědnost, včetně 
odpovědnosti trestní.

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je jasně stanovit, že tento odstavec se vztahuje na 
všechny formy podávání oznámení, tj. interní i externí, a že zproštění odpovědnosti se týká v 
první řadě odpovědnosti trestní.
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Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Je-li určitý právní postup zahájený 
proti osobám podávajícím oznámení 
jasným důsledkem jimi podaného 
oznámení a existuje-li dostatečný důkaz 
toho, že takový právní postup byl zahájen 
se svévolným, poškozujícím nebo 
obtěžujícím úmyslem, uloží příslušný soud 
navrhovateli sankci za zneužití řízení, 
která může mít případně i formu trestního 
postihu.

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Stejně tak musí být po celou dobu 
postupu oznamování chráněna pověst 
podniku zpochybněná oznamovatelem s 
cílem zabránit tomu, aby jakékoli tvrzení, 
které by se ukázalo jako nepravdivé, mělo 
pro uvedený podnik dlouhodobé důsledky.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Kromě poskytnutí právní pomoci 
oznamujícím osobám v trestním a 
přeshraničním občanskoprávním řízení v 
souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu (EU) 2016/1919 a směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/52/ES63 a v souladu s vnitrostátním 

8. Kromě poskytnutí právní pomoci 
oznamujícím osobám v trestním a 
přeshraničním občanskoprávním řízení v 
souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu (EU) 2016/1919 a směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/52/ES63 a v souladu s vnitrostátním 
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právem mohou členské státy stanovit další 
opatření týkající se právní a finanční
pomoci a podpory pro oznamující osoby v 
rámci soudního řízení.

právem mohou členské státy stanovit další 
opatření týkající se právní, finanční a 
psychologické pomoci a podpory pro 
oznamující osoby v rámci soudního řízení.

__________________ __________________

63 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 
o některých aspektech mediace 
v občanských a obchodních věcech 
(Úř. věst. L 136, 24.5.2008, s. 3).

63 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 
o některých aspektech mediace 
v občanských a obchodních věcech 
(Úř. věst. L 136, 24.5.2008, s. 3).

Odůvodnění

Výbor pro ústavní záležitosti ve svém stanovisku k legitimním opatřením na ochranu 
oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací podniků 
a veřejných orgánů (2016/2224(INI)) již dříve zdůraznil důležitost psychologické podpory 
oznamovatelů.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské stanoví účinné, přiměřené 
a odrazující sankce vztahující se na fyzické 
nebo právnické osoby, které

1. Členské stanoví účinné, přiměřené 
a odrazující sankce, které mohou 
zahrnovat i případné trestní postihy,
vztahující se na fyzické nebo právnické 
osoby, které

Odůvodnění

Navrhujeme úplnější znění.

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) poruší povinnost týkající se utajení 
totožnosti oznamujících osob.

d) poruší povinnost týkající se utajení 
totožnosti oznamujících osob nebo přijme 
opatření, která v případě anonymního 
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oznámení odhalí totožnost oznamovatele 
nebo směřují k jejímu odhalení.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Příloha I – část I – oddíl B – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

B Ustanovení čl. 1 písm. a) bodu ii) –
finanční služby, předcházení praní peněz 
a financování terorismu:

B Ustanovení čl. 1 písm. a) bodu ii) –
finanční služby, předcházení praní peněz a
financování terorismu a boj proti nim:

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Příloha I – část II – oddíl A – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

A Ustanovení čl. 1 písm. a) bodu ii) –
finanční služby, předcházení praní peněz 
a financování terorismu:

A Ustanovení čl. 1 písm. a) bodu ii) –
finanční služby, předcházení praní peněz a
financování terorismu a boj proti nim:

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Příloha I – část II – oddíl A – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Předcházení praní peněz 
a financování terorismu:

2. Předcházení praní peněz 
a financování terorismu a boj proti nim:



PE623.888v02-00 34/35 AD\1164532CS.docx

CS

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO
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