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NÁVRHY 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že oznamovatelé často hrají důležitou, dokonce klíčovou roli při 

prevenci, odhalování a hlášení nesrovnalostí, protiprávních skutečností, podvodů, korupce 

a jiného protiprávního jednání či porušování zásad právního státu na evropské 

i vnitrostátní úrovni ve veřejném i soukromém sektoru; 

B. vzhledem k tomu, že odvaha těch, kteří bez ohledu na osobní a profesní rizika slouží 

společnosti tím, že hlásí nebo zveřejňují informace na obranu veřejného zájmu, je 

obdivuhodná, a vlády by jim proto měly poskytnout náležité právní záruky a ochranu, ale 

i náhradu za finanční či jinou újmu např. v případech, kdy oznamovatelé přijdou 

o pracovní místo z důvodu svých hlášení či zveřejněných skutečností; 

C. vzhledem k tomu, že činnost oznamovatelů, která se zakládá na zásadách transparentnosti 

a bezúhonnosti, je pro oznamování zásadní, takže jejich ochrana by měla být v celé 

Evropské unii zaručena zákonem a posílena, ovšem pouze v případě, že účelem jejich 

oznámení je ochrana veřejného zájmu jednáním v dobré víře v souladu s judikaturou 

Evropského soudu pro lidská práva; 

D. vzhledem k tomu, že Evropský parlament nedávno přijal dva texty: usnesení o úloze 

oznamovatelů při ochraně finančních zájmů EU a zprávu o ochraně finančních zájmů EU 

– boji proti podvodům; 

E. vzhledem k tomu, že od 1. července 2014 začlenily téměř všechny evropské orgány 

a agentury do svých vnitřních předpisů povinná opatření na ochranu oznamovatelů 

v souladu s čl. 22 písm. b) a c) služebního řádu; 

F. vzhledem k tomu, že stále více případů vyšetřování podvodů v hospodářské oblasti může 

mít přeshraniční rozměr a že oznamovatelé hrají klíčovou roli při odhalování souvislostí 

skrývajících se za nezákonnými činnostmi prováděnými ze zahraničí, které poškozují 

vnitrostátní hospodářské zájmy; 

G. vzhledem k tomu, že článek 33 Úmluvy OSN proti korupci, jíž jsou Evropská unie a její 

členské státy smluvními stranami, jasně stanoví potřebu odpovídajících právních opatření 

na ochranu proti neoprávněnému zacházení s jakoukoli osobou, která v dobré víře a 

z dostatečných důvodů sdělí příslušným orgánům jakékoli skutečnosti týkající se trestných 

činů stanovených v souladu s uvedenou úmluvou; 

1. je přesvědčen, že neexistence dostatečné ochrany oznamovatelů má negativní dopad na 

ochranu finančních zájmů EU; 

2. naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala veškerá nezbytná opatření k bezodkladnému 

provedení usnesení o úloze oznamovatelů při ochraně finančních zájmů EU a zejména aby 

předložila horizontální legislativní návrh zaměřený na zavedení minimální úrovně ochrany 

evropských oznamovatelů v rámci Unie a účinného a komplexního evropského programu 

na ochranu oznamovatelů; 
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3. konstatuje, že jen několik málo členských států zavedlo dostatečně rozvinutý systém na 

ochranu oznamovatelů, přestože ochrana oznamovatelů je naprosto zásadní pro 

předcházení a boj proti korupci, a navzdory tomu, že ochranu oznamovatelů doporučuje 

článek 33 Úmluvy OSN proti korupci; vyzývá členské státy, které dosud nepřijaly zásady 

na ochranu oznamovatelů do svého vnitrostátního práva, aby tak co nejdříve učinily; 

4. konstatuje, že ačkoli usnesení přijaté Parlamentem se soustředí na oznamovatele 

v souvislosti s finančními zájmy EU, mnohá z navrhovaných opatření by se měla 

vztahovat i na oznamovatele v širším slova smyslu, a to i mimo jiné v souvislosti 

s ochranou životního prostředí, právy pracovníků a ochranou spotřebitelů; zdůrazňuje 

významnou úlohu investigativních novinářů a domnívá se, že by měli získat stejnou 

úroveň ochrany; 

5. vyzývá v tomto ohledu Komisi, aby podala výklad pojmu „finanční zájmy“ v jeho 

nejširším možném smyslu, aby se vztahoval i na ty případy, které ovlivňují finanční zájmy 

EU nepřímo; 

6. důrazně žádá zavedení účinných opatření na ochranu osob, jež oznamují nezákonné 

postupy na pracovišti, jako je obtěžování, vydírání na pracovišti, nezákonné postupy 

v souvislosti s přijímáním do pracovního poměru a propouštěním, platová diskriminace 

a vše, co odporuje platným právním předpisům; 

7 vyzývá Komisi, aby do svého legislativního návrhu zařadila opatření chránící pracovníky 

před odvetou zaměstnavatele za jejich jednání v roli oznamovatele, včetně ochrany jejich 

anonymity a důvěrnosti informací a poskytnutí právní, finanční a psychologické pomoci 

kdykoli v případě potřeby, a současně aby zajistila, aby důkazní břemeno v žalobách za 

odvetná opatření nebo stíhání nesl zaměstnavatel; 

8. vítá skutečnost, že Komise konečně zavedla kanál pro oznamovatele k hlášení nebo 

zveřejňování informací týkajících se hospodářské soutěže a kartelových dohod, ale 

zdůrazňuje, že je třeba zjednodušit příslušné postupy, a trvá na tom, že počet kanálů by 

neměl být nadměrný; 

9. zdůrazňuje však, že oznamovatelé mohou využívat neinstitucionální kanály, jako např. 

sdělovací prostředky, a že by tato skutečnost neměla orgánům EU bránit v tom, aby 

proaktivně a oficiálně zpracovávaly informace, které byly zveřejněny a dotýkají se zájmů 

EU; šetření by v případě, že se zveřejněné informace týkají zájmů EU, měla být 

systematická, bez ohledu na kanál zveřejnění; 

10. vyzývá tudíž Komisi, aby se řídila doporučením usnesení zřídit nezávislý poradní orgán 

EU shromažďující informace, který by byl referenčním bodem, měl by pobočky 

v členských státech, které by mohly z titulu své funkce přijímat hlášení o nesrovnalostech, 

a disponoval by dostatečnými rozpočtovými zdroji, odpovídajícími pravomocemi 

a vhodnými odborníky s cílem pomáhat interním i externím oznamovatelům využívat 

vhodné kanály pro zveřejnění příslušných informací o možných nesrovnalostech 

poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich identity a nabízet jim 

podporu a poradenství; v první etapě by se jeho činnost primárně zaměřila na spolehlivé 

ověřování obdržených informací; 

11. poukazuje v této souvislosti na skutečnost, že evropská veřejná ochránkyně práv 
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v Parlamentu uvedla, že je ochotna prověřit možnost vytvoření tohoto orgánu v rámci 

úřadu veřejného ochránce práv, a naléhavě vyzývá Komisi, aby přezkoumala, zda je 

proveditelné pověřit úřad evropského veřejného ochránce práv, který již má pravomoc 

prošetřovat stížnosti na nekalé praktiky v orgánech a institucích EU, tímto úkolem; 

12. připomíná, že stejné usnesení Parlamentu rovněž žádá orgány EU, aby ve spolupráci 

s veškerými příslušnými vnitrostátními orgány zavedly a přijaly veškerá nezbytná opatření 

na ochranu důvěrnosti zdrojů informací, a žádá proto vytvoření kontrolovaných 

internetových stránek, na něž by mohly být zcela důvěrným způsobem zasílány stížnosti; 

13. vyjadřuje politování nad tím, že ne všechny agentury EU zavedly vnitřní pravidla na 

ochranu oznamovatelů, a vyzývá tyto agentury, aby zavedly vnitřní pravidla v souladu 

s články 22a, 22b a 22c služebního řádu; 

14. domnívá se, že odvětvové právní předpisy, například v oblasti ochrany finančních zájmů 

EU, by v žádném případě neměly nahrazovat nebo oddalovat přijetí obecnějších právních 

předpisů s jednotnými minimálními normami právní ochrany oznamovatelů; vyzývá proto 

Komisi, aby bez dalších odkladů předložila horizontální legislativní návrh týkající se 

ochrany oznamovatelů. 
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