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NÁVRHY 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 

výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže úlohou oznamovateľov v rámci verejného aj súkromného sektora je pomáhať 

pri odhaľovaní protiprávneho konania, ako sú chyby v riadení podniku, podvody 

a korupcia, odrádzaní od protiprávneho konania a pri predchádzaní takémuto konaniu, a 

tým prispievať k presadzovaniu ľudských práv, právneho štátu, transparentnosti 

a demokratickej zodpovednosti, ako aj k dodržiavaniu práv pracovníkov; keďže 

oznamovatelia sú často zamestnancami, ktorí sú viazaní pracovným vzťahom a závislí od 

svojho platu ako prostriedku ich živobytia; 

B. keďže dôležitosť ochrany oznamovateľov bola uznaná všetkými hlavnými 

medzinárodnými nástrojmi týkajúcimi sa korupcie a keďže v Dohovore Organizácie 

Spojených národov proti korupcii (UNCAC), v odporúčaní Rady Európy CM/Rec(2014)7 

a odporúčaní OECD o boji proti podplácaniu z roku 2009 boli stanovené normy v oblasti 

oznamovania; 

C. keďže nedávne masové úniky informácií odhaľujúcich korupciu, napríklad v kauzách 

„Panama Papers“ a „SwissLeaks“, a zverejnenie obchádzania a porušovania pravidiel 

týkajúcich sa pracovného práva, ktoré v niektorých prípadoch viedli k neistému 

zamestnávaniu, potvrdzujú význam úlohy, ktorú oznamovatelia zohrávajú pri ochrane 

verejného záujmu; keďže oznamovatelia zatiaľ nie sú v Európe dostatočne uznávaní ani 

chránení; 

D. keďže často boli vyjadrené závažné obavy, že informátori konajúci vo verejnom záujme 

môžu čeliť prejavom nepriateľstva, obťažovaniu, zastrašovaniu a vylúčeniu na pracovisku, 

prekážkam súvisiacim so získaním ďalšieho zamestnania, strate živobytia a často aj 

vážnemu ohrozeniu ich rodinných príslušníkov a kolegov; keďže obavy z odplaty môžu 

mať na oznamovateľov odrádzajúci účinok, a tým ohrozovať verejný záujem; 

E. keďže na pracovisku treba udržiavať pracovné prostredie, v rámci ktorého ľudia cítia 

istotu, že môžu vyjadrovať obavy týkajúce sa možného protiprávneho konania, ako sú 

zlyhania, pochybenia, zlé hospodárenie, podvody alebo nezákonná činnosť; keďže je 

mimoriadne dôležité podporovať správnu kultúru, ktorá dáva ľuďom pocit, že môžu 

upozorňovať na problémy bez strachu z odvetných opatrení, ktoré by mohli ovplyvniť ich 

súčasnú a budúcu situáciu v oblasti zamestnanosti; 

F. keďže cieľom oznamovania protispoločenskej činnosti by malo byť oznamovanie činov, 

ktoré predstavujú ohrozenie verejného záujmu alebo porušenie zákona, či akékoľvek iné 

protiprávne konanie alebo pochybenie; 

G. keďže niektoré členské štáty už prijali zákony na ochranu oznamovateľov, iné však nie, 

čoho dôsledkom je to, že ochrana oznamovateľov na území EÚ je obmedzená a jej úroveň 

je rozdielna; keďže tento problém je osobitne významný v prípade cezhraničných 

dôsledkov a dôsledkov pre celú EÚ; keďže to vytvára právnu neistotu; 

H. keďže vzhľadom na to, že existencia vnútroštátneho právneho rámca na ochranu 

oznamovateľov nie je vždy zárukou riadneho vykonania a účinnosti ochrany 
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oznamovateľov, je nevyhnutné, aby členské štáty zabezpečili dodržiavanie existujúcich 

vnútroštátnych právnych predpisov na ochranu oznamovateľov; 

I. keďže korupcia je závažný problém, ktorému v súčasnosti Európska únia čelí, pretože 

môže viesť k neschopnosti vlád chrániť obyvateľstvo, pracovníkov, právny štát a 

hospodárstvo, k úpadku verejných inštitúcií a služieb, hospodárskeho rastu a 

konkurencieschopnosti v rozličných oblastiach, ako aj ku strate dôvery v transparentnosť 

a demokratickú zodpovednosť verejných a súkromných inštitúcií a priemyselných 

odvetví; keďže sa odhaduje, že hospodárstvo EÚ prichádza v dôsledku korupcie o 

120 miliárd EUR ročne (1 % HDP EÚ); 

J. keďže otázky hospodárskeho spravodajstva môžu mať cezhraničný rozsah 

a oznamovatelia zohrávajú významnú úlohu pri odhaľovaní nezákonných praktík 

páchaných v iných krajinách na úkor národných hospodárskych záujmov; 

K. keďže oznamovatelia majú kľúčový význam aj pri zisťovaní chýb, výziev alebo 

problémov v rámci organizácie už v ranom štádiu; keďže ak sa táto prax bude 

rešpektovať, v organizácii môže vzniknúť kultúra učenia sa z chýb; keďže v niektorých 

organizáciách a členských štátoch viedla táto prax k podpore nahlasovania chýb, a tým k 

organizačnej zmene; 

1. vyzýva na prijatie opatrení s cieľom zmeniť to, ako verejnosť vníma oznamovateľov, a to 

najmä zo strany politikov, zamestnávateľov a médií, poukazovaním na ich pozitívnu 

úlohu ako mechanizmu včasného varovania a odrádzajúceho prostriedku s cieľom zistiť a 

predchádzať zneužívaniu a korupcii, a takisto aj ako mechanizmu zodpovednosti s cieľom 

umožniť verejnú kontrolu vlád a podnikov; 

2. víta odporúčanie Rady Európy týkajúce sa rozsahu pôsobnosti európskeho rámca na 

ochranu oznamovateľov, ktorý by sa mal vzťahovať na všetkých jednotlivcov pracujúcich 

buď vo verejnom, alebo súkromnom sektore, bez ohľadu na charakter ich pracovného 

vzťahu a na to, či sú, alebo nie sú platení; 

3. vyzýva Komisiu, aby po posúdení právneho základu, po konzultácii so sociálnymi 

partnermi a v súlade so zásadou subsidiarity navrhla právny predpis alebo legislatívny 

návrh týkajúci sa oznamovateľov; požaduje, aby sa prijali účinné opatrenia na ochranu 

oznamovateľov, ktorí odhaľujú a v dobrej viere oznamujú protiprávne konanie vo 

verejnom záujme, pred nespravodlivým zaobchádzaním súvisiacim s prácou, pred 

odvetnými opatreniami a trestnou a občianskoprávnou zodpovednosťou; zdôrazňuje, že je 

dôležité zaistiť anonymitu oznamovateľov a dôvernosť postupu; 

4. upozorňuje na nebezpečenstvo vylúčenia pracovníkov, ktorí sú oznamovateľmi a konali 

vo verejnom záujme, z kariérneho postupu, straty ich pracovného miesta alebo na hrozbu 

odvetných opatrení kolegov a vedúcich pracovníkov na pracovisku, a na zastrašujúce, 

výhražné a dlhodobé psychicky zničujúce dôsledky pre osoby, ktoré môžu naraziť 

na protiprávne konanie; zdôrazňuje, že konanie oznamovateľov predstavuje vysoké 

osobné a profesionálne riziko, za ktoré oznamovatelia v osobnom a pracovnom živote 

väčšinou zaplatia; preto zdôrazňuje, že vymedzenie pojmu „oznamovateľ“ by sa malo 

vzťahovať na čo najviac rôznych typov pracovníkov vrátane súčasných a bývalých 

zamestnancov, ako aj stážistov, učňov a ďalšie osoby; 



 

AD\1129130SK.docx 5/7 PE601.037v02-00 

 SK 

5. pripomína význam vytvorenia nástrojov na ukladanie sankcií a zákazov v prípade 

akejkoľvek formy odvetných opatrení, ako je obťažovanie, alebo iného represívneho či 

diskriminačného zaobchádzania, a to vrátane opatrení prijatých proti kolegom alebo 

rodinným príslušníkom v dôsledku zverejnenia informácií; 

6. zdôrazňuje, že oznamovatelia a ich rodinní príslušníci, ktorých životy alebo bezpečnosť sú 

ohrozené, musia mať nárok na účinnú a primeranú ochranu a na to, aby sa v prípade 

potreby mohli obrátiť na súd; 

7. zdôrazňuje, že oznamovatelia sú dôležitým zdrojom informácií pre investigatívnych 

novinárov, a vyzýva členské štáty, aby zabezpečili účinnú a zákonnú ochranu práv 

novinárov a totožnosti oznamovateľov konajúcich v dobrej viere v prípadoch, keď sa 

obvinenia ukážu ako pravdivé; zdôrazňuje, že aj novinári by mali byť chránení v prípade, 

keď sú sami zdrojom informácií, a že úrady by sa v oboch prípadoch mali zdržať použitia 

sledovacích metód; 

8. domnieva sa, že dôkazné bremeno by mal niesť zamestnávateľ, ktorý musí jasne 

preukázať, že opatrenia prijaté proti zamestnancovi nijakým spôsobom nesúvisia 

so zverejnením informácií zo strany oznamovateľa; 

9. naliehavo vyzýva zamestnávateľov, zástupcov pracovníkov a príslušné orgány, aby 

vytvorili účinné kanály na podávanie správ a zverejňovanie protiprávneho konania, aby 

urýchlene reagovali na informácie, ktoré im boli oznámené po dôkladnom overení, a aby 

čo najskôr informovali všetky potrebné a relevantné zúčastnené strany, agentúry a 

inštitúcie o akejkoľvek nezákonnej činnosti alebo protiprávnom konaní; 

10. pripomína, že tým, ktorí oznámia overené protiprávne konanie tak vo verejnom, ako aj v 

súkromnom sektore, treba poskytnúť potrebnú právnu istotu a ochranu v celej Únii; 

11. pripomína, že akýkoľvek budúci normatívny rámec by mal brať do úvahy pravidlá, práva 

a povinnosti, ktorými sa riadi zamestnanosť a ktoré majú na ňu vplyv; okrem toho 

zdôrazňuje, že by sa to malo uskutočniť za účasti sociálnych partnerov a v súlade 

s dohodami o kolektívnom vyjednávaní; 

12. pripomína, že po dôkladnom overení a v prípade zámerne nepravdivých obvinení 

uskutočnených v zlej viere by sa na zodpovednosť mali brať osoby zodpovedné za túto 

situáciu; 

13. naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby prijali opatrenia, ktoré stanovia povinnosť 

vyčleniť prostriedky na organizáciu prijímania a správy oznámení, a to tak na strane 

zamestnávateľov, ako aj samotných orgánov. 
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