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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro právní 

záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. je přesvědčen, že neexistence přiměřené ochrany oznamovatelů má negativní dopady na 

provádění politiky EU v oblasti ochrany životního prostředí, veřejného zdraví 

a potravinové bezpečnosti vzhledem k tomu, že oznamovatele mohou odstrašit případná 

odvetná opatření, čímž se ohrozí veřejný zájem; 

2. domnívá se, že navzdory tomu, že význam a hodnota oznamování v oblasti veřejného 

zdraví, životního prostředí a potravinové bezpečnosti jsou v současnosti v členských 

státech čím dál tím více uznávány, je třeba uspořádat informační a propagační kampaně na 

toto téma na vnitrostátní a evropské úrovni s cílem změnit přístup a mentalitu obyvatel; 

3. je přesvědčen, že oznamovatelé hrají nezastupitelnou úlohu při snižování rizik pro veřejné 

zdraví, životní prostředí a potravinovou bezpečnost, což jsou oblasti, v nichž lze některá 

rizika jen obtížně kontrolovat zvnějšku, a při předcházení nekalému jednání a korupci 

a odrazování od nich; je přesvědčen, že posílení ochrany oznamovatelů dále podpoří 

odhalování nebezpečí, která hrozí veřejnému zdraví a životnímu prostředí, zdokonalí 

potravinovou bezpečnost, podpoří kulturu veřejné odpovědnosti a integrity ve veřejných 

i soukromých institucích, a dokonce i zachrání lidské životy; příklady tohoto vlivu 

zahrnují zveřejnění studie o SARS (těžkém akutním respiračním syndromu) a o dalších 

nebezpečných chorobách, které ohrožovaly miliony lidí v Číně, a také studie, které 

pomohly odvrátit rizika pro životní prostředí v USA; 

4. připomíná nedávné aféry, které měly značný ohlas, jako jsou např. skandály Dieselgate 

a Nestlé či skandál s koňským masem, v nichž se na odhalení příslušných rizik podíleli 

oznamovatelé, nebo by u nich silnější ochrana oznamovatelů mohla vést k včasnějšímu 

odhalení rizik a k menším škodám; 

5. zdůrazňuje, že klíčové pokroky v oblasti veřejného zdraví, obzvláště v oblasti kontroly 

tabáku, lze v konečném důsledku v pohledu zpět připsat zveřejnění interních dokumentů 

oznamovateli; 

6. upozorňuje na skutečnost, že rizika pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 

potravin se jen vzácně „zastaví na hranicích“, což znamená, že slabá či neexistující 

ochrana oznamovatelů v jednom členském státě, která může zabránit včasnému odhalení 

takovýchto rizik, ohrožuje zdraví a bezpečnost všech občanů EU a také jejich možnosti 

chránit životní prostředí; 

7. upozorňuje na skutečnost, že nezákonné obchodování s volně žijícími a planě rostoucími 

druhy je jednou z nejziskovějších forem organizované trestné činnosti, a bere na vědomí 

úlohu, kterou hrají oznamovatelé, kteří informují o nezákonném obchodování, těžbě 

dřeva, lovu ryb a dalších trestných činech proti volně žijícím a planě rostoucím druhům; 

8. zdůrazňuje, že důkazy o porušování právních předpisů EU na ochranu zvířat a bezpečnosti 

potravin na zemědělských statcích a na jatkách závisejí téměř výhradně na pomoci 

oznamovatelů, neboť tato místa nejsou přístupná široké veřejnosti a úřední kontroly jsou 
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obvykle předem ohlášeny; 

9. uznává, že rybářské lodě jsou při své činnosti na moři extrémně izolovány a že důsledná 

ochrana oznamovatelů je klíčová pro to, aby měli možnost předložit důkazy 

o protiprávním rybolovu a dalším porušování práva EU; 

10. s politování konstatuje, že regulační orgány, včetně orgánů monitorujících potravinářský 

řetězec, nemají dostatek zdrojů, a při získávání informací tudíž závisejí na 

oznamovatelích; zdůrazňuje, že je proto klíčové, aby byly současně navýšeny finanční 

prostředky pro regulační orgány a zefektivněna ochrana oznamovatelů; 

11. zdůrazňuje, že rychle přijatá a důsledná unijní právní úprava na ochranu oznamovatelů 

a politický konsensus, který umožní uplatnit účinná opatření na vnitrostátní i evropské 

úrovni, rovněž pomohou ochránit a konsolidovat důvěru v demokratické instituce, usnadní 

získávání vědeckých poznatků a odbornou diskusi a prokáží přidanou hodnotu činnosti 

EU pro občany; poukazuje na skutečnost, že právní předpisy týkající se oznamovatelů 

obzvláště podněcují osoby, které disponují vědeckými a technickými znalostmi, aby se 

dožadovali fakt, která by jinak možná zůstala skryta; 

12. s politováním konstatuje značné právní mezery a slabiny v oblasti ochrany oznamovatelů 

v členských státech a skutečnost, že příliš málo členských států zavedlo ochranu 

oznamovatelů; zdůrazňuje, že je třeba zavést ochranu na úrovni EU s cílem zajistit, aby 

byla oznamovatelům poskytována plnohodnotná a identická úroveň právní ochrany ve 

všech členských státech a aby bylo zajištěno řádné a nezávislé pokračování příslušného 

postupu po předložení věci, za podmínky, že dotčený oznamovatel jednal v dobré víře 

a výhradně s cílem ochránit obecný veřejný zájem; 

13. bere na vědomí, že v právu EU již existují určitá ustanovení na ochranu oznamovatelů, 

přičemž však tato ustanovení často mají jen omezenou působnost nebo jsou roztroušena 

v různých právních předpisech, přičemž ponechávají určité skuliny a mezery; 

14. požaduje podporu Komise při vybízení členských států k zavedení účinných a účelných 

mechanismů ochrany oznamovatelů; 

15. naléhavě vybízí Komisi, aby vyhodnotila výsledky své veřejné konzultace a 

v nadcházejících měsících vypracovala právní předpis a bezodkladně předložila návrh 

horizontální právního nástroje, který by byl v souladu se zásadou subsidiarity, který by 

v EU zavedl důsledné společné minimální standardy ochrany oznamovatelů a který by 

vycházel z ustanovení Smlouvy týkajících se ochrany životního prostředí, veřejného 

zdraví a ochrany spotřebitele; zdůrazňuje, že sektorální přístupy k tomuto problému 

vykazují nedostatky a slabiny, jako je tomu např. u směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how 

a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, 

využitím a zpřístupněním; vyzývá členské státy, aby zavedly právní nástroje na ochranu 

osob, které veřejným orgánům oznamují nekalé jednání; navrhuje, aby agentury EU 

přijaly písemně formulovanou politiku na ochranu osob oznamujících nesrovnalosti a také 

oznamovatelů před odvetnými opatřeními; 

16. upozorňuje na skutečnost, že ve většině případů se práce oznamovatelů zakládá na 

zásadách transparentnosti a integrity; ochrana oznamovatelů by proto měla být v celé 
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Evropské unii zaručena zákonem a podpořena, ovšem pouze v případě, že účelem 

příslušného oznámení je ochrana veřejného zájmu jednáním v dobré víře v souladu 

s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva; 

17. naléhavě vybízí Komisi, aby monitorovala ustanovení členských států týkající se 

oznamovatelů s cílem usnadnit výměnu osvědčených postupů, což napomůže zajištění 

účinnější ochrany oznamovatelů na vnitrostátní úrovni; 

18. zdůrazňuje, že oznámení nebo zveřejnění informací týkajících se rizik, přečinů a trestné 

činnosti a také jakýchkoli snah takovéto jednání skrýt, což může vést ke škodám na 

životním prostředí nebo k ohrožení zdraví či integrity nebo bezpečnosti potravin, mj. ve 

vztahu k nově se rozvíjejícím technologiích, u nichž dosud nejsou známy dlouhodobé 

dopady na životní prostředí a zdraví, jakož i jiných druhů přečinů, jako je špatná správa 

veřejných orgánů či špatné hospodaření s veřejnou půdou a majetkem, by mělo spadat do 

oblasti působnosti jakéhokoli nástroje EU na ochranu oznamovatelů, a to bez ohledu na to, 

zda došlo k porušení právních předpisů, existuje-li důvodné přesvědčení, že příslušné 

oznámení bylo učiněno ve veřejném zájmu; zdůrazňuje, že oznamovatelé by měli být 

v těchto oblastech příslušnými nástroji chráněni napříč Unií, neboť environmentální 

otázky jsou ze své podstaty nadnárodní povahy, což musí odrážet i příslušná právní 

úprava; zdůrazňuje, že ochrana oznamovatelů by měla být zaručena napříč Unií, a to bez 

ohledu na to, kde má oznamovatel bydliště a kde byla příslušná trestná činnost spáchána; 

19. zdůrazňuje význam otevřené organizační kultury a existence četných chráněných kanálů 

pro dobrovolné (externí i interní) oznamování informací pro účely předcházení 

poškozování životního prostředí, lidského zdraví a potravinářského řetězce, což je rovněž 

v nejlepším zájmu samotných organizací; 

20. zdůrazňuje, že unijní právní předpisy na ochranu oznamovatelů musejí mít širokou oblast 

působnosti, musejí být komplexní a rychle účinné a musejí také chránit oznamovatele, 

jeho dotčené kolegy a příbuzné před všemi typy odvetných opatření, obtěžováním, 

zastrašováním a vykazováním těchto lidí, a to jak na jejich pracovišti, tak v soukromém 

životě, a před občanskoprávními, trestněprávními či správními opatřeními vycházejícími 

z daného odhalení; zdůrazňuje, že účinná ochrana oznamovatelů je klíčová pro zaručení 

práva na svobodu projevu a svobody informací a že vzájemně rozporuplné normy 

upravující otázky tajemství a důvěrnosti by měly být revidovány v souladu s evropskou 

lidskoprávní judikaturou s cílem zajistit, že jsou odpovídající výjimky nezbytné 

a přiměřené; zdůrazňuje, že ochrana je nezbytná nejen u interních odhalení učiněných 

prostřednictvím vymezených kanálů na pracovišti nebo oznámení učiněných u veřejných 

orgánů nebo orgánů dohledu, ale – při zohlednění příslušné judikatury Evropského soudu 

pro lidská práva – také u externích odhalení směřovaných k široké veřejnosti, ať už 

prostřednictvím sdělovacích prostředků, či nikoli; upozorňuje, že orgány EU by ve 

spolupráci se všemi příslušnými orgány členských států měly zavést a provádět veškerá 

nezbytná opatření na ochranu důvěrnosti informačních zdrojů, aby se zamezilo možným 

diskriminačním krokům či vyhrožování; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby měli všichni 

oznamovatelé ve vhodných případech přístup k nezávislému právnímu poradenství 

a finanční a psychologické podpoře a k pomoci, a to včetně oznamovatelů, kteří se 

v důsledku zveřejnění informací nebo odhalení ve veřejném zájmu stali obětí odvetných 

opatření a v důsledku toho se se opodstatněným nárokem obrátili na soud; 
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21. vybízí členské státy a Komisi, aby vymezily důsledný právní rámec umožňující podnikům 

zavést interní systémy oznamování, přičemž skutečně definují pojem přiměřené doby na 

reakci ze strany podniku a zajistí soulad těchto systémů se sociálním právem a právem na 

ochranu osobních údajů; 

22. zdůrazňuje, že je třeba zajistit právní jistotu ve věci ustanovení chránících oznamovatele, 

neboť pokračující nedostatek jednoznačnosti a roztříštěný přístup odrazují potenciální 

oznamovatele před tím, aby se svým oznámením vystoupili, a jsou škodlivé pro jejich 

zaměstnavatele, zejména v případě podniků, které jsou činné v několika různých 

jurisdikcích nebo sektorech; 

23. zdůrazňuje důležitou úlohu investigativní žurnalistiky a vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 

její návrh přinášel tutéž úroveň ochrany investigativním novinářům a oznamovatelům; 

24. zdůrazňuje, že definice oznamovatele by neměla být příliš úzká nebo omezená pouze na 

určité oblasti, pracovně-smluvní status nebo právní povahu činů nebo informací, které 

jsou oznámeny či odhaleny, a že oznamovatelé ve veřejném a soukromém sektoru by měli 

být chráněni ve stejné míře a neměli by být vázáni smluvní povinností zabraňující 

oznamování či odhalování, jsou-li ve veřejném zájmu, aniž by tím byla dotčena případná 

nezbytná omezení, jako jsou např. ta, která vymezují Celosvětové zásady pro národní 

bezpečnost a právo na informace; 

25. vybízí členské státy, aby vypracovaly referenční hodnoty a ukazatele týkající se politik 

v oblasti oznamování ve veřejném i soukromém sektoru; 

26. upozorňuje na skutečnost, že právní předpisy EU by měly zavést jednoznačný postup pro 

zacházení s odhaleními od jejich vzniku až po jejich konec s cílem zajistit řádné návazné 

kroky po příslušném oznámení, a to od předložení zprávy a jejího zpracování až po 

zajištění účinné ochrany oznamovatele, a také účinnější mechanismy na ochranu 

oznamovatelů; zdůrazňuje význam toho, aby byla příslušným orgánům a regulačním 

a donucovacím orgánům výslovně svěřena odpovědnost za udržování kanálů pro 

oznamování a získávání, řízení a vyšetřování podezření ze spáchání pochybení, přičemž se 

ve vhodných případech bude zachovávat důvěrnost zdroje a budou dodržena práva 

poškozených stran; vybízí Komisi a členské státy, aby osobám, které zvažují oznámení či 

odhalení ve veřejném zájmu, a které proto vyhledávají např. informace týkající se práv 

a odpovědnosti oznamovatelů, přiměřených kanálů a možných dopadů svého rozhodnutí, 

poskytly přístup k důvěrnému poradenství. 
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