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NÁVRHY 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti 

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

A. vzhledem k tomu, že Komise ve svém sdělení ze dne 5. července 2016 uvedla, že ochrana 

oznamovatelů ve veřejném i soukromém sektoru pomáhá řešit špatnou správu 

a nesrovnalosti, včetně přeshraniční korupce, nadnárodních daňových úniků a nekalých 

obchodních praktik, přičemž ke všem těmto jevům dochází v důsledku mezer v zákonech 

mezi jednotlivými členskými státy; 

B. vzhledem k tomu, že whistleblowing představuje základní zdroj informací v rámci boje s 

organizovanou trestnou činností, vyšetřování případů korupce ve veřejném sektoru a 

odhalování strategií uplatňovaných soukromými firmami s cílem vyhnout se daňovým 

povinnostem, a vzhledem k tomu, že ochrana oznamovatelů má zásadní význam pro 

podporu kultury veřejné odpovědnosti a integrity a pro zajištění veřejného blaha a ochranu 

finančních zájmů Evropské unie; vzhledem k tomu, že oznamovatelé, kteří jednají 

ve veřejném zájmu, aby odhalili pochybení, neoprávněné jednání, podvod či nezákonnou 

činnost, nemají pocit, že by byli opravdu chráněni a často osobně podstupují velmi vysoké 

riziko, jelikož mohou být propuštěni, zažalováni, odmítáni, zatčeni, může jim být 

vyhrožováno, mohou být neprávem pronásledováni nebo různými způsoby 

diskriminováni; 

C. vzhledem k tomu, že Unie je založena na hodnotách demokracie, právního státu a 

dodržování lidských práv, které jsou zakotveny v článku 2 SEU;  

D. vzhledem k tomu, že ochrana osobních údajů oznamovatelů a důvěrnosti informací jimi 

zveřejňovaných přispívá k vytváření účinnějších kanálů pro hlášení podvodů, korupce, 

neoprávněného jednání, pochybení nebo jiného závažného protiprávního jednání, 

a vzhledem k tomu, že s ohledem na citlivost informací může špatné nakládání s údaji 

důvěrné povahy vést k nežádoucím únikům informací a k porušování veřejného zájmu 

Unie; vzhledem k tomu, že ve veřejném sektoru může ochrana oznamovatelů usnadnit 

odhalení zneužití veřejných finančních prostředků a dalších forem přeshraniční korupce v 

souvislosti s národními zájmy či zájmy EU; 

E. vzhledem k tomu, že oznamovatelé ohlašují informace, které by mohly ohrozit nebo 

poškodit veřejný zájem, na základě svobody projevu a informací zakotvené v Listině 

základních práv EU, zejména v článku 11 této listiny, a se silným smyslem pro 

odpovědnost a občanskou morálku; 

F. vzhledem k tomu, že ve svých usneseních ze dne 23. října 2013 o organizované trestné 

činnosti, korupci a praní peněz: doporučených krocích a iniciativách, ze dne 25. listopadu 

2015 o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo 

účinkem, ze dne 16. prosince 2015 o zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence 

do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob v Unii a ze dne 14. února 2017 o 

úloze oznamovatelů při ochraně finančních zájmů EU Parlament vyzval Komisi, aby 

předložila legislativní návrh účinného a komplexního evropského programu pro ochranu 

oznamovatelů v soukromém a veřejném sektoru, kteří ohlásí podezření z podvodu nebo 

nezákonné činnosti s dopadem na veřejný zájem nebo finanční zájmy Evropské unie;  
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G. vzhledem k tomu, že rozdíly v zacházení s oznamovateli a jejich ochraně mezi 

jednotlivými členskými státy může tyto osoby odrazovat od toho, aby zveřejňovaly 

informace, především informace, které se týkají několika členských států, a vzhledem k 

tomu, že ochranu oznamovatelů nelze zajistit pouze právním předpisy, ale musí se také 

opírat o změnu kultury ve společnosti evropských zemí, pokud jde o vnímání oznamování, 

především v souvislosti se základními právy; 

H. vzhledem k tomu, že ochrana oznamovatelů v Evropské unii by neměla být omezena 

pouze na evropské případy, ale měla by se vztahovat i na případy mezinárodní; 

1. zdůrazňuje, že v demokratických a otevřených státech založených na zásadách právního 

státu mají občané právo vědět o porušování jejich základních práv a veřejně je odsoudit, a 

to i pokud se na tomto porušování podílí jejich vlastní vláda; 

2. uznává, že whistleblowing hraje klíčovou úlohu v boji proti podvodům, daňovým 

podvodům, vyhýbání se daňové povinnosti, špatnému řízením, pochybením, 

neoprávněnému jednání, činnosti, jež poškozuje veřejný zájem nebo proti trestné či 

nezákonné činnosti; bere na vědomí, že z nedávných příkladů whistleblowingu jasně 

vyplynulo, že oznamovatelé hrají zásadní úlohu při odhalování závažných porušení 

základních práv a při ochraně veřejného zájmu a zachování odpovědnosti a bezúhonnosti 

jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru; zdůrazňuje, že oznamovatelé by neměli být 

chráněni pouze v případech, kdy se jedná o nezákonnou činnost, ale ochrana by se měla 

vztahovat na všechny případy, které odhalují porušení povinností nebo pochybení; 

zdůrazňuje, že stávající právní předpisy o ochraně oznamovatelů jsou roztříštěné 

a že ochrana oznamovatelů v členských státech je nerovnoměrná, což by mohlo mít 

negativní dopad na politiky EU; 

3. požaduje společnou a širokou definici whistleblowingu a oznamovatelů, aby se zajistila 

ochrana všech oznamovatelů, včetně těch, kteří zveřejňují informace s oprávněným 

přesvědčením, že jsou informace v době jejich zveřejnění pravdivé a zveřejní v dobré víře 

nesprávné informace; 

4. zdůrazňuje, že osoby, které příslušným orgánům vědomě poskytnou nesprávné nebo 

zavádějící informace, by neměly být považovány za oznamovatele, a tudíž by neměly mít 

možnost využít ochranných mechanismů; 

5. zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit ochranu před dalším odsouzením za pomluvu či 

porušení služebního tajemství; 

6. zdůrazňuje, že ochrana oznamovatelů by měla být na úrovni EU harmonizována; domnívá 

se, že k zajištění komplexní a skutečné ochrany oznamovatelů by nejúčinnějším přístupem 

byl horizontální právní nástroj EU, který by poskytoval ochranu investigativním 

novinářům a oznamovatelům ve veřejném i soukromém sektoru a který by byl doplněn 

odvětvovými pravidly; připomíná v tomto ohledu svou výzvu adresovanou Komisi, aby 

do konce roku 2017 předložila legislativní návrh týkající se zřízení účinného a 

komplexního evropského programu pro ochranu oznamovatelů, a to v souladu se zásadou 

proporcionality a subsidiarity; tento návrh by měl zahrnovat mechanismy pro společnosti, 

veřejné orgány a neziskové organizace; 

7. zdůrazňuje, že orgány a instituce EU musí mít zájem na podpoře úlohy oznamovatelů a 



 

AD\1133730CS.docx 5/9 PE606.049v02-00 

 CS 

užitku, který přináší ve formě nápravy neoprávněného jednání, a musí prokázat pevné 

odhodlání k této podpoře; připomíná, že na této úrovni chybí kroky, které by navázaly na 

whistleblowing, a chybí řádné řešení těchto případů; domnívá se, že je naléhavě nutné, 

aby před přijetím směrnice o ochraně oznamovatelů byly v orgánech a institucích EU 

náležitě uplatňovány pokyny Komise o ochraně oznamovatelů, a naléhavě žádá všechny 

orgány a instituce, včetně agentur, aby zavedly jasná pravidla pro ochranu oznamovatelů i 

opatření namířená proti „efektu otáčivých dveří“; 

8. uznává, že každý, kdo příslušnému orgánu předá informace nebo jiným vhodným 

způsobem odhalí porušení předpisů, musí mít právo na právní ochranu; 

9. naléhavě žádá Evropský účetní dvůr a úřad evropského veřejného ochránce práv, aby do 

konce roku 2017 zveřejnili: 1) zvláštní zprávy uvádějící statistiky a jasné výsledky 

sledování případů whistleblowingu, které byly zjištěny v evropských orgánech a 

institucích, podnicích, sdruženích, organizacích a dalších subjektech registrovaných v 

Unii; 2) opatření přijatá dotyčnými orgány a institucemi v návaznosti na zjištěné případy 

na základě stávajících pokynů a pravidel Komise; 3) výsledek každého šetření, které bylo 

zahájeno na základě informací získaných od oznamovatelů; 4) opatření na ochranu 

oznamovatelů, která se v jednotlivých případech plánují; 

10. vyjadřuje své znepokojení nad zranitelností oznamovatelů, pokud jde o odvetné kroky 

namířené na jejich osobní i profesní život, a nad možností trestních a občanskoprávních 

soudních řízení proti nim; vyzývá k vytvoření horizontálního právního rámce, který by 

zahrnoval definice, ochranu proti různým formám odvetných opatření a výjimky 

z trestních a občanskoprávních řízení podle kritérií, která budou stanovena; zdůrazňuje, že 

oznamovatelé by měli mít možnost nahlašovat informace anonymně a uchovat svou 

totožnost v utajení, a pokud se to slučuje s vnitrostátním právním systémem, využít 

předběžného opatření či žaloby na zdržení se jednání, aby zabránili svému propuštění, 

dokud v případu týkajícím se whistleblowingu nepadne rozhodnutí; je pevně přesvědčen o 

tom, že to posílí důvěru občanů v unijní a vnitrostátní orgány; 

11. zdůrazňuje, že žádný zaměstnanecký poměr by neměl omezovat něčí právo na svobodu 

projevu a nikdo by neměl být diskriminován v případě, že toto právo uplatňuje; 

12. zdůrazňuje, že ochrana oznamovatelů se vztahuje i na případy, kdy se vyjádřené podezření 

nakonec nepotvrdí, ale daná osoba jednala v dobré víře; 

13. vyzývá k vytvoření legálních, důvěrných, zabezpečených, bezpečných a dostupných 

oznamovacích kanálů na vnitrostátní a evropské úrovni, aby bylo snadnější hlásit 

příslušným orgánům informace o ohrožení veřejného zájmu; v této souvislosti opakuje 

svůj požadavek týkající se vytvoření nezávislého orgánu EU, který se bude zabývat 

shromažďováním informací, poradenstvím a vyřizováním postoupených případů a bude 

mít pobočky v členských státech; zdůrazňuje v tomto ohledu potenciální úlohu úřadu 

evropského veřejného ochránce práv; zdůrazňuje, že by oznamovatelé měli mít možnost 

podávat zprávy jak interně, v rámci pracoviště, tak i externě příslušným orgánům; 

zdůrazňuje, že oznamovatelům, kteří byli původně anonymní, by měla být poskytnuta 

ochrana v případě, že se rozhodnou z anonymity vystoupit a o tuto ochranu požádat;  

14. zdůrazňuje, že orgány, které spravují tyto kanály, by měly odborně prošetřovat stížnosti a 

také poskytovat oznamovatelům podrobné informace o jejich právech a povinnostech, 
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podporovat je proti jakýmkoli odvetným opatřením namířeným proti nim nebo jejich 

rodinám a zajistit přístup k nezávislé právní pomoci s finanční podporou v případě potřeby 

navíc k psychologické podpoře a léčbě, je-li potřebná, a měly by posoudit veškeré žádosti 

o odškodnění za jakékoli pronásledování, jemuž čelili, či za ztrátu současné či budoucí 

obživy, pokud k újmě došlo v důsledku odvetných opatření za chráněné zveřejnění; 

15. zdůrazňuje, že v souladu s články 22a, 22b a 22c služebního řádu by měly všechny orgány 

a instituce EU zavést silná a komplexní vnitřní pravidla na ochranu oznamovatelů; 

16. vyzývá Komisi, aby plně zohlednila stanovisko zúčastněných stran k této otázce, které 

získala v rámci veřejné konzultace konané v květnu 2017; 

17. zdůrazňuje, že oznamovatelé jsou důležitým zdrojem informací pro investigativní 

novináře; zdůrazňuje důležitost sdělovacích prostředků při odhalování nezákonných 

praktik či úmyslného porušení povinnosti, zejména pokud tyto praktiky porušují základní 

práva občanů; vyzývá členské státy, aby zajistily účinnou právní ochranu práva novinářů 

nesdělovat totožnost svých zdrojů; zdůrazňuje, že v případech, kdy jsou zdrojem sami 

novináři, by tito novináři měli být chráněni a že orgány by v obou případech neměly 

využívat sledování; připomíná v tomto ohledu, že směrnice (EU) 2016/943 o ochraně 

nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich 

neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním by neměla být vykládána způsobem, 

který by omezoval ochranu oznamovatelů a investigativní žurnalistiky; zdůrazňuje, že 

investigativní novináři jsou exponovanou profesní skupinou, neboť často kvůli odhalení 

obrovských nesrovnalostí přicházejí o zaměstnání, svobodu nebo o svůj život, a požaduje, 

aby do horizontálního právního nástroje EU pro ochranu oznamovatelů byla zahrnuta 

zvláštní opatření k ochraně investigativních novinářů; 

18. zdůrazňuje, že prošetřování záležitostí, na něž upozornili oznamovatelé, by mělo probíhat 

nezávisle a v co možná nejkratším časovém rámci a měla by při něm být chráněna také 

práva jednotlivců, na něž by zveřejnění mohlo poukázat; oznamovatel i jakákoli osoba, na 

niž zveřejnění poukáže, by měli mít možnost předložit během vyšetřování dodatečné 

argumenty a důkazy a měli by být průběžně informováni o tom, jak je se zveřejněním 

nakládáno; 

19. žádá zřízení nezávislého poradního a referenčního oddělení v rámci úřadu evropského 

veřejného ochránce práv, které by přijímalo hlášení, stížnosti, shromažďovalo informace a 

poskytovalo odpovídající poradenství o ochraně oznamovatelů; 

20. vyzývá orgány EU, aby ve spolupráci se všemi příslušnými orgány členských států 

zavedly a činily veškerá nezbytná opatření na ochranu anonymity a důvěrnosti 

informačních zdrojů, aby se zabránilo možným diskriminačním krokům či vyhrožování; 

21. zdůrazňuje, že tendence k nesprávným úředním postupům, podvodům, zneužívání 

finančních prostředků či jiným nesrovnalostem se vyskytují i v nevládních organizacích, a 

je toho názoru, že pravidla pro oznamovatele ve veřejném i soukromém sektoru by se 

měla vztahovat i na nevládní organizace; 

22. konstatuje, že je třeba nalézt jasné řešení pro oznamovatele, kteří pracují ve společnostech 

registrovaných v EU, ale majících sídlo mimo EU; 
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23. vyzývá orgány a instituce EU, aby udílely evropskou cenu za whistleblowing, která by 

podněcovala změnu ve vnímání whistleblowingu a jeho spojitosti se základními právy a 

poukázala na to, že whistleblowing je projevem řádného občanství; 

24. zdůrazňuje, že právo občanů nahlásit protiprávní jednání je přirozeným rozšířením práva 

na svobodu projevu a informací, které je zakotveno v článku 11 Listiny základních práv, a 

že je zcela nezbytné zajistit dodržování zásad transparentnosti a bezúhonnosti a ochranu 

veřejného zájmu; 

25. naléhá na členské státy, aby zajistily soulad s doporučeními Rady Evropy týkajícími se 

ochrany oznamovatelů. 
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