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NÁVRHY 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 

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

A. vzhledem k tomu, že úlohou oznamovatelů („whistleblowerů“) v rámci veřejného 

i soukromého sektoru je pomáhat při odhalování, odrazování od protiprávního jednání, 

jako je špatné řízení, podvody a korupce, a předcházení těmto jevům, čímž přispívají 

k prosazování lidských práv, právního státu, svobody projevu, transparentnosti 

a demokratické odpovědnosti, jakož i dodržování práv pracovníků; vzhledem k tomu, že 

oznamovatelé jsou často zaměstnanci, kteří jsou vázáni pracovním vztahem a jsou závislí 

na své mzdě, která je jejich příjmem potřebným k životu; 

B. vzhledem k tomu, že důležitost ochrany oznamovatelů byla uznána všemi hlavními 

mezinárodními nástroji týkajícími se korupce a vzhledem k tomu, že v úmluvě Organizace 

spojených národů proti korupci (UNCAC), v doporučení Rady Evropy č. CM/Rec(2014)7 

a v doporučení OECD o boji proti podplácení z roku 2009 byly stanoveny normy v oblasti 

oznamování; 

C. vzhledem k tomu, že nedávné masové úniky informací, které odhalují korupci, např. 

Panama Papers a Swiss Leaks, a odhalení o obcházení a porušování pravidel týkajících se 

pracovního práva, jež vedou v některých případech k nejistému zaměstnání, potvrzují 

význam úlohy oznamovatelů při ochraně veřejného zájmu; vzhledem k tomu, že v Evropě 

v současné době existuje nedostatečná ochrana oznamovatelů ani se jim nedostává uznání; 

D. vzhledem k tomu, že byly často vznášeny vážné obavy v souvislosti s tím, 

že oznamovatelé jednající ve veřejném zájmu mohou čelit nepřátelským projevům, 

obtěžování, zastrašování a vyloučení na pracovišti, překážkám týkajícím se získání 

dalšího zaměstnání, ztrátě obživy a často také závažnému ohrožení svých rodinných 

příslušníků a kolegů; vzhledem k tomu, že obavy z odvetných opatření mohou mít účinek 

v podobě odrazení oznamovatele od odhalení, a ohrožovat tak veřejný zájem; 

E. vzhledem k tomu, pracoviště musejí podporovat rozvoj takového pracovního prostředí, 

v rámci něhož lidé mohou s důvěrou vyjadřovat obavy ohledně možných prohřešků jako 

je selhání, pochybení, špatné řízení, podvod nebo nezákonné činnosti; vzhledem k tomu, 

že je mimořádně důležité podporovat správnou kulturu, v rámci níž lidé vnímají, že 

mohou upozorňovat na problémy beze strachu z odvetných opatření, které by mohly 

ovlivnit jejich stávající nebo budoucí situaci v oblasti zaměstnanosti; 

F. vzhledem k tomu, že cílem oznamování protiprávního jednání by mělo být oznamování 

činů, které představují ohrožení veřejného zájmu, porušení zákona, či jakékoli jiného 

protiprávního jednání nebo pochybení; 

G. vzhledem k tomu, že některé členské státy již přijaly právní předpisy na ochranu 

oznamovatelů, avšak jiné nikoli, což vede k omezení ochrany oznamovatelů v celé EU 

nebo vytváření rozdílné úrovně ochrany v rámci Unie; vzhledem k tomu, že to je 

obzvláště významné v situacích s přeshraničními důsledky či důsledky pro celou EU; 

vzhledem k tomu, že tak vzniká právní nejistota; 
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H. vzhledem k tomu, že existence vnitrostátního právního rámce zřízeného na ochranu 

informátorů není vždy zárukou správného provedení a účinnosti ochrany oznamovatelů, je 

nezbytné, aby členské státy zajistily dodržování stávajících vnitrostátních právních 

předpisů na ochranu oznamovatelů; 

I. vzhledem k tomu, že korupce je vážným problémem, jemuž dnes Evropská unie čelí, 

protože může vyústit v to, že vlády nedokážou ochránit obyvatelstvo, pracovníky, právní 

stát a hospodářství, a ve zhoršení stavu veřejných orgánů a služeb, ekonomického růstu 

a konkurenceschopnosti v mnoha odvětvích a ke ztrátě důvěry v transparentnost 

a demokratickou odpovědnost veřejných a soukromých orgánů a institucí a průmyslových 

odvětví; vzhledem k tomu, že korupce podle odhadů stojí hospodářství EU ročně 

120 miliard EUR, což představuje 1 % HDP EU; 

J. vzhledem k tomu, že otázky hospodářské špionáže mohou mít přeshraniční povahu a že 

oznamovatelé sehrávají významnou úlohu při odhalování nezákonných aktivit páchaných 

v jiných státech na úkor národních hospodářských zájmů; 

K. vzhledem k tomu, že oznamovatelé mají klíčový význam rovněž pro zjištění chyb, výzev 

nebo problémů v organizaci již v rané fázi; vzhledem k tomu, že pokud bude tento postup 

respektován, v organizaci může vzniknout kultura, v rámci níž se lze ponaučit z chyb; 

vzhledem k tomu, že tato skutečnost v některých organizacích a členských státech vedla 

k podpoře oznamování chyb, a tedy k organizační změně; 

1. vyzývá k přijetí opatření s cílem změnit způsob, jakým jsou oznamovatelé vnímáni 

veřejností, ze strany politiků, zaměstnavatelů a sdělovacích prostředků, a to tím, že bude 

zdůrazněna jejich pozitivní úloha jako mechanismu včasného varování a odstrašujícího 

prostředku s cílem zjistit a předcházet zneužívání a korupci a zároveň jako mechanismu 

odpovědnosti s cílem umožnit veřejnou kontrolu vlád a podniků; 

2. vítá doporučení Rady Evropy týkající se oblasti působnosti evropského rámce na ochranu 

oznamovatelů, která by se měla vztahovat na všechny jednotlivce pracující ve veřejném 

nebo soukromém sektoru bez ohledu na povahu jejich pracovního poměru a na to, zda 

jsou, či nejsou placeni; 

3. vyzývá Komisi, aby po posouzení právního základu, konzultaci se sociálními partnery, a 

v souladu se zásadou subsidiarity, navrhla právní předpisy nebo legislativní návrhy 

týkající se oznamovatelů; požaduje, aby byla přijata účinná opatření na ochranu 

oznamovatelů, kteří odhalují a v dobré víře oznamují protiprávní jednání ve veřejném 

zájmu, před nespravedlivým zacházením v souvislosti s prací, odvetnými opatřeními 

a trestněprávní nebo občanskoprávní odpovědností; zdůrazňuje význam zajištění 

anonymity oznamovatelů a zachování důvěrnosti procesu; 

4. poukazuje na nebezpečí vyloučení pracovníků, kteří jsou oznamovatelé a kteří jednali ve 

veřejném zájmu, z kariérního postupu, na nebezpečí ztráty jejich pracovního místa nebo 

odvetných opatření ze strany kolegů či vedoucích pracovníků na pracovišti, a na 

zastrašující, výhružné a dlouhodobé psychicky ničivé důsledky pro osoby, které se setkají 

s protiprávním jednáním; zdůrazňuje, že oznamovatelé v důsledku svého jednání 

podstupují velké osobní i profesní riziko a obvykle pak za něj také musejí nést osobní 

i profesní následky; proto zdůrazňuje, že definice „oznamovatele“ by se měla uplatňovat 

na pokud možno co nejširší škálu typů pracovníků, včetně stávajících a bývalých 
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zaměstnanců, stážistů, učňů a dalších; 

5. připomíná význam vytváření nástrojů pro účely sankcí a zákazu každé formy odvetných 

opatření, jako je obtěžování, nebo jiné formy represivního nebo diskriminačního 

zacházení, včetně opatření přijatých proti kolegům nebo členům rodiny v důsledku 

zveřejnění informací; 

6. zdůrazňuje, že oznamovatelé a členové jejich rodin, jejichž životy nebo bezpečnost jsou 

ohroženy, musejí mít právo na účinnou a přiměřenou ochranu a podniknout kroky 

prostřednictvím soudních systémů tam, kde je to nutné; 

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

novináře, a vyzývá členské státy, aby zajistily účinnou a zákonem zaručenou ochranu práv 

novinářů či totožnosti oznamovatelů, kteří jednají v dobré víře v případech, kdy se 

obvinění prokážou jako pravdivá; zdůrazňuje, že v případech, kdy jsou sami novináři 

zdrojem, by rovněž tito novináři měli být chráněni a že příslušné orgány by v obou 

případech neměly využívat sledování; 

8. domnívá se, že důkazní břemeno by měl nést zaměstnavatel, který musí jednoznačně 

prokázat, že opatření vůči zaměstnanci nemají žádnou souvislost se zveřejněním informací 

ze strany oznamovatele; 

9. naléhavě žádá zaměstnavatele, zástupce zaměstnanců a orgány, aby zavedly účinné 

mechanismy pro podávání zpráv a zveřejňování případů protiprávní činnosti a aby 

urychleně reagovali na informace, jež jsou jim nahlášeny po důkladném ověření, a aby 

neprodleně informovaly všechny nezbytné a relevantní zúčastněné strany, agentury 

a orgány o každé nezákonné činnosti či protiprávním jednání; 

10. připomíná, že je nutné poskytnout nezbytnou právní jistotu a ochranu po celé Unii těm, 

kteří oznámí ověřené protiprávní jednání jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru; 

11. připomíná, že každý budoucí normativní rámec by měl zohledňovat pravidla, práva 

a povinnosti, jimiž se řídí zaměstnanost a které na ní mají dopad; dále zdůrazňuje, že by se 

tak mělo dít za účasti sociálních partnerů a v souladu s kolektivními smlouvami; 

12. připomíná, že po důkladném ověření, a v případě křivého obvinění, by se viníci měli ze 

svých činů zodpovídat; 

13. naléhavě vyzývá orgány, aby přijaly opatření, která stanoví povinnost vyčlenit prostředky 

na organizaci přijímání a správy oznámení, a to jak na straně zaměstnavatelů, tak 

samotných dotčených orgánů. 
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