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*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady  o ochraně osob oznamujících 
porušení práva Unie 
(COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2018)0218),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 16, 33, 43, 50, čl. 53 odst. 1 a články 62, 91, 100, 
103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 a čl. 325 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie 
a článek 31 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0159/2018),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené švédským parlamentem v rámci 
protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh 
legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

– s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne …1,  

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne …2, 

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ...3,  

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro 
rozpočtovou kontrolu, Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro zaměstnanost a 
sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, 
Výboru pro kulturu a vzdělávání, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci a Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0000/2018),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i
vnitrostátním parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C ...
2 Úř. věst. C ...
3 Úř. věst. C ...
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Osoby, které pracují pro určitou 
organizaci nebo jsou s ní v kontaktu v 
rámci svých pracovních činností, jsou často 
prvními osobami, které se dozví o ohrožení 
nebo poškození veřejného zájmu v této 
souvislosti. Tím, že záležitost oznámí, hrají 
klíčovou úlohu při odhalování případů 
porušení práva a jejich předcházení a při 
zajišťování blaha společnosti. Potenciální 
oznamovatelé jsou však často od oznámení 
svých obav nebo podezření odrazeni kvůli 
strachu z odvetných opatření.

(1) Osoby, které pracují pro určitou 
organizaci nebo jsou s ní v kontaktu v 
rámci svých pracovních činností, jsou často 
prvními osobami, které se dozví o ohrožení 
nebo poškození veřejného zájmu v této 
souvislosti. Tím, že záležitost oznámí, hrají 
klíčovou úlohu při odhalování případů 
poškození veřejného zájmu a porušení 
práva a jejich předcházení a také při 
zajišťování blaha společnosti a svobody 
projevu a informací. Potenciální 
oznamovatelé jsou však často od oznámení 
svých obav nebo podezření odrazeni kvůli 
strachu z odvetných opatření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V určitých oblastech politiky může 
porušování práva Unie způsobit vážné
poškození veřejného zájmu ve smyslu 
vytvoření značných rizik pro blaho 
společnosti. Jestliže byly v těchto oblastech 
zjištěny nedostatky při prosazování a 
oznamovatelé se nacházejí v 
privilegovaném postavení, pokud jde o 
zveřejnění těchto porušení, je nutné 
prosazování posílit zajištěním účinné 
ochrany oznamovatelů před odvetnými 
opatřeními a zavedením účinných kanálů 
pro oznamování.

(3) V určitých oblastech politiky může 
porušování práva Unie způsobit poškození 
veřejného zájmu ve smyslu vytvoření 
značných rizik pro blaho společnosti. 
Jestliže byly v těchto oblastech zjištěny 
nedostatky při prosazování a oznamovatelé 
se nacházejí v privilegovaném postavení, 
pokud jde o zveřejnění těchto porušení, je 
nutné prosazování posílit zajištěním účinné 
ochrany oznamovatelů před odvetnými 
opatřeními a zavedením účinných kanálů 
pro oznamování.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Společné minimální normy 
zajišťující účinnou ochranu oznamovatelů 
by se proto měly uplatňovat v aktech a 
oblastech politiky, ve kterých i) je nutné 
posílit prosazování; klíčovým faktorem, 
který negativně ovlivňuje prosazování, je 
nedostatečné oznamování ze strany 
oznamovatelů a iii) porušování práva Unie 
může mít za následek vážné poškození 
veřejného zájmu.

(5) Společné minimální normy 
zajišťující účinnou ochranu oznamovatelů 
by se proto měly uplatňovat v aktech a 
oblastech politiky, ve kterých i) je nutné 
posílit prosazování; klíčovým faktorem, 
který negativně ovlivňuje prosazování, je 
nedostatečné oznamování ze strany 
oznamovatelů a iii) porušování práva Unie 
může mít za následek poškození veřejného 
zájmu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Shromažďování důkazů, 
odhalování a řešení trestných činů proti 
životnímu prostředí a nezákonného jednání 
proti ochraně životního prostředí je i 
nadále problematické a je třeba je posílit, 
jak bylo uznáno ve sdělení Komise 
nazvaném „Opatření EU ke zlepšení 
dodržování právních předpisů v oblasti 
životního prostředí a správy věcí veřejných 
v této oblasti“ ze dne 18. ledna 201840. 
Ačkoli v současnosti existují pravidla pro 
ochranu oznamovatelů pouze v jednom 
odvětvovém nástroji týkajícím se ochrany 
životního prostředí41, zavedení takovéto 
ochrany se jeví jako nezbytné k zajištění 
účinného prosazování acquis Unie v oblasti 
životního prostředí, jehož porušování může 
způsobit vážné poškození veřejného zájmu 

(10) Shromažďování důkazů, 
odhalování a řešení trestných činů proti 
životnímu prostředí a nezákonného jednání 
proti ochraně životního prostředí je i 
nadále problematické a je třeba je posílit, 
jak bylo uznáno ve sdělení Komise 
nazvaném „Opatření EU ke zlepšení 
dodržování právních předpisů v oblasti 
životního prostředí a správy věcí veřejných 
v této oblasti“ ze dne 18. ledna 201840. 
Ačkoli v současnosti existují pravidla pro 
ochranu oznamovatelů pouze v jednom 
odvětvovém nástroji týkajícím se ochrany 
životního prostředí41, zavedení takovéto 
ochrany se jeví jako nezbytné k zajištění 
účinného prosazování acquis Unie v oblasti 
životního prostředí, jehož porušování může 
způsobit poškození veřejného zájmu s 
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s možným efektem přelévání přes hranice 
států. To je důležité i v případech, kdy 
škody na životním prostředí mohou 
způsobit nebezpečné výrobky.

možným efektem přelévání přes hranice 
států. To je důležité i v případech, kdy 
škody na životním prostředí mohou 
způsobit nebezpečné výrobky.

__________________ __________________

40 COM (2018) 10 final. 40 COM (2018)0010.

41 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 
o bezpečnosti činností v odvětví ropy a 
zemního plynu v moři (Úř. věst. L 178, 
s. 66).

41 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 
o bezpečnosti činností v odvětví ropy a 
zemního plynu v moři a o změně směrnice 
2004/35/ES (Úř. věst. L 178, 28.6.2013, 
s. 66).

Or. fr

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Ochrana soukromí a osobních údajů 
je další oblastí, v níž mají oznamovatelé 
privilegované postavení, pokud jde o 
zveřejnění porušení práva Unie, jež mohou 
vážně poškodit veřejný zájem. Podobné 
úvahy platí i pro porušení směrnice o 
bezpečnosti sítí a informačních systémů45, 
která zavádí hlášení incidentů (včetně těch, 
jež neohrožují ochranu osobních údajů) a 
bezpečnostní požadavky vztahující se na 
subjekty, které poskytují základní služby v 
mnoha odvětvích (např. energetika, zdraví, 
doprava, bankovnictví atd.), a 
poskytovatele klíčových digitálních služeb 
(např. služby cloud computingu). 
Oznamování ze strany oznamovatelů v této 
oblasti je obzvláště cenné při předcházení 
bezpečnostním incidentům, jež by se 
nepříznivě dotkly klíčových hospodářských 
a sociálních činností a široce využívaných 
digitálních služeb. Pomáhá zajistit 
kontinuitu služeb, jež jsou nezbytné pro 
fungování vnitřního trhu a blaho 

(14) Ochrana soukromí a osobních údajů 
je další oblastí, v níž mají oznamovatelé 
privilegované postavení, pokud jde o 
zveřejnění porušení práva Unie, jež mohou 
poškodit veřejný zájem. Podobné úvahy 
platí i pro porušení směrnice o bezpečnosti 
sítí a informačních systémů45, která zavádí 
hlášení incidentů (včetně těch, jež 
neohrožují ochranu osobních údajů) a 
bezpečnostní požadavky vztahující se na 
subjekty, které poskytují základní služby v 
mnoha odvětvích (např. energetika, zdraví, 
doprava, bankovnictví atd.), a 
poskytovatele klíčových digitálních služeb 
(např. služby cloud computingu). 
Oznamování ze strany oznamovatelů v této 
oblasti je obzvláště cenné při předcházení 
bezpečnostním incidentům, jež by se 
nepříznivě dotkly klíčových hospodářských 
a sociálních činností a široce využívaných 
digitálních služeb. Pomáhá zajistit 
kontinuitu služeb, jež jsou nezbytné pro 
fungování vnitřního trhu a blaho 
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společnosti. společnosti.

__________________ __________________

45 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/1148 ze dne 
6. července 2016 o opatřeních k zajištění 
vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a 
informačních systémů v Unii.

45 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/1148 ze dne 
6. července 2016 o opatřeních k zajištění 
vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a 
informačních systémů v Unii (Úř. věst. L 
194, 19.7.2016, s. 1).

Or. fr

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Unie je založena na společných 
hodnotách a zásadách. Zaručuje 
dodržování lidských práv a základních 
svobod, které jsou zakotveny v Listině 
základních práv Evropské unie (dále jen 
„Listina“). Jelikož se jedná o práva a 
zásady, které jsou základem Unie, jejich 
ochrana je mimořádně důležitá a osoby 
odhalující porušování těchto práv by měly 
mít nárok na ochranu podle této 
směrnice.

Or. fr

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Ochrana by se měla vztahovat 
především na osoby, které mají status 
„pracovníků“ ve smyslu článku 45 SFEU, 
jak jej vykládá Soudní dvůr Evropské 
unie52, tj. osoby, které po určitou dobu 

(26) Ochrana by se měla vztahovat 
především na osoby, které mají status 
„pracovníků“ ve smyslu článku 45 SFEU, 
jak jej vykládá Soudní dvůr Evropské 
unie52, tj. osoby, které po určitou dobu 
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vykonávají pro jinou osobu pod jejím 
vedením činnosti, za které pobírají 
odměnu. Ochrana by měla být přiznána 
rovněž pracovníkům v nestandardním 
pracovním poměru, včetně pracovníků na 
částečný úvazek a pracovníků s pracovní 
smlouvou na dobu určitou, jakož i osobám, 
které uzavřely pracovní smlouvu nebo jsou 
v pracovněprávním vztahu s agenturou 
práce, což jsou druhy vztahů, u nichž lze 
často obtížně uplatňovat standardní 
ochranu před nespravedlivým zacházením.

vykonávají pro jinou osobu pod jejím 
vedením činnosti, za které pobírají 
odměnu. Veřejní činitelé a státní úředníci, 
a to i v institucionálních a ústavních 
orgánech a v armádě by tudíž měli mít v 
plném rozsahu nárok na ochranu, kterou 
skýtá tato směrnice. Ochrana by měla být 
přiznána rovněž pracovníkům v 
nestandardním pracovním poměru, včetně 
pracovníků na částečný úvazek a 
pracovníků s pracovní smlouvou na dobu 
určitou, jakož i osobám, které uzavřely 
pracovní smlouvu nebo jsou v 
pracovněprávním vztahu s agenturou práce, 
což jsou druhy vztahů, u nichž lze často 
obtížně uplatňovat standardní ochranu před 
nespravedlivým zacházením.

__________________ __________________

52 Rozsudky ze dne 3. července 1986 ve 
věci Lawrie-Blum, 66/85; ze dne 14. 
října 2010 ve věci Union Syndicale 
Solidaires Isère, C-428/09; ze dne 9. 
července 2015 ve věci Balkaya, C-229/14; 
ze dne 4. prosince 2014 ve věci Kunsten, 
C-413/13; a ze dne 17. listopadu 2016 ve 
věci Ruhrlandklinik, C-216/15;

52 Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. 
července 1986 ve věci Lawrie-
Blum/Bádensko-Württembersko, C-66/85, 
ECLI:EU:C:1986:284; rozsudek 
Soudního dvora ze dne 14. října 2010 ve 
věci Union Syndicale Solidaires Isère, C-
428/09, ECLI:EU:C:2010:612; rozsudek 
Soudního dvora ze dne 9. července 2015 
ve věci Balkaya, C-229/14, 
ECLI:EU:C:2015:455; rozsudek 
Soudního dvora ze dne 4. prosince 2014 
ve věci FNV Kunsten Informatie en 
Media, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411; 
rozsudek Soudního dvora ze dne 17. 
listopadu 2016 ve věci Betriebsrat der
Ruhrlandklinik Balkaya, C-216/15, 
ECLI:EU:C:2016:883.

Or. fr

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Ochrana by se měla rozšířit i na (27) Ochrana by se měla rozšířit i na 
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další kategorie fyzických nebo právnických 
osob, které sice nejsou „pracovníky“ ve 
smyslu článku 45 SFEU, mohou však hrát 
klíčovou úlohu při odhalování případů 
porušení práva a v souvislosti se svými 
pracovními činnostmi se mohou z 
ekonomického hlediska nacházet ve 
zranitelné situaci. Například v oblastech, 
jako je bezpečnost výrobků, jsou 
dodavatelé mnohem blíže zdroji možných 
nekalých a nedovolených praktik v oblasti 
výroby, dovozu či distribuce nebezpečných 
výrobků; při vynakládání finančních 
prostředků Unie mají poradci poskytující 
své služby privilegované postavení, pokud 
jde o upozornění na případy porušení, jichž 
jsou svědky. Tyto kategorie osob, včetně 
osob samostatně výdělečně činných, které 
poskytují služby, osob ve svobodném 
povolání, zhotovitelů, subdodavatelů a 
dodavatelů, jsou obvykle postiženy 
odvetnými opatřeními ve formě
předčasného ukončení nebo zrušení smluv 
o poskytování služeb, licence nebo 
povolení, ztráty obchodních příležitostí, 
ztráty příjmů, nátlaku, zastrašování nebo 
obtěžování, zařazení na černou listinu / 
bojkotování podniku nebo poškození jejich 
dobré pověsti. Odvetnými opatřeními 
mohou být poškozeni i akcionáři a osoby v 
řídicích orgánech, například z finančního 
hlediska nebo ve formě zastrašování či 
obtěžování, zařazení na černou listinu nebo 
poškození jejich dobré pověsti. Ochrana by 
měla být přiznána také uchazečům o 
zaměstnání nebo zájemcům o poskytování 
služeb určité organizaci, kteří získali 
informace o porušení práva během 
přijímacího řízení nebo v jiné fázi 
předsmluvních jednání a kteří mohou být 
poškozeni odvetnými opatřeními například 
ve formě negativních pracovních referencí 
nebo zařazení na černou listinu / 
bojkotování podniku.

další kategorie fyzických nebo právnických 
osob, které sice nejsou „pracovníky“ ve 
smyslu článku 45 SFEU, mohou však hrát 
klíčovou úlohu při odhalování případů 
porušení práva a v souvislosti se svými 
pracovními činnostmi se mohou z 
ekonomického hlediska nacházet ve 
zranitelné situaci. Například v oblastech, 
jako je bezpečnost výrobků, jsou 
dodavatelé mnohem blíže zdroji možných 
nekalých a nedovolených praktik v oblasti 
výroby, dovozu či distribuce nebezpečných 
výrobků; při vynakládání finančních 
prostředků Unie mají poradci poskytující 
své služby privilegované postavení, pokud 
jde o upozornění na případy porušení, jichž 
jsou svědky. Tyto kategorie osob, včetně 
osob samostatně výdělečně činných, které 
poskytují služby, osob ve svobodném 
povolání, zhotovitelů, subdodavatelů a 
dodavatelů, jsou obvykle postiženy 
odvetnými opatřeními, která mohou mít 
například formu předčasného ukončení 
nebo zrušení smluv o poskytování služeb, 
licence nebo povolení, ztráty obchodních 
příležitostí, ztráty příjmů, nátlaku, 
zastrašování nebo obtěžování, zařazení na 
černou listinu / bojkotování podniku nebo 
poškození jejich dobré pověsti. Odvetnými 
opatřeními mohou být poškozeni i 
akcionáři a osoby v řídicích orgánech, 
například z finančního hlediska nebo ve 
formě zastrašování či obtěžování, zařazení 
na černou listinu nebo poškození jejich 
dobré pověsti. Ochrana by měla být 
přiznána také uchazečům o zaměstnání 
nebo zájemcům o poskytování služeb 
určité organizaci, kteří získali informace o 
porušení práva během přijímacího řízení 
nebo v jiné fázi předsmluvních jednání a 
kteří mohou být poškozeni odvetnými 
opatřeními například ve formě negativních 
pracovních referencí nebo zařazení na 
černou listinu / bojkotování podniku.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Úředníci a ostatní zaměstnanci 
Evropské unie ve smyslu služebního řádu 
úředníků Evropské unie a pracovního 
řádu ostatních zaměstnanců Evropské 
unie stanovených nařízením Rady (EHS, 
Euratom, ESUO) č. 259/681a se mohou v 
rámci své pracovní činnosti dostat k 
informacím, které by mohly být 
předmětem oznámení na základě této 
směrnice. V tomto ohledu jsou klíčovými 
osobami pro odhalení případů poškození 
veřejného zájmu, a to i na úrovni Unie, a 
pro zajištění správného uplatňování 
práva, zejména pokud jde o finanční 
zájmy Unie. Navíc je zřejmé, že 
zaměstnanci institucí se mohou stát 
oběťmi odvetných opatření, a proto by 
měli požívat stejné ochrany jako ostatní 
pracovníci v působnosti této směrnice.

__________________

1a Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) V podobném duchu je důležité 
zajistit ochranu těm, kdo pomáhají 
oznamovateli při jeho krocích, například 
mu radí, jak postupovat, jakými způsoby 
oznámení provést, jaké má možnosti 
ochrany nebo jak formulovat dané 
informace. Tyto osoby se tímto způsobem 
také mohou seznámit s odhalenými 
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informacemi, a mohou se tudíž také stát 
oběťmi odvetných opatření. Z tohoto 
důvodu by měly mít nárok na ochranu 
podle této směrnice. Investigativní 
novináři kromě toho hrají zásadní úlohu 
jako zprostředkovatelé, zejména pokud o 
zveřejňování informací. I jejich ochrana 
je proto nutná, aby byla zajištěna vysoká 
míra respektování svobody projevu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Účinné odhalování vážného 
poškození veřejného zájmu a předcházení 
takovému poškození vyžaduje, aby se 
oznámené informace, které jsou způsobilé 
pro ochranu, týkaly nejen protiprávních 
činností, nýbrž také zneužití práva, 
konkrétně jednání či opomenutí, jež se z 
formálního hlediska nejeví jako 
protiprávní, maří však předmět nebo účel 
práva.

(29) Účinné odhalování vážného 
poškození veřejného zájmu a předcházení 
takovému poškození vyžaduje, aby se 
oznámené informace, které jsou způsobilé 
pro ochranu, týkaly nejen protiprávních 
činností, nýbrž také zneužití práva, 
konkrétně jednání či opomenutí, jež se z 
formálního hlediska nejeví jako 
protiprávní, maří však předmět nebo účel 
práva, a obecněji jakéhokoli protiprávního 
jednání, které poškozuje veřejný zájem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Účinné předcházení případům 
porušování práva Unie vyžaduje, aby byla 
ochrana přiznána i osobám, které 
poskytnou informace o možných případech 
porušení, jež dosud nenastaly, je však 

(30) Účinné předcházení případům 
porušování práva Unie vyžaduje, aby byla 
ochrana přiznána i osobám, které 
poskytnou informace o možných případech 
porušení, jež dosud nenastaly, je však 
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pravděpodobné, že k nim dojde. Z týchž 
důvodů je ochrana odůvodněná také u 
osob, které neposkytnou skutečné důkazy, 
nýbrž předloží odůvodněné obavy či 
podezření. Ochrana by se současně neměla 
vztahovat na oznámení informací, které již 
jsou veřejně přístupné, nebo na 
nepodložené zvěsti a zprávy z doslechu.

pravděpodobné, že k nim dojde. Z týchž 
důvodů je ochrana odůvodněná také u 
osob, které neposkytnou skutečné důkazy, 
nýbrž předloží odůvodněné obavy či 
podezření. Ochrana by se současně neměla 
vztahovat na oznámení informací, které již 
jsou zjevně veřejně přístupné, nebo na 
nepodložené zvěsti a zprávy z doslechu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Odvetná opatření vyjadřují úzký 
(příčina a následek) vztah, který musí 
existovat mezi oznámením a nepříznivým 
zacházením s oznamující osobou, a to 
přímo či nepřímo, aby tato osoba mohla 
požívat právní ochrany. Účinná ochrana 
oznamujících osob jako způsob posílení 
prosazování práva Unie vyžaduje širokou 
definici odvetných opatření, jež zahrnuje 
jakékoli jednání či opomenutí, k němuž 
dojde v pracovním kontextu a které těmto 
osobám působí újmu.

(31) Odvetná opatření vyjadřují úzký 
(příčina a následek) vztah, který musí 
existovat mezi oznámením a nepříznivým 
zacházením s oznamující osobou, a to 
přímo či nepřímo, aby tato osoba mohla 
požívat právní ochrany. Účinná ochrana 
oznamujících osob jako způsob posílení 
prosazování práva Unie vyžaduje širokou 
definici odvetných opatření, jež zahrnuje 
jakékoli jednání či opomenutí, k němuž 
dojde v pracovním kontextu a které těmto 
osobám působí újmu. Tato definice již ze 
své podstaty může být pouze neúplným 
výčtem příkladů, protože jediným limitem 
různých podob odvetných opatření je 
představivost těch, kteří je provádějí. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Právo Unie ve zvláštních oblastech, (35) Právo Unie ve zvláštních oblastech, 
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jako je zneužívání trhu53, civilní letectví54

nebo bezpečnost činností v odvětví ropy a 
zemního plynu v moři55, již stanoví 
zavedení interních a externích kanálů pro 
oznamování. Povinnosti týkající se 
zavedení takovýchto kanálů, které jsou 
uloženy v této směrnici, by měly být pokud 
možno založeny na stávajících kanálech 
stanovených v konkrétních aktech Unie.

jako je zneužívání trhu53, civilní letectví54

nebo bezpečnost činností v odvětví ropy a 
zemního plynu v moři55, již stanoví 
zavedení interních a externích kanálů pro 
oznamování. Povinnosti týkající se 
zavedení takovýchto kanálů, které jsou 
uloženy v této směrnici, by měly být pokud 
možno založeny na stávajících kanálech 
stanovených v konkrétních aktech Unie. 
Při neexistenci takovýchto ustanovení a 
vzhledem k tomu, že pravidla stanovená 
touto směrnicí poskytují větší ochranu, by 
se měla uplatňovat právě tato pravidla.

__________________ __________________

53 Citováno výše. 53 Citováno výše.

54 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o 
hlášení událostí v civilním letectví, analýze 
těchto hlášení a navazujících opatřeních 
(Úř. věst. L 122, s. 18).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o 
hlášení událostí v civilním letectví, analýze 
těchto hlášení a navazujících opatřeních a 
o změně nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení 
směrnice Evropského parlamentu 
2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 
1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 
1330/2007 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 
18).

55 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 
o bezpečnosti činností v odvětví ropy a 
zemního plynu v moři a o změně směrnice 
2004/35/ES.

55 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 
o bezpečnosti činností v odvětví ropy a 
zemního plynu v moři a o změně směrnice 
2004/35/ES (Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 
66).

Or. fr

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44a) Bylo prokázáno, že utajení 
totožnosti autora oznámení nebo 
zveřejnění je zásadním hlediskem pro to, 
aby se autor nezdráhal tento krok provést 
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nebo nezapůsobil mechanismus 
autocenzury. Z tohoto důvodu je namístě 
stanovit, že od této povinnosti utajení se 
lze odchýlit pouze za okolností omezených 
na výjimečné případy, kdy je zveřejnění 
údajů o totožnosti autora oznámení nebo 
zveřejnění nezbytnou a přiměřenou 
povinností vyplývající z právních předpisů 
Unie nebo vnitrostátních právních 
předpisů v souvislosti s vyšetřováním nebo 
následným soudním řízením nebo za 
účelem ochrany svobod jiných osob, 
včetně práva dotčené osoby na obhajobu, 
a v každém případě za podmínky 
náležitých ochranných opatření podle 
těchto právních předpisů. Pro případ 
nedodržení povinnosti utajení totožnosti 
autora oznámení nebo zveřejnění by měly 
být stanoveny odpovídající sankce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44b) Anonymní oznámení nebo 
zveřejnění je způsobem, který se používá a 
který by neměl být zakázán. Pokud tato 
směrnice nemá záměr upravovat takovéto 
typy oznámení nebo zveřejnění, neměla by 
je zcela vyjímat ze své oblasti působnosti. 
Pokud si tudíž autor oznámení nebo 
zveřejnění přeje zůstat anonymní, neměla 
by být jeho totožnost odhalena. Je-li však 
totožnost této osoby odhalena, měla by mít 
nárok na ochranu stanovenou podle této 
směrnice a mělo by i nadále být zaručeno 
utajení její totožnosti.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Tento požadavek na stupňovité 
použití kanálů pro oznamování je 
nezbytný, aby bylo zajištěno, že informace 
obdrží osoby, které mohou přispět k 
včasnému a účinnému odstranění rizik pro 
veřejný zájem, a aby se předešlo 
neoprávněnému poškození dobré pověsti 
kvůli zveřejnění. Současně jsou nezbytné 
určité výjimky z tohoto použití, jež 
oznamující osobě umožňují zvolit 
nejvhodnější kanál podle konkrétních 
okolností daného případu. Mimoto je nutné 
chránit zveřejnění s přihlédnutím k 
demokratickým zásadám, jako je 
odpovědnost, a základním právům, jako je 
svoboda projevu a svoboda sdělovacích 
prostředků, přičemž je současně zajištěna 
rovnováha mezi zájmem zaměstnavatelů, 
pokud jde o řízení jejich organizace a 
ochranu jejich zájmů, a zájmem veřejnosti 
týkajícím se ochrany před újmou, a to v 
souladu s kritérii stanovenými v judikatuře 
Evropského soudu pro lidská práva57.

(61) Toto použití interních kanálů pro 
oznamování je účinné k tomu, aby bylo 
zajištěno, že informace obdrží osoby, které 
mohou přispět k včasnému a účinnému 
odstranění rizik pro veřejný zájem. 
Současně je nezbytné určité zaručit 
značnou flexibilitu, jež oznamující osobě 
umožní zvolit nejvhodnější kanál podle 
konkrétních okolností daného případu. 
Mimoto je nutné chránit zveřejnění s 
přihlédnutím k demokratickým zásadám, 
jako je odpovědnost, a základním právům, 
jako je svoboda projevu, svoboda 
sdělovacích prostředků a právo na 
informace, přičemž je současně zajištěna 
rovnováha mezi zájmem zaměstnavatelů, 
pokud jde o řízení jejich organizace a 
ochranu jejich zájmů, a zájmem veřejnosti 
týkajícím se ochrany před újmou, a to v 
souladu s kritérii stanovenými v judikatuře 
Evropského soudu pro lidská práva57.

__________________ __________________

Jedním z kritérií při určování, zda odvetná 
opatření proti oznamovatelům, kteří 
zveřejní informace, kolidují se svobodou 
projevu způsobem, který není v 
demokratické společnosti nezbytný, je to, 
zda mají osoby, které informace zveřejnily, 
k dispozici alternativní kanály pro podání 
oznámení;viz např. rozsudek ve věci Guja 
v. Moldavsko, stížnost č. 14277/04, Sbírka 
rozsudků a rozhodnutí 2008.

Jedním z kritérií při určování, zda odvetná 
opatření proti oznamovatelům, kteří 
zveřejní informace, kolidují se svobodou 
projevu způsobem, který není v 
demokratické společnosti nezbytný, je to, 
zda mají osoby, které informace zveřejnily, 
k dispozici alternativní kanály pro podání 
oznámení;viz např. rozsudek ve věci Guja 
v. Moldavsko, stížnost č. 14277/04, Sbírka 
rozsudků a rozhodnutí 2008.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62) Oznamující osoby by měly
zpravidla využít nejprve interní kanály, 
které mají k dispozici, a podat oznámení 
svému zaměstnavateli. Může se však stát, 
že interní kanály neexistují (v případě 
subjektů, na něž se nevztahuje povinnost 
zřídit takovéto kanály podle této směrnice 
nebo použitelných vnitrostátních právních 
předpisů), nebo jejich použití není povinné 
(což může platit pro osoby, které nejsou v 
pracovním poměru), nebo tyto kanály byly 
použity, nefungují však řádně (oznámení 
nebylo například vyřízeno s řádnou péčí 
nebo v přiměřené lhůtě, nebo navzdory 
pozitivním výsledkům šetření nebyla 
přijata žádná opatření zabývající se 
porušením práva).

(62) Oznamující osoby mají zpravidla 
tendenci využívat nejprve interní kanály, 
které mají k dispozici, a podat oznámení 
svému zaměstnavateli. Může se však stát, 
že interní kanály neexistují (v případě 
subjektů, na něž se nevztahuje povinnost 
zřídit takovéto kanály podle této směrnice 
nebo použitelných vnitrostátních právních 
předpisů), nebo tyto kanály byly použity, 
nefungují však řádně (oznámení nebylo 
například vyřízeno s řádnou péčí nebo v 
přiměřené lhůtě, nebo navzdory pozitivním 
výsledkům šetření nebyla přijata žádná 
opatření zabývající se porušením práva).

Or. fr

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) V jiných případech nelze přiměřeně 
očekávat, že interní kanály budou fungovat 
řádně, mají-li například oznamující osoby 
oprávněné důvody domnívat se, že by v 
souvislosti s oznámením byly postiženy 
odvetnými opatřeními; že by nebyla 
utajena jejich totožnost; že se na porušení 
podílela osoba mající v pracovním 
kontextu konečnou odpovědnost; že by 
porušení mohlo být utajeno; že by mohly 
být zatajeny nebo zničeny důkazy; že by 
účinnost vyšetřovacích úkonů příslušných 
orgánů mohla být ohrožena nebo že je 

(63) V jiných případech nelze přiměřeně 
očekávat, že interní kanály budou fungovat 
řádně, mají-li například oznamující osoby 
oprávněné důvody domnívat se, že by v 
souvislosti s oznámením byly postiženy 
odvetnými opatřeními; že by nebyla 
utajena jejich totožnost; že se na porušení 
podílela osoba mající v pracovním 
kontextu konečnou odpovědnost; že by 
porušení mohlo být utajeno; že by mohly 
být zatajeny nebo zničeny důkazy; že by 
účinnost vyšetřovacích úkonů příslušných 
orgánů mohla být ohrožena, že existuje 
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zapotřebí bezodkladné opatření (např. kvůli 
bezprostřednímu riziku vážného a 
konkrétního ohrožení života, zdraví a 
bezpečnosti osob nebo nebezpečí pro 
životní prostředí). Ve všech těchto 
případech jsou osoby podávající oznámení 
externě příslušným orgánům a případně 
institucím nebo jiným subjektům Unie 
chráněny. Ochrana je mimoto přiznána 
rovněž v případech, kdy právní předpisy 
Unie umožňují, aby oznamující osoba 
podala oznámení přímo příslušným 
vnitrostátním orgánům či institucím nebo 
jiným subjektům Unie, například v 
souvislosti s podvody týkajícími se 
rozpočtu Unie, předcházením praní peněz a 
financování terorismu a jejich odhalováním 
nebo v oblasti finančních služeb.

veřejný zájem mít dané informace nebo že 
je zapotřebí bezodkladné opatření (např. 
kvůli bezprostřednímu riziku vážného a 
konkrétního ohrožení života, zdraví a 
bezpečnosti osob nebo nebezpečí pro 
životní prostředí). Osoby podávající 
oznámení externě příslušným orgánům a 
případně institucím nebo jiným subjektům 
Unie by měly být tudíž chráněny, pokud se 
domnívají, že je lepší provést oznámení 
externě. Ochrana je mimoto přiznána 
rovněž v případech, kdy právní předpisy 
Unie umožňují, aby oznamující osoba 
podala oznámení přímo příslušným 
vnitrostátním orgánům či institucím nebo 
jiným subjektům Unie, například v 
souvislosti s podvody týkajícími se 
rozpočtu Unie, předcházením praní peněz a 
financování terorismu a jejich odhalováním 
nebo v oblasti finančních služeb.

Or. fr

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(64) Osoby, které zveřejní informace 
přímo, by měly být rovněž nárok na 
ochranu v případech, kdy není porušení 
řešeno (nebylo například náležitě 
posouzeno nebo prošetřeno nebo nebyla 
přijata žádná nápravná opatření) 
navzdory internímu a/nebo externímu 
oznámení podle stupňovitého použití 
dostupných kanálů; nebo v případech, kdy 
oznamující osoby mají oprávněné důvody 
domnívat se, že mezi subjektem, který se 
porušení dopustil, a příslušným orgánem 
existuje tajná dohoda, že důkazy mohou 
být zatajeny nebo zničeny nebo že by 
mohla být ohrožena účinnost 
vyšetřovacích úkonů příslušných orgánů; 
nebo v případech bezprostředního a 

(64) Osoby, které zveřejní informace 
přímo, domnívají-li se, že je to nezbytné, 
by měly mít rovněž nárok na ochranu.
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zjevného ohrožení veřejného zájmu nebo 
tehdy, hrozí-li nenapravitelná újma, mimo 
jiné včetně zásahu do tělesné integrity.

Or. fr

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 64 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(64a) Ochrana oznamovatelů umožňuje 
předcházet případům poškozování 
veřejného zájmu a napravovat je. Je sice 
důležité stanovit koherentní a spolehlivý 
systém pro oznamování případů 
porušování práva uvedených v této 
směrnici, těžiště tohoto systému by však 
mělo spočívat v relevantnosti a zajímavosti 
informací, s nimiž je takto seznámena 
daná organizace, příslušné orgány nebo 
veřejnost. Je tedy nutné zajistit, aby byla 
ochrana, kterou skýtá tato směrnice, 
poskytnuta každému, kdo učiní oznámení 
nebo provede zveřejnění ve smyslu této 
směrnice, aniž by mu bylo možno 
odmítnout tuto ochranu s poukazem na 
jakýkoli argument související s jeho 
motivací.

Or. fr

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) Oznamující osoby by měly být 
chráněny před jakoukoli formou odvetných 
opatření, přímých či nepřímých, která přijal 
jejich zaměstnavatel nebo zákazník / 

(65) Oznamující osoby by měly být 
chráněny před jakoukoli formou odvetných 
opatření, přímých či nepřímých, která přijal 
jejich zaměstnavatel nebo zákazník / 
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příjemce služeb a osoby, které pro tyto 
osoby pracují či jednají jejich jménem, 
včetně spolupracovníků a vedoucích 
pracovníků v téže organizaci nebo v jiných 
organizacích, s nimiž je oznamující osoba 
v kontaktu v rámci svých pracovních 
činností, je-li odvetné opatření dotčenou 
osobou doporučeno či tolerováno. Ochrana 
by měla být poskytnuta nejen před 
odvetnými opatřeními, která jsou přijata 
vůči oznamující osobě samotné, nýbrž také 
před odvetnými opatřeními, která mohou 
být přijata vůči právnímu subjektu, který 
tato osoba zastupuje, jako je neposkytnutí 
služeb, zařazení na černou listinu nebo 
bojkotování podniku. K nepřímým 
odvetným opatřením patří také kroky 
podniknuté proti příbuzným oznamující 
osoby, kteří jsou v pracovním kontextu 
také ve spojení se zaměstnavatelem 
oznamovatele či zákazníkem / příjemcem 
služeb, a proti zástupcům zaměstnanců, 
kteří oznamující osobu podpořili.

příjemce služeb a osoby, které pro tyto 
osoby pracují či jednají jejich jménem, 
včetně spolupracovníků a vedoucích 
pracovníků v téže organizaci nebo v jiných 
organizacích, s nimiž je oznamující osoba 
v kontaktu v rámci svých pracovních 
činností, je-li odvetné opatření dotčenou 
osobou doporučeno či tolerováno. Ochrana 
by měla být poskytnuta nejen před 
odvetnými opatřeními, která jsou přijata 
vůči oznamující osobě samotné, nýbrž také 
před odvetnými opatřeními, která mohou 
být přijata vůči právnímu subjektu, který 
tato osoba zastupuje, jako je neposkytnutí 
služeb, zařazení na černou listinu nebo 
bojkotování podniku. K nepřímým 
odvetným opatřením patří také kroky 
podniknuté proti prostředníkům, 
příbuzným oznamující osoby, kteří jsou v 
pracovním kontextu také ve spojení se 
zaměstnavatelem oznamovatele či 
zákazníkem / příjemcem služeb, a proti 
zástupcům zaměstnanců, kteří oznamující 
osobu podpořili.

Or. fr

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) Potenciální oznamovatelé, kteří si 
nejsou jisti tím, jak oznámení podat nebo 
zda budou chráněni, mohou být nakonec od 
oznámení odrazeni. Členské státy by měly 
zajistit, aby byly příslušné informace 
poskytovány uživatelsky přívětivým 
způsobem a aby byly snadno přístupné 
široké veřejnosti. Mělo by být dostupné 
individuální, nestranné a důvěrné 
poradenství, které je poskytováno 
bezplatně, například ohledně toho, zda se 
na dotyčné informace vztahují použitelná 
pravidla pro ochranu oznamovatelů, který 

(67) Potenciální oznamovatelé, kteří si
nejsou jisti tím, jak oznámení podat nebo 
zda budou chráněni, mohou být nakonec od 
oznámení odrazeni. Členské státy by měly 
zajistit, aby byly příslušné informace 
poskytovány uživatelsky přívětivým 
způsobem a aby byly snadno srozumitelné 
a přístupné široké veřejnosti. Mělo by být 
dostupné individuální, nestranné a důvěrné 
poradenství, které je poskytováno 
bezplatně, například ohledně toho, zda se 
na dotyčné informace vztahují použitelná 
pravidla pro ochranu oznamovatelů, který 
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kanál pro oznamování lze nejlépe využít a 
jaké alternativní postupy jsou k dispozici v 
případě, že se na informace použitelná 
pravidla nevztahují („odkazy na další 
zdroje“). Přístup k tomuto poradenství 
může pomoci zajistit, aby byla oznámení 
podávána prostřednictvím vhodných 
kanálů a odpovědně a aby byly případy 
porušení a protiprávního jednání odhaleny 
včas nebo aby jim bylo dokonce 
zabráněno.

kanál pro oznamování lze nejlépe využít a 
jaké alternativní postupy jsou k dispozici v 
případě, že se na informace použitelná 
pravidla nevztahují („odkazy na další 
zdroje“). Přístup k tomuto poradenství 
může pomoci zajistit, aby byla oznámení 
podávána prostřednictvím vhodných 
kanálů a odpovědně a aby byly případy 
porušení a protiprávního jednání odhaleny 
včas nebo aby jim bylo dokonce 
zabráněno.

Or. fr

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 67 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67a) V členských státech, které stanoví 
širší ochranu oznamovatelů, je velká 
rozmanitost možností doprovodu a 
podpory pro autory oznámení nebo 
zveřejnění. V některých případech jim 
může poskytnout poradenství příslušný 
orgán přidružený k orgánům státní 
správy, v jiných hraje důležitou roli 
občanská společnost. Abychom ponechali 
prostor pro flexibilitu se zřetelem k 
různým podmínkám v jednotlivých 
členských státech, je záhodno stanovit, že 
individuální rady by měl mít možnost 
poskytovat nezávislý orgán, zástupce 
zaměstnanců nebo státem určený 
kvalifikovaný subjekt za předpokladu, že 
skýtá dostatečné záruky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 70
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) Odvetná opatření budou 
pravděpodobně vysvětlena jako 
opodstatněná z jiných důvodů, než je 
oznámení, a pro oznamující osoby může 
být velmi obtížné prokázat souvislost mezi 
oznámením a odvetnými opatřeními, 
přičemž subjekty, které odvetná opatření 
přijmou, mohou mít větší moc a prostředky 
k doložení a odůvodnění přijatých opatření. 
Jakmile proto oznamující osoba prima 
facie prokáže, že podala oznámení nebo 
zveřejnila informace v souladu s touto 
směrnicí a utrpěla újmu, mělo by se 
důkazní břemeno přesunout na osobu, 
která přijala škodlivé opatření a která by 
měla poté prokázat, že její opatření nijak 
nesouviselo s oznámením či zveřejněním.

(70) Odvetná opatření budou 
pravděpodobně vysvětlena jako 
opodstatněná z jiných důvodů, než je 
oznámení, a pro oznamující osoby může 
být velmi obtížné prokázat souvislost mezi 
oznámením a odvetnými opatřeními, 
přičemž subjekty, které odvetná opatření 
přijmou, mohou mít větší moc a prostředky 
k doložení a odůvodnění přijatých opatření. 
Jakmile proto oznamující osoba prima 
facie prokáže, že podala oznámení nebo 
zveřejnila informace v souladu s touto 
směrnicí a utrpěla újmu, mělo by 
předpokládat, že újma, kterou utrpěla, je 
důsledkem odvetných opatření. Důkazní
břemeno by se mělo přesunout na osobu, 
která přijala škodlivé opatření a která by 
měla poté prokázat, že její opatření nijak 
nesouviselo s oznámením či zveřejněním.

Or. fr

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 75 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75a) Stejně tak platí, že pociťovaný 
tlak, důsledky odvetných opatření nebo 
obtěžování, ztráta důvěry a obavy o 
budoucnost mohou autora oznámení 
trvale destabilizovat, a to i pokud věc 
dospěje do soudního řízení, a zejména 
během něj. Tento stav ohrožení může mít 
negativní vliv na postup autora oznámení 
ve prospěch veřejného zájmu, ale 
především na jeho zdraví a společenský 
život. To opravňuje k zavedení opatření 
psychologické podpory, která mají 
provázet autora oznámení během jeho 
kroků.



PE623.965v01-00 24/44 PR\1157702CS.docx

CS

Or. fr

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 78

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(78) Aby byla zajištěna účinnost 
pravidel pro ochranu oznamovatelů, jsou 
nezbytné sankce. Sankce proti osobám, 
které vůči oznamujícím osobám přijmou 
odvetná či jiná negativní opatření, mohou 
od těchto opatření odrazovat. Sankce 
uložené osobám, které učiní oznámení 
nebo zveřejnění, s ohledem na něž bylo 
prokázáno, že jsou vědomě nepravdivé, 
jsou nezbytné k odrazování od dalšího 
zlovolného oznamování a k zachování 
věrohodnosti systému. Přiměřenost těchto 
sankcí by měla zajistit, aby neměly na 
potenciální oznamovatele odrazující 
účinek.

(78) Aby byla zajištěna účinnost 
pravidel pro ochranu oznamovatelů, jsou 
nezbytné sankce. Sankce proti osobám, 
které vůči oznamujícím osobám přijmou 
odvetná či jiná negativní opatření, mohou 
od těchto opatření odrazovat.

Or. fr

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 82

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(82) Věcná působnost této směrnice je 
založena na určení oblastí, v nichž se 
zavedení ochrany oznamovatelů jeví 
vzhledem k důkazům, jež jsou v 
současnosti dostupné, jako opodstatněné a 
nezbytné. Tato věcná působnost může být 
rozšířena na další oblasti nebo akty Unie, 
pokud se to ukáže jako nezbytné k posílení 
jejich prosazování na základě důkazů, jež 
se mohou objevit v budoucnu, nebo na 
základě hodnocení způsobu fungování této 

(82) Věcná působnost této směrnice je 
založena na určení oblastí, v nichž se 
zavedení ochrany oznamovatelů jeví 
vzhledem k důkazům, jež jsou v 
současnosti dostupné, jako opodstatněné a 
nezbytné. Tato věcná působnost může být 
rozšířena na další oblasti nebo akty Unie, 
pokud se to ukáže jako nezbytné k posílení 
jejich prosazování na základě důkazů, 
které by měla Komise i nadále 
shromažďovat a jež se mohou objevit v 
budoucnu, nebo na základě hodnocení 
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směrnice. způsobu fungování této směrnice.

Or. fr

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 84

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84) Cíle této směrnice, konkrétně 
posílení prosazování v určitých oblastech 
politiky a v případě aktů, kdy porušení 
práva Unie může vážně poškodit veřejný 
zájem, prostřednictvím účinné ochrany 
oznamovatelů, nemůže být dosaženo 
uspokojivě členskými státy jednajícími 
samostatně nebo nekoordinovaně, ale spíše 
jich může být lépe dosaženo opatřením 
Unie, které stanoví minimální normy pro 
harmonizaci ochrany oznamovatelů. Pouze 
opatření Unie může mimoto zajistit 
soudržnost a sladit stávající pravidla Unie 
týkající se ochrany oznamovatelů. Unie 
tudíž může přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle.

(84) Cíle této směrnice, konkrétně 
posílení prosazování v určitých oblastech 
politiky a v případě aktů, kdy porušení 
práva Unie může poškodit veřejný zájem, 
prostřednictvím účinné ochrany 
oznamovatelů, nemůže být dosaženo 
uspokojivě členskými státy jednajícími 
samostatně nebo nekoordinovaně, ale spíše 
jich může být lépe dosaženo opatřením 
Unie, které stanoví minimální normy pro 
harmonizaci ochrany oznamovatelů. Pouze 
opatření Unie může mimoto zajistit 
soudržnost a sladit stávající pravidla Unie 
týkající se ochrany oznamovatelů. Unie 
tudíž může přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle.

Or. fr

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Kapitola 1 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI 
A DEFINICE
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Or. fr

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Článek -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1

Předmět

Cílem této směrnice je při zaručení vysoké 
míry ochrany základních práv a svobod 
posílit uplatňování práva a politik Unie a 
ochranu obecného zájmu stanovením 
společných minimálních norem pro 
ochranu osob, které oznámí protiprávní 
činnosti nebo případy zneužití práva v 
oblastech uvedených v článku 1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem lepšího prosazování 
práva a politik Unie v konkrétních 
oblastech stanoví tato směrnice společné 
minimální normy pro ochranu osob, které 
oznámí níže uvedené protiprávní činnosti 
či zneužití práva:

1. Tato směrnice stanoví společné 
minimální normy pro ochranu osob, které 
podají oznámení nebo zveřejní informace 
týkající se:

Or. fr

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) porušení základních práv a 
svobod, které jsou chráněny Listinou.

Or. fr

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na 
oznamující osoby pracující v soukromém 
nebo veřejném sektoru, které získaly 
informace o porušování předpisů v 
pracovním kontextu, přinejmenším včetně:

1. Tato směrnice se vztahuje na 
oznamující osoby a prostředníky pracující 
v soukromém nebo veřejném sektoru, které 
získaly informace o porušování předpisů v 
pracovním kontextu, přinejmenším včetně:

Or. fr

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) úředníků a ostatních zaměstnanců 
Evropské unie ve smyslu služebního řádu 
úředníků Evropské unie a pracovního 
řádu ostatních zaměstnanců Unie, 
stanovených nařízením Rady (EHS, 
Euratom, ESUO) č. 259/681a.

__________________

1a Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.

Or. fr



PE623.965v01-00 28/44 PR\1157702CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se vztahuje rovněž 
na oznamující osoby, jejichž pracovní 
poměr má teprve začít, v případech, kdy 
byly informace o porušení získány během 
přijímacího řízení či jiných předsmluvních 
jednání.

2. Tato směrnice se vztahuje rovněž 
na oznamující osoby, jejichž pracovní 
poměr má teprve začít, v případech, kdy 
byly informace o porušení získány během 
přijímacího řízení či jiných předsmluvních 
jednání, a také na oznamující osoby, 
jejichž pracovní poměr byl ukončen.

Or. fr

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 3 – pododstavec 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „porušením“ skutečné nebo 
potenciální protiprávní činnosti či zneužití 
práva týkající se aktů Unie a oblastí 
spadajících do oblasti působnosti uvedené 
v článku 1 a v příloze;

1) „porušením“ případy protiprávního 
jednání, skutečné nebo potenciální 
protiprávní činnosti či zneužití práva 
týkající se aktů Unie v ohledech, v nichž 
tyto akty tvoří rámec pro ochranu 
veřejného zájmu Unie, a oblastí 
spadajících do oblasti působnosti uvedené 
v článku 1 a v příloze;

Or. fr

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 3 – pododstavec 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „zveřejněním“ zpřístupnění 
informací o porušení, jež byly získány v 
pracovním kontextu, veřejnosti;

8) „zveřejněním“ zpřístupnění 
informací o porušení, jež byly získány v 
pracovním kontextu, veřejnosti;
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(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 3 – pododstavec 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) „oznamující osobou“ fyzická nebo 
právnická osoba, která oznámí či zveřejní 
informace o porušení, jež byly získány v 
souvislosti s její pracovní činností;

9) „autorem oznámení“ fyzická nebo 
právnická osoba, která oznámí či zveřejní 
informace o porušení, jež byly získány v 
souvislosti s její pracovní činností;

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. fr

Odůvodnění

Výraz „oznamující osoba“ (fr. informateur) má silné konotace, je proto záhodno jej raději 
nahradit neutrálnějším výrazem.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 3 – pododstavec 1 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) „prostředníkem“ fyzická nebo 
právnická osoba, která přispívá k podání 
oznámení, spolupracuje s autorem 
oznámení nebo mu pomáhá podat 
oznámení.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 3 – pododstavec 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „odvetnými opatřeními“ hrozící či 
skutečné jednání nebo opomenutí vyvolané 
interním či externím oznámením, k němuž 
dochází v pracovním kontextu a které 
oznamující osobě působí nebo může 
způsobit neoprávněnou újmu;

12) 12) „odvetnými opatřeními“ hrozící 
či skutečné jednání nebo opomenutí 
vyvolané interním či externím oznámením 
nebo zveřejněním, k němuž dochází v 
pracovním kontextu a které oznamující 
osobě působí nebo může způsobit 
neoprávněnou újmu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby právní 
subjekty v soukromém a veřejném sektoru 
zavedly interní kanály a postupy pro 
oznamování a pro přijímání následných 
opatření v návaznosti na oznámení, 
případně po konzultaci se sociálními 
partnery.

1. Členské státy zajistí, aby právní 
subjekty v soukromém a veřejném sektoru 
zavedly interní kanály a postupy pro 
oznamování a pro přijímání následných 
opatření v návaznosti na oznámení, 
případně po dohodě se sociálními partnery.

Or. fr

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) orgány, instituce a jiné subjekty 
Unie.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) důvěrné potvrzení o obdržení 
podání oznámení autoru oznámení v lhůtě 
do sedmi dnů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přiměřenou lhůtu nepřesahující tři 
měsíce od podání oznámení k poskytnutí 
zpětné vazby oznamující osobě ohledně 
následných opatření v návaznosti na 
oznámení;

d) přiměřenou lhůtu nepřesahující 
jeden měsíc od potvrzení obdržení podání 
oznámení k poskytnutí zpětné vazby 
oznamující osobě ohledně následných 
opatření v návaznosti na oznámení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Osobou nebo odborem uvedenými 
v odst. 1 písm. b) může být stejná osoba, 
která je příslušná k přijímání oznámení. 
Další osoby mohou být určeny jako 
„důvěryhodné osoby“, u nichž si 
oznamující osoby a osoby, které oznámení 
zvažují, mohou vyžádat důvěrné 
poradenství.

3. Osobou nebo odborem uvedenými 
v odst. 1 písm. b) může být stejná osoba, 
která je příslušná k přijímání oznámení. 
Další osoby mohou být určeny jako 
„důvěryhodné osoby“, u nichž si 
oznamující osoby a osoby, které oznámení 
zvažují, mohou vyžádat důvěrné 
poradenství. Těmito osobami mohou být 
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zejména zástupci zaměstnanců.

Or. fr

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) důvěrné potvrzení o obdržení 
podání oznámení autoru oznámení v lhůtě 
do sedmi dnů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přiměřenou lhůtu nepřesahující tři
měsíce, nebo v řádně odůvodněných 
případech šest měsíců pro poskytnutí 
zpětné vazby oznamující osobě ohledně 
následných opatření v návaznosti na 
oznámení a druh a obsah této zpětné vazby;

b) přiměřenou lhůtu nepřesahující dva
měsíce, nebo v řádně odůvodněných 
případech čtyři měsíce od potvrzení 
obdržení podání oznámení pro poskytnutí 
zpětné vazby oznamující osobě ohledně 
následných opatření v návaznosti na 
oznámení a druh a obsah této zpětné vazby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Oznamující osoba má nárok na 
ochranu podle této směrnice tehdy, má-li 

1. Oznamující osoba má nárok na 
ochranu podle této směrnice:
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oprávněné důvody domnívat se, že 
předložené informace byly v době 
oznámení pravdivé a že tyto informace 
spadají do oblasti působnosti této směrnice.

a) má-li oprávněné důvody domnívat 
se, že předložené informace byly v době 
oznámení pravdivé;

b) spadají-li tyto informace do oblasti 
působnosti této směrnice;

c) jestliže podal interní oznámení ve 
smyslu článku 5 nebo externí oznámení ve 
smyslu článku 9 nebo provedl zveřejnění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud dodržel autor oznámení 
podmínky pro podání oznámení stanovené 
v odstavci 1, nelze mu pod záminkou 
jakéhokoli argumentu souvisejícího s jeho 
motivací odepřít ochranu podle této 
směrnice.

Or. fr

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Osoba podávající oznámení 
externě má nárok na ochranu podle této 
směrnice tehdy, je-li splněna jedna z 
těchto podmínek:

vypouští se

a) nejprve podala oznámení interně, v 
reakci na oznámení však nebyla v 
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přiměřené lhůtě stanovené v článku 5 
přijata náležitá opatření;

b) oznamující osoba neměla k 
dispozici interní kanály pro oznamování 
nebo nebylo možné přiměřeně očekávat, 
že je o dostupnosti těchto kanálů 
informována;

c) využití interních kanálů pro 
oznamování nebylo pro oznamující osobu 
podle čl. 4 odst. 2 povinné;

d) vzhledem k předmětu oznámení 
nebylo možné přiměřeně očekávat, že tato 
osoba použije interní kanály pro 
oznamování;

e) oznamující osoba měla oprávněné 
důvody domnívat se, že by využití 
interních kanálů pro oznamování mohlo 
ohrozit účinnost vyšetřovacích úkonů 
příslušných orgánů;

f) podle práva Unie byla oznamující 
osoba oprávněna podat oznámení 
prostřednictvím externích kanálů pro 
oznamování přímo příslušnému orgánu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Osoba podávající příslušným 
institucím nebo jiným subjektům Unie 
oznámení týkající se porušení spadajících 
do oblasti působnosti této směrnice má 
nárok na ochranu stanovenou v této 
směrnici za stejných podmínek jako osoba, 
která podala oznámení externě v souladu s 
podmínkami stanovenými v odstavci 2.

3. Osoba podávající příslušným 
institucím nebo jiným subjektům Unie 
oznámení týkající se porušení spadajících 
do oblasti působnosti této směrnice má 
nárok na ochranu stanovenou v této 
směrnici za stejných podmínek jako osoba, 
která podala oznámení externě v souladu s 
odstavcem 1.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Osoba, která zveřejní informace o 
porušení spadající do oblasti působnosti 
této směrnice, má nárok na ochranu podle 
této směrnice, pokud:

vypouští se

a) podala oznámení nejprve interně 
a/nebo externě v souladu s kapitolami II a 
III a odstavcem 2 tohoto článku, v reakci 
na oznámení však nebyla ve lhůtě 
uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. b) a čl. 9 odst. 
1 písm. b) přijata náležitá opatření, nebo 

b) kvůli bezprostřednímu nebo 
zjevnému ohrožení veřejného zájmu či 
zvláštním okolnostem daného případu 
nebylo možné přiměřeně očekávat, že 
využije interní a/nebo externí kanály pro 
oznamování, nebo v případě, hrozí-li 
nenapravitelná újma.

Or. fr

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Anonymní autor oznámení, jehož 
totožnost je v pozdější fázi odhalena, má 
nárok na ochranu podle této směrnice za 
stejných podmínek jako autor oznámení, 
jehož totožnost byla známa, již když podal 
oznámení nebo zveřejnil informace.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 14 –  pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zakázaly jakoukoli formu odvetných 
opatření, přímých či nepřímých, přijatých 
proti oznamujícím osobám splňujícím 
podmínky stanovené v článku 13, mimo 
jiné zejména ve formě:

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zakázaly jakoukoli formu odvetných 
opatření, přímých či nepřímých, přijatých 
proti oznamujícím osobám splňujícím 
podmínky stanovené v článku 13, mimo 
jiné ve formě:

Or. fr

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 14 – pododstavec 1 – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

na) jakékoli doporučení dané osoby 
třetí, jí podřízené osobě s cílem provést 
některou z forem odvetných opatření 
podle tohoto článku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a

Doprovod autora oznámení nezávislou 
třetí osobou

1. Členské státy mohou stanovit, že autor 
oznámení nebo osoba, která má v úmyslu 
podat oznámení nebo zveřejnit informace, 
má nárok na doprovod při tomto úkonu. 
Tento doprovod se uskutečňuje při utajení 
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totožnosti osob uvedených v tomto 
odstavci a může zejména spočívat v:

a) nezávislém, důvěrném a bezplatném 
poradenství ve věci působnosti této 
směrnice, prostředků podání oznámení a 
forem ochrany poskytované autoru 
oznámení a také práv dotčené osoby;

b) právním poradenství v případě 
soudního sporu;

c) psychologické podpory.

2. Tento doprovod může zajišťovat 
nezávislý správní orgán, organizace 
zastupující zaměstnance nebo členským 
státem určený kvalifikovaný subjekt, který 
splňuje tato kritéria:

a) je zřízen řádně podle práva členského 
státu;

b) má legitimní zájem usilovat o 
dodržování ustanovení této směrnice; a

c) je neziskové povahy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V soudních řízeních týkajících se 
újmy způsobené oznamující osobě je za 
předpokladu, že tato osoba předložila 
oprávněné důvody pro domněnku, že újma 
představovala odvetné opatření za podání 
oznámení či zveřejnění, na osobě, která 
odvetné opatření přijala, aby prokázala, že
újma nebyla důsledkem oznámení, nýbrž 
že se zakládala na řádně odůvodněných 
důvodech.

5. V soudních řízeních týkajících se 
újmy způsobené oznamující osobě a za 
předpokladu, že tato osoba předložila 
oprávněné důvody pro domněnku, že újma 
představovala odvetné opatření za podání 
oznámení či zveřejnění, se předpokládá, že 
újma byla důsledkem oznámení nebo 
zveřejnění.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Kromě výjimky z opatření, postupů 
a prostředků nápravy stanovených ve 
směrnici (EU) 2016/943 se mohou 
oznamující osoby v soudních řízeních, 
mimo jiné v souvislosti s pomluvou, 
porušením autorského práva, porušením 
tajemství či žádostmi o náhradu škody na 
základě soukromého, veřejného nebo 
kolektivního pracovního práva, dovolávat 
skutečnosti, že oznámení či zveřejnění bylo 
v souladu s touto směrnicí, za účelem 
zamítnutí žaloby.

7. Kromě výjimky z opatření, postupů 
a prostředků nápravy stanovených ve 
směrnici (EU) 2016/943 se mohou 
oznamující osoby v soudních řízeních, 
mimo jiné v souvislosti s pomluvou, 
porušením autorského práva, porušením 
tajemství či žádostmi o náhradu škody na 
základě soukromého, veřejného nebo 
kolektivního pracovního práva, dovolávat 
skutečnosti, že oznámení či zveřejnění bylo 
v souladu s touto směrnicí, za účelem 
zamítnutí žaloby.

Or. fr

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Členské státy zajistí, aby mohl 
autor oznámení požádat o odpovídající 
psychologickou podporu a aby se mu jí 
dostalo.

Or. fr

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a

Povinnost týkající se utajení totožnosti 
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autora oznámení

1. Totožnost autora oznámení nesmí být 
odhalena bez jeho výslovného souhlasu. 
Tato povinnost utajení se vztahuje také na 
informace, které by mohly sloužit ke 
zjištění totožnosti autora oznámení.

2. Osoba, která má nebo získá informace 
uvedené v odstavci 1a, má povinnost tyto 
informace nezveřejňovat.

3. Okolnosti, za kterých lze odchylně od 
odstavce 2 odhalit údaje o totožnosti 
autora oznámení, jsou omezeny na 
výjimečné případy, kdy je zveřejnění 
těchto údajů nezbytnou a přiměřenou 
povinností vyplývající z právních předpisů 
Unie nebo vnitrostátních právních 
předpisů v souvislosti s vyšetřováním nebo 
následným soudním řízením nebo za 
účelem ochrany svobod jiných osob, 
včetně práva dotčené osoby na obhajobu, 
a v každém případě za podmínky 
náležitých ochranných opatření podle 
těchto právních předpisů.

4. V případech předpokládaných v 
odstavci 3 informuje osoba, která má 
oznámení obdržet, autora oznámení ještě 
před odhalením jeho totožnosti.

5. Interní a externí kanály pro přijímání 
oznámení jsou koncipovány způsobem, 
jenž zajišťuje utajení totožnosti autora 
oznámení a zabraňuje přístupu 
neoprávněných osob.

Or. fr

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví účinné, 
přiměřené a odrazující sankce vztahující 
se na osoby, které učiní zlovolná nebo 

vypouští se
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zneužívající oznámení či zveřejnění, 
včetně opatření k odškodnění osob, které 
byly zlovolnými nebo zneužívajícími 
oznámeními či zveřejněními poškozeny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 19 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou zavést nebo zachovat 
ustanovení, která jsou pro práva 
oznamujících osob příznivější než 
ustanovení obsažená v této směrnici, aniž 
by byl dotčen článek 16 a čl. 17 odst. 2.

Členské státy mohou zavést nebo zachovat 
ustanovení, která jsou pro práva 
oznamujících osob příznivější než 
ustanovení obsažená v této směrnici, aniž 
by byl dotčen článek 16.

Or. fr

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytují Komisi 
veškeré relevantní informace o provádění 
a uplatňování této směrnice. Do 
15. května 2023 předloží Komise na 
základě poskytnutých informací 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o provedení a uplatňování této směrnice.

1. Členské státy poskytují Komisi 
veškeré relevantní informace o provádění 
a uplatňování této směrnice. Do 
15. května 2023 předloží Komise na 
základě poskytnutých informací 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o provedení a uplatňování této směrnice. V 
této zprávě bude rovněž obsaženo první 
hodnocení toho, zda je namístě rozšířit 
oblast působnosti této směrnice na další 
oblasti či akty Unie.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do 15. května 2027 Komise s 
přihlédnutím ke zprávě předložené podle 
odstavce 1 a statistickým údajům 
poskytnutým členskými státy podle 
odstavce 2 podá Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu, ve které je posouzen dopad 
vnitrostátního práva provádějícího tuto 
směrnici. Ve zprávě bude vyhodnocen 
způsob fungování této směrnice a uvážena 
potřeba dalších opatření, případně včetně 
změn za účelem rozšíření oblasti 
působnosti této směrnice na další oblasti či 
akty Unie.

3. Do 15. května 2025 Komise s 
přihlédnutím ke zprávě předložené podle 
odstavce 1 a statistickým údajům 
poskytnutým členskými státy podle 
odstavce 2 podá Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu, ve které je posouzen dopad 
vnitrostátního práva provádějícího tuto 
směrnici. Ve zprávě bude vyhodnocen 
způsob fungování této směrnice a uvážena 
potřeba dalších opatření, případně včetně 
změn za účelem rozšíření oblasti 
působnosti této směrnice na další oblasti či 
akty Unie.

Or. fr
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ochrana oznamovatelů: zásadní nástroj na obranu obecného zájmu

Uvažování o ochraně oznamovatelů prošlo v Evropě v posledních desetiletích výrazným 
vývojem. Ve světle mnoha studií a získaných zkušeností se dnes považuje za dostatečně 
prokázané, že oznamovatelé hrají pozitivní roli při předcházení případům poškození 
veřejného zájmu a při jejich nápravě. Potenciál whistleblowingu nebyl však ještě ani zdaleka 
plně využit, protože řada lidí, kteří zjistí, že v jejich profesním prostředí dochází k 
poškozování veřejného zájmu, se i nadále zdráhá je soustavně oznamovat.   Důvodů tohoto 
stavu je vícero, od toho, že nevědí o možnostech, jak podat oznámení, až po obavu z 
odvetných opatření v případě, že o dané věci promluví. To má škodlivé důsledky pro celou 
společnost, protože se neustále objevují nejrůznější druhy poškozování veřejného zájmu, ať 
už se jedná o otázky životního prostředí, boje proti daňovým únikům nebo korupce či 
veřejného zdraví, a protože je tím omezováno právo občanů na informace.

V členských státech došlo ke změnám v právních předpisech, pokud jde o ochranu 
oznamovatelů, často až jako následek různých skandálů nebo závažných neštěstí. Doporučení, 
která přijala Rada Evropy v roce 2014, byla významným krokem při stanovování určitého 
souboru norem, které je členským státům doporučeno provést v jejich vnitrostátním právu. 

Projednávaný návrh vychází zčásti z těchto norem a z judikatury Evropského soudu pro lidská 
práva týkající se práva na svobodu projevu. Zpravodajka je velice spokojena s tím, že se 
Komise rozhodla připravit svůj návrh směrnice v intencích těchto doporučení a s přihlédnutím 
k usnesení přijatému Evropským parlamentem dne 24. října 2017. 

Oblast působnosti: zajistit účinnost navrhovaného nástroje

Zpravodajka se domnívá, že volba rozsáhlé a horizontální oblasti působnosti je dobrým 
rozhodnutím v tom, že umožní pokrýt mnoho oblastí od ochrany finančních zájmů Unie přes 
ochranu životního prostředí, veřejné zdraví a boj proti daňovým únikům až po jadernou 
bezpečnost. Za oznamovatele bude pokládán ten, kdo oznámí nebo odhalí porušování aktu 
Unie týkajícího se těchto oblastí, které jsou uvedeny v příloze návrhu. Je nicméně určité 
riziko u jednání, která nezakládají porušování právních předpisů ve smyslu této směrnice. 
Zpravodajka proto navrhuje, aby se směrnice vztahovala na jakékoli protiprávní jednání v 
těchto oblastech. Podle jejího mínění bude tímto způsobem lépe zajištěna ochrana veřejného 
zájmu, které je těžištěm tohoto návrhu.

Vzhledem k tomu, že Unie je založena na společných hodnotách a zásadách a zaručuje 
dodržování lidských práv a základních svobod, pokládá zpravodajka za nutné zahrnout tato 
základní práva do oblasti působnosti návrhu. 

Úředníci a ostatní zaměstnanci Evropské unie se mohou v rámci své pracovní činnosti dostat 
k informacím, které by mohly být předmětem oznámení na základě tohoto návrhu směrnice a 
hrozí jim, že se stanou oběťmi odvetných opatření. Je proto důležité jim přiznat stejnou 
ochranu jako jiným zaměstnancům.  Je rovněž důležité zajistit ochranu těm, kdo pomáhají 
autoru oznámení při jeho úkonu, i pokud se jedná o investigativní novináře. 

Kanály pro oznamování: postupovat v zájmu oznamovatele
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Koncepce kanálů pro oznamování tak, jak ji obsahuje projednávaný návrh, skýtá z pohledu 
zpravodajky dostatečné záruky spolehlivosti a nezávislosti. Mohly by být nicméně ještě 
zlepšeny tím, že bude zavedena povinnost vydávat potvrzení o obdržení oznámení. Navíc i 
lhůty pro zpracování podaných oznámení navrhované Komisí jsou podle mínění zpravodajky 
příliš dlouhé a mohou podané oznámení ohrozit, zpravodajka proto navrhuje tyto lhůty zkrátit. 
Domnívá se rovněž, že by do vytváření interních kanálů pro oznámení měli být plně zapojeni 
zástupci odborů a měli by mít možnost poskytovat poradenství a zajišťovat doprovod těm, 
kteří si to budou přát. Zástupci zaměstnanců jsou totiž bezprostředně v terénu a jsou nejlépe 
schopni stát po boku potenciálnímu oznamovateli při tomto úkonu a informovat jej o tom, 
jaké existují kanály pro interní oznámení a jaká jsou jeho práva a povinnosti. Je proto důležité 
jim přiznat tuto úlohu v rámci této směrnice.

Kromě toho má podle mínění zpravodajky prvořadou důležitost zajištění vysoké míry utajení 
totožnosti osoby, která oznámení podává. Osoby, které zjistí určité nesrovnalosti, jsou totiž 
často konfrontovány s pochybnostmi a autocenzurou, které spočívají v obavě z odhalení její 
totožnosti. Bylo prokázáno, že dodržování tohoto kritéria vede ke zvýšení počtu obdržených 
oznámení. Je tudíž třeba v tomto ohledu posílit ustanovení projednávaného návrhu tím, že 
bude stanoven striktní princip utajení, od něhož se lze odchýlit pouze ve výjimečných a 
přesně vymezených případech.

V první řadě usilovat o účinnost oznámení a právo na informace

Projednávaný návrh stanoví poměrně striktní posloupnost při používání kanálů pro oznámení, 
k níž jsou připojeny odchylky. Obecně by se tedy měl oznamovatel nejprve obrátit na svého 
zaměstnavatele, čekat, jak s jeho oznámení naloží, což může trvat až 3 měsíce, poté, pokud je 
reakce neuspokojivá, se může obrátit na externí orgán a čekat potenciálně dalších až 6 měsíců.  
To může nejen výrazně ohrozit samo oznámení, ale především hrozí, že se sám oznamovatel 
dostane bezprostředně okamžitě do potíží ve vztahu se svým zaměstnavatelem. Navíc tento 
přístup klade na bedra oznamovatele povinnost prokázat, že zvolil ten nejvhodnější kanál, 
pokud se rozhodne nedodržet posloupnosti stanovenou v návrhu. V situaci, kdy už je poměr 
síly beztak nevyvážený, tak hrozí přímé ohrožení autora oznámení. Konečně, tento přístup 
nemá dostatečně na zřeteli právo občanů být informováni v případě, že dochází k poškozování 
veřejného zájmu. Z těchto důvodů zpravodajka navrhuje znovu se na tuto hierarchii kanálů 
podívat a zavést více flexibility, aby byl výběr toho nejvhodnějšího kanálu ponechán na 
autorovi oznámení. 

Je sice stoprocentně pozitivní, že projednávaný návrh přiznává ochranu těm, kdo mají pádné 
důvody se domnívat, že oznámené informace byly ve chvíli svého oznámení pravdivé, 
zpravodajka je nicméně toho názoru, že je třeba toto ustanovení ještě upřesnit, aby byla 
vyloučena jakákoli možnost ochranu odepřít  z důvodů souvisejících s úmysly oznamovatele. 
Návrh by se totiž měl především soustředit na relevanci odhalených informací ve vztahu k 
veřejnému zájmu, nikoli se zabývat důvody jejich odhalení.

Zajistit účinnou a plnou ochranu oznamovatelů

Návrh směrnice obsahuje všeobecný zákaz odvetných opatření, které jsou popsány ve výčtu. 
Tento výčet nelze v žádném případě považovat za úplný, protože používaná odvetná opatření 
mají jediný limit, a tím je lidská představivost. Je proto záhodno upřesnit, že se jedná pouze o 
příklady.
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Pokud jde o druhy poskytované ochrany, zpravodajka by ráda zdůraznila, že některé z nich 
mají mimořádnou důležitost. Je mezi nimi obrácení důkazního břemene a formulace zvolená 
v návrhu směrnice byla posílena, aby bylo možno plně využít potenciál tohoto ustanovení.

Případy anonymních oznámení se již vyskytly a docházet k nim bude i nadále. Zpravodajka 
proto chce, aby směrnice obsahovala ustanovení, které umožní, aby se směrnice vztahovala i 
na osobu, jejíž totožnost byla odhalena, ačkoli chtěla zůstat v anonymitě.

V některých členských státech a mezi některými členskými státy je velká rozmanitost 
možností doprovodu a podpory pro autory oznámení nebo zveřejnění. Důvěrné poradenství 
ohledně mechanismů whistleblowingu mohou poskytovat orgány veřejné moci, odbory nebo 
organizace občanské společnosti. Zpravodajka se domnívá, že tyto systémy jsou zásadně 
důležitými nástroji pomoci oznamovateli při jeho úkonu, a navrhuje proto, že by směrnice 
mohla stanovit, že mají být zavedeny v jednotlivých členských státech, se zřetelem k 
vnitrostátním podmínkám. Zpravodajka mimoto chce, aby byla vedle právní a finanční 
pomoci byla oznamovatelům poskytována i psychologická podpora. 

Poskytnout dostatečnou právní jistotu k tomu, aby bylo možno svobodně a otevřeně 
hovořit

Některé prvky tohoto návrhu by mohly být pro osoby, které chtějí podat oznámení, odrazující. 
Jedná se zejména o otázku závažnosti, kterou lze u jednotlivce jen obtížně hodnotit a lze ji 
využít proti němu a znevěrohodnit jeho akt. Je proto třeba v případech, kdy se jedná o 
poškozování veřejného zájmu, zaručit ochranu, ať je závažnost odhalených informací 
jakákoli.

Stejně je tomu i v případě, kdy se ve směrnici navrhuje stanovit sankce s cílem odradit od 
zlovolného udávání a jeho zneužívání.  Toto ustanovení bylo shledáno zbytečným, protože ve 
vnitrostátním právu již platí ustanovení ukládající sankce v případech pomluvy nebo 
poškozování dobré pověsti. Při stanovení dalších sankcí hrozí, že bude projednávaný návrh 
mít nejen demotivační, ale dokonce odrazující účinek, a to i v případě legitimních oznámení. 
Zpravodajka proto navrhuje tuto část textu vypustit. 

Zpravodajka je toho názoru, že projednávaný návrh je první etapou, ale vzbuzuje závažné 
otázky, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti. Domnívá se proto, že by oblast 
působnosti měla být urychleně znovu posouzena, a bude-li nutno, i změněna, aby se zvýšila 
její horizontálnost a byla zjednodušena ve snaze o srozumitelnost pro občany.
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