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• Úvodní slovo paní Mgr. Václavy Vaňkové (prošetřovatel)  

 

• Úvodní slovo Davida Ondráčky (ředitel TI) 

 

• Činnost Transparency International ČR a projekt TEAM 

 

• Nařízení č. 145/2015 Sb. a zákonná úprava oznamování 
protiprávního jednání 

 

• Doporučení   

 

• Mgr. Libor Michálek (whistleblower)  

 

 



Činnost Transparency International 

Činnost TI 

• Nezisková nevládní organizace zabývající se bojem 
proti korupci  

• Bezplatná právní poradna a Whistleblowerské 
centrum TI 



Právní poradna Transparency International  

Právní poradna TI 





 



Projekt TEAM 

Projekt TEAM 



Projekt TEAM 

Projekt TEAM 

• Obecný cíl projektu: posílení ochrany 
oznamovatelů protiprávního jednání 
(whistleblowerů) 

• Projekt zahájen koncem roku 2017  
• Pobočky TI v Evropě: Bulharsko, Estonsko, Francie, 

Německo, Itálie, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, 
Slovensko 

• Analýza nařízení vlády č. 145/2015 Sb. 
• Lobbing za přijetí zákona na ochranu 

whistleblowerů 
 



Nařízení č. 145/2015 Sb. 

• Služební orgán zřídí: 

– služební místo prošetřovatele 

– schránku pro příjem oznámení v listinné podobě 

– adresu elektronické pošty pro příjem oznámení 

• utajení totožnosti oznamovatele 

• evidence oznámení 

• lhůty pro prošetření 

• závěrečná písemná zpráva 

 



Nařízení č. 145/2015 Sb.

https://web.cssz.cz/cz/o-cssz/oznameni-o-protipravnim-jednani/
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Dotazníkové šetření 

Zaměstnanci 

• Způsob ohlášení: 
– kontaktování nadřízeného (8) 

– vložení podnětu do schránky (6) 

– kontaktování prošetřovatele (2) 

– zaslání na interní e-mailovou adresu (1) 

– kontaktování OČTŘ (1) 

 

• Důvod neohlášení: 
– nedostatek důkazů (11) 

– obava z odvetných opatření (7) 

– obava, že nedojde k prošetření (5) 

Dotazníkové šetření 
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Dotazníkové šetření 
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Dotazníkové šetření  

Prošetřovatelé 

• Čemu přisuzujete nízký počet hlášených podnětů? 

– negativní vnímání pojmu „whistleblowing“ (5) 

– obava z odvetných opatření (2) 

– nedůvěra v prošetřovatele 

– nezájem o věci veřejné 

– nejsou důvody pro hlášení podnětů, k nekalému jednání na 
služebním úřadě nedochází 

Dotazníkové šetření  



Směrnice EU  

 

„Význam oznamovatelů se ukázal během nedávných 
skandálů, jako v případě společnosti Cambridge Analytica 
nebo aféry „Lux Leaks“. Z tohoto důvodu je zapotřebí 
oznamovatelům poskytnout vysokou míru ochrany v celé 
Unii. Od nikoho bychom neměli očekávat, že bude riskovat 
poškození dobrého jména nebo ztrátu zaměstnání, aby 
poukázal na protiprávní jednání.“ 

 
- Velvyslankyně Luminița Odobescuová, stálá zástupkyně 
Rumunska při EU 



Směrnice EU  

• V současné době disponuje komplexními právními 
předpisy na ochranu oznamovatelů pouze 10 zemí 
EU. 

• Studie z roku 2017: ztráta potenciálních přínosů pro 
celou EU kvůli nedostatečné ochraně oznamovatelů 
jen v oblasti zadávání veřejných zakázek odhadnuta v 
rozmezí od 5,8 do 9,6 miliardy EUR ročně. 

• V polovině dubna 2019 schválil Evropský parlament 
Směrnici stanovující standardy ochrany 
oznamovatelů na úrovni EU. 



Návrh zákona ČR  

• Vnitřní a vnější oznamovací systém 

• Oznamování trestných činů a přestupků 

• Zákaz odvetných opatření 
– skončení pracovního /služebního poměru 

– snížení mzdy, platu, jiné odměny 

– nerovné zacházení a jiné znevýhodnění 

• Agentura jako organizační útvar MSp 

• Předběžné opatření v pracovněprávních sporech 

• Odkladný účinek odvolání proti rozhodnutí o 
ukončení služebního poměru 



Doporučení   

• Udržovat nařízení a význam whistleblowingu (ohlašování 
protiprávního jednání) „při životě“ (interní komunikace, 
osvětové/připomínkové kampaně, příklady dobré praxe, 
apod.).  

 

• Silná kultura (důvěra na pracovišti, politika otevřených dveří, 
apod.).  

 

• Externí proaktivní přístup (sdílení dobré/špatné praxe, 
iniciace diskuze, apod.)  



Děkujeme za pozornost! 

11.7.2019 

Jan Dupák – dupak@transparency.cz 

Apolena Ondráčková – ondrackova@transparency.cz 

https://www.facebook.com/pages/Transparency-International-%C4%8Cesk%C3%A1-republika/117823623864?fref=ts
https://plus.google.com/u/0/b/113952698299391006250/113952698299391006250/posts
https://www.linkedin.com/company/3475293?trk=tyah
https://twitter.com/Transparency_CZ
https://www.youtube.com/user/TransparencyCesko
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