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• Úvodní slovo paní Mgr. Václavy Vaňkové (prošetřovatel)  

 

• Činnost Transparency International ČR a projekt TEAM 

 

• Whistleblowing a nařízení č. 145/2015 Sb. v 5 otázkách  

 

• Mgr. Libor Michálek (whistleblower)  

 

 



Činnost Transparency International 

Činnost Transparency 

International  

• Nezisková nevládní organizace zabývající se bojem 
proti korupci  

• Bezplatná právní poradna a Whistleblowerské 
centrum TI 



Právní poradna Transparency International  

Právní poradna Transparency 

International 





 



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 
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Dotazníkové šetření 

• 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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Důležitost znalosti problematiky whistleblowingu v boji 
proti nezákonnému (korupčnímu) jednání 

11.7.2019 Dotazníkové šetření  



To důležité v 5 otázkách 

1. Co znamená slovo Whistleblowing?  

2. Proč je whistleblowing/whistleblower důležitý?  

3. Na koho a kde se mohu obrátit v případě, že se 
setkáním s protiprávním jednáním na pracovišti?  

4. Jak by měl podnět vypadat?  

5. Jak bude s podnětem naloženo?  

 

VIDEO: Zuzana Hlávková 

 

 



1. Whistleblowing   

• Z anglického spojení „to blow the whistle“ (zapískat 
na píšťalku). Česky oznamovatel. 

• Termín označuje fenomén oznamování 
protiprávního jednání či podezření na protiprávní 
jednání, které bylo zjištěno na základě znalosti 
interního prostředí a/či na základě postavení ve 
společnosti.  

• Whistleblowing není bonzáctví, donašečství,… 

 

 



2. Důležitost whistleblowingu 

 

 
• Zabránění závažným událostem, popřípadě možnost 

snížení jejich následků. Jedná se např. o ekologické 
katastrofy, ekonomické skandály a jiné.  

 

Ohlásit či neohlásit?  

 • Odvetná opatření 
• Historický kontext, „nedělat si 

zbytečně nepřátele“ 
• Představa, že se „nic nestane“ 
• Míra spoluodpovědnosti 
• Loajalita vůči zaměstnavateli  

• Svědomí/Integrita 
• Občanská povinnost 
• Veřejný zájem 

VS. 



3. Kontaktní místa    

• Nařížení č. 145/2015 Sb.  

• Služební orgán zřídí: 

– služební místo prošetřovatele - Mgr. Václava 
Vaňková 

– schránku pro příjem oznámení v listinné podobě 

– adresu elektronické pošty pro příjem oznámení 

 

• Jiná kontaktní místa např. orgány činné v trestním 
řízení např. Policie ČR či neziskové organizace např. TI  

 

 



3. Kontaktní místa

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


4. Podání podnětu 

• Jednoznačné, stručné 

• Označení zapojených osob / oddělení 

• Konkrétní porušení zákonné normy 

• Časové údaje 

• Dokumenty k doložení skutečností 

• Vysvětlení problému příjemci 



5. Postup při prošetřování   

Nařízení č. 145/2015 Sb.  

• Utajení totožnosti oznamovatele 

• Evidence oznámení 

• Lhůty pro prošetření 

• Závěrečná písemná zpráva 

 

 



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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