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• Obecný cíl projektu: posílení ochrany 
oznamovatelů (whistleblowerů) 

• Projekt zahájen koncem roku 2017  

• Pobočky TI v Evropě: Bulharsko, Estonsko, 
Francie, Německo, Itálie, Nizozemí, Polsko, 
Portugalsko, Slovensko 

 



A. Analýza Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o 
opatřeních souvisejících s oznamováním 
podezření ze spáchání protiprávního jednání 
ve služebním úřadu s doporučeními na 
vylepšení jeho aplikace v praxi. 

B. Lobbing na národní úrovni se snahou zvýšení 
povědomí o problematice ochrany 
whistleblowerů.  

 



A. Analýza:  

1) Osobní setkání s prošetřovateli na vybraných 
služebních orgánech 

2) Dotazníkové šetření na vybraných služebních 
orgánech (prošetřovatelé, zaměstnanci) 

3) Workshop  

4) „Kampaň“ na vybraných služebních úřadech  

5) Finální výstup – Analýza  



B. Lobbing:  

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady o 
ochraně osob oznamujících porušení práva Unie, 
https://www.transparency.cz/evropska-
smernice-o-ochrane-whistlebloweru/ 

2) Přispívání do diskuze na lokální úrovni k 
připravovanému návrhu zákona o ochraně 
oznamovatelů 
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Předtím, než jste se úlohy prošetřovatele zhostil/a, byla 
Vám poskytnuta podpora ve smyslu školení, vzdělávací 

materiály (například manuál), konzultace a jiné? 

ano

ne

částečně
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Uvítal/a byste další (jinou) 
formu pravidelné podpory, 
která by doplňovala aktivity 

pořádané pro 
prošetřovatele 

Ministerstvem vnitra? 

ano

ne

Jakou formu? 

• příklady z praxe, jejich 
prošetřování, vyhodnocení a 
návrhy opatření, včetně 
administrativy  

• školení, metodika, vnitřní 
předpis 

• všestranná pomůcka pro 
prošetřovatele 

• pravidelná roční hodnocení 

• vztah k GDPR 

 



• Úskalí a nedostatky role prošetřovatele: 

– nejsou (5) 

– žádná oznámení 

– nezájem či pasivita zaměstnanců 

– upřednostňování jiných forem oznámení 
protiprávního jednání 

– krátká lhůta na prošetření oznámení 

– nedostatečné exekutivní pravomoci (upraveno 
pouze podzákonným právním předpisem) 

 



• 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 
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Uvítal/a byste v oblasti whistleblowingu větší osvětu pro 
kolegy? 

ano

ne
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1 (nízká) 2 3 4 5 (vysoká)

Důležitost znalosti problematiky whistleblowingu v boji 
proti nezákonnému (korupčnímu) jednání 
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• 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) 
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Uvítal/a byste v oblasti whistleblowingu větší osvětu ze 
strany svého zaměstnavatele? 

ano

ne
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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

