Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda vlády České republiky

V Praze 18. července 2016
Čj. 12485/2016-OHR
Vážený pane řediteli,
v reakci na Váš dopis doručený dne 28. června 2016, kterým mne oslovujete
s elektronickou peticí na podporu předložení kvalitního návrhu zákona o ochraně
oznamovatelů, Vám sděluji, že vláda na svém jednání dne 11. července 2016 schválila
nelegislativní materiál „Návrh alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů“
předložený ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem.
Tento materiál představuje východisko pro zpracování legislativního návrhu ke zvýšení
ochrany

oznamovatelů

protiprávního

jednání,

který

bude

v souladu

s Plánem

legislativních prací vlády na rok 2016 předložen do září 2016 vládě.
Jsem přesvědčen, že parametry budoucí právní úpravy schválené vládou se
většinově shodují s Vámi zmiňovanými kritérii. Konkrétně:
1) Osobní působnost návrhu bude široce vymezena, tj. ochrana se bude
vztahovat na zaměstnance, státní zaměstnance a příslušníky bezpečnostních
sborů a ozbrojených sil;
2) Ochrana bude poskytována osobám, které oznámení učinily v dobré víře
s výjimkou situace, kdy by oznámením došlo k nepřiměřenému zásahu
do práv nebo právem chráněných zájmů zaměstnavatele nebo jiných osob;
3) Chráněna budou oznámení o podezření ze spáchání jakéhokoli protiprávního
jednání, tj. nejen trestného činu;
4) Již dnes český právní řád umožňuje činit anonymní oznámení o podezření ze
spáchání protiprávního jednání, takovým osobám však z důvodu jejich
anonymity nemůže být poskytována ochrana;

5) Dochází ke zvýšení ochrany oznamovatelů formou zlepšení jejich procesního
postavení. Návrh počítá se zavedením sdíleného důkazního břemene při
soudním sporu;
6) Stálé

a

specializované

právní

poradenství

poskytované

neziskovými

organizacemi bude jako ověřený a efektivní způsob řešení problematiky
i nadále

podporováno

státem

prostřednictvím

příslušného

dotačního

programu Ministerstva vnitra. Neziskové organizace v této oblasti vnímám
jako partnery, kteří se těší vysoké důvěře oznamovatelů samotných.
Vážený pane řediteli, věřím, že Vás a petenty elektronické petice přesvědčí
schválení nelegislativního materiálu a následné předložení legislativního návrhu o tom,
že vláda svůj závazek týkající se přijetí legislativního řešení ochrany oznamovatelů
korupce bere velmi vážně.
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