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V Praze dne 28. listopadu 2018 

Čj.: GŘ/219/2018 

 
Stanovisko ASMP ČR k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů 
 
K návrhu zákona o ochraně oznamovatelů má Asociace malých a středních podniků a 
živnostníků následující připomínky: 
 
Nepovažujeme za vhodné předbíhat evropskou úpravu dané problematiky, neboť se může 

výrazně lišit a nastane pak potřeba novelizovat již přijatou národní úpravu, což by 

znamenalo další legislativní proces a další náklady. Z tohoto důvodu navrhujeme 

projednávání návrhu zákona odložit a vyčkat ukončení legislativního procesu na úrovni 

Evropské unie. 

Tato připomínka je zásadní  

Návrh zákona obsahuje rozšiřující požadavky od navržené evropské úpravy, např. požaduje 

zřízení Agentury, jakožto orgánu určeného k přijímání a vyřizování oznámení, zatímco 

dosavadní návrh směrnice EU požaduje, aby státy určily orgán k tomu příslušný. Přitom 

zřízení a chod Agentury vyžadují značné náklady.  

Agentura má být podle návrhu zákona součástí ministerstva spravedlnosti, což s sebou 

nese určitou míru závislosti. Logičtější by bylo vzhledem k výše uvedenému pověřit touto 

činností již existující Národní kontrolní úřad, kam by mohly dodat své odborníky státní 

instituce v rámci stále požadovaného a navrhovaného snižování počtu státních 

zaměstnanců na ministerstvech a státních úřadech.  

Tato připomínka je doporučující. 

Není zcela patrné, jaké postupy v rámci působení Agentury budou při vyřizování a 

posuzování oznámení používány, když se má jednat o řízení mimo správní řád a bez 

zmocnění k úkonům používaným v trestním řízení.  

Je třeba tedy navržené postupy upřesnit. 

Tato připomínka je doporučující. 

Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek je JUDr. Věroslav Sobotka, tel: 236 080 453, e-
mail: sobotka@amsp.cz   

mailto:amsp@amsp.cz
http://www.amsp.cz/
mailto:sobotka@amsp.cz

