
Zřízení interního whistleblowingového systému pro 
oznamovatele (tzv. whistleblowery) bude již brzy povinností 
širokého okruhu společností. Koncem roku 2019 byla totiž 
na evropské úrovni přijata směrnice o ochraně osob 
oznamujících porušení předpisů EU, která musí být do  
17. prosince 2021 transponována do právních řádů 
členských zemí. 

Směrnice stanovuje povinnost zavést etickou linku a prověřovat 
hlášená podezření. Tyto změny se budou týkat společností 
s nejméně 50 zaměstnanci a řady veřejných institucí. Česká 
právní úprava však může být přísnější. Návrh českého zákona  
o ochraně oznamovatelů je právě v legislativním procesu.

WHISTLEBLOWING
Čeká nás nová právní úprava a nové 
povinnosti (nejen) pro podnikatele!
Praktický oznamovací nástroj compliance programů

Je vaše společnost připravena na zavedení 
whistleblowingového systému?
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Praktický oznamovací nástroj compliance programů

Implementace whistleblowingového systému může sehrát 
důležitou roli v trestním řízení.
Včasná detekce protiprávního jednání je považována za nezbytnou 
součást compliance programu, který je zase předpokladem pro 
vyvinění právnické osoby z trestní odpovědnosti.

Zavedení účinného compliance programu včetně 
whistleblowingového systému je velice efektivním nástrojem 
při prokazování, že statutární orgán jednal 
s péčí řádného hospodáře.
Whistleblowingový systém může odhalit protiprávní jednání 
v jeho zárodku a management společnosti může učinit nezbytná 

opatření rychleji, lépe ochránit zájmy společnosti  
a předejít osobní odpovědnosti za případná pochybení.

Implementaci whistleblowingového systému lze efektivně 
spojit se zavedením či aktualizací compliance programu. 
Pouze tak může dojít k eliminaci rizika trestní odpovědnosti 
právnické osoby a ochrany statutárního orgánu společnosti. 
Obzvlášť, když zavedení whistleblowingového systému bude 
zanedlouho povinnou součástí „compliance balíčku“.

Proč zavádět tyto nástroje ve společnostech již nyní?

WHISTLEBLOWING

Jak Vám můžeme pomoci se zavedením povinného whistleblowingového systému  
ve vaší společnosti? 

Provedeme analýzu stávajícího stavu 
Na základě zhodnocení aktuálního stavu 
whistleblowingových nástrojů navrhneme jejich zlepšení. 
V případě úplné absence těchto nástrojů navrhneme jejich 
optimální podobu. 

Provedeme komplexní implementaci nástrojů pro 
přijetí a zpracování whistleblowingových oznámení 
Whistleblowingový systém implementujeme v souladu  
s příslušnou legislativou a přihlédnutím k potřebám kon-
krétní společnosti. 

Připravíme příslušné interní směrnice a procesy
Whistleblowingový systém by měl být popsán a zakotven  
v přehledné a snadno porozumitelné interní směrnici. 

Proškolíme zaměstnance a příslušné osoby
Znalost rolí a zodpovědností je v rámci 
whistleblowingového systému klíčová. Školení 
zaměstanců je tak klíčovým elementem fungujícího 
whistleblowingového systému. 

Legislativa v oblasti ochrany oznamovatelů

Společnosti budou povinny zavést funkční 
whistleblowingový systém.

V rámci něho bude nezbytné přijímat a zkoumat důvodnost 
oznámení, informovat oznamovatele o výsledcích posouzení 
a přijímat opatření k předejití nebo nápravě protiprávního 
stavu.

Nebude-li funkční whistleblowingový systém vytvořen, 
mohou oznamovatelé učinit oznámení i mimo sféru 
společnosti.

Následné prošetřování incidentů třetími subjekty s sebou 
může nést riziko ztráty kontroly nad projednáním a řešením 
whistleblowingu a může vážně ohrozit reputaci společnosti.

V případě nezavedení whistleblowingového systému 
mohou hrozit vysoké pokuty.

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů předpokládá finanční 
sankce až do výše 1 000 000 Kč nebo 5 % z čistého obratu za 
poslední ukončené účetní období.

Zavedení whistleblowingového systému musí být  
v souladu s právními předpisy.

Společnosti musí respektovat související legislativu, zejména 
pravidla vyplývající ze zákoníku práce a z předpisů na ochranu 
osobních údajů (GDPR).

Čemu je třeba věnovat pozornost?


