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Auditoři vítají větší ochranu oznamovatelů porušování práva v EU 

Podle nového stanoviska Evropského účetního dvora by navrhovaný systém ochrany osob, které oznámí 
případ porušení práva EU, tzv. whistleblowerů, mohl rozšířit práva daná právními předpisy a umožnit tak 
občanům podílet se významným způsobem na tom, jak se v kontextu jejich práce uplatňují pravidla EU. 
Auditoři návrh vřele vítají, i když podotýkají, že v některých případech je možná příliš složitý, než aby mohl být 
plně účinný. 

V dubnu 2018 po řadě široce medializovaných případů navrhla Evropské komise směrnici o ochraně osob, které 
oznámí porušení předpisů, již nyní projednává Evropský parlament a Rada.  

Auditoři se domnívají, že navrhovaný systém by jako doplněk řízení o nesplnění povinnosti, která zahajuje 
Komise proti členským státům, mohl pomoci zlepšit řízení politik a programů EU. Dodávají rovněž, že pokud jde 
o finanční zájmy EU, oznamování případů porušení předpisů by mohlo přinést úspory pro rozpočet EU. 

„Přístup členských států k oznamování závažných nesrovnalostí a právo EU pro tuto oblast se výrazně různí,“ říká 
Pietro Russo, člen Evropského účetního dvora odpovědný za stanovisko. „Ucelená, kvalitně koncipovaná a 
uživatelsky vstřícná směrnice by mohla být užitečným nástrojem a mohla by přispět k ochraně rozpočtu EU, 
řádnému finančnímu řízení a odpovědnosti.“ 

Auditoři však mají určité obavy, pokud jde o složitost rozsahu působnosti této směrnice. Komise podporuje 
členské státy, aby uvážily rozšíření rozsahu směrnice a zajistily tak ucelený a soudržný rámec na národní úrovni. 
Auditoři varují, že pokud k takovému dobrovolnému rozšíření nedojde, potenciální oznamovatelé by si museli 
zjišťovat, zda se na porušení předpisů, které hodlají nahlásit, tato ochrana vztahuje či nikoliv, a zda ji tedy mohou 
využít. To by je od oznámení porušení předpisů mohlo odradit.  

Podle auditorů tento problém zčásti řeší návrh pomáhat potenciálním oznamovatelům tím, že budou mít 
k dispozici jasné a snadno přístupné informace, poradenství a pomoc, jakož i návrh zavést ochranná opatření 
proti odvetě. Rovněž však žádají více školení zaměstnanců a více aktivit zvyšujících povědomí o této 
problematice a zdůrazňují důležitost podpory pozitivního prostředí, v němž panuje důvěra a kde je oznamování 
případů porušování pravidel akceptovanou součástí korporátní kultury. 
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Auditoři dospěli k závěru, že určujícím faktorem přiznání ochrany oznamovatelům by měla být skutečnost, že 
sdělení příslušných informací je ve veřejném zájmu. Členské státy by neměly mít možnost odmítnout poskytnutí 
ochrany na základě subjektivních záměrů nebo specifických motivací oznamovatelů. 

Poznámka pro redaktory  

Evropský účetní dvůr přispívá ke zlepšování finančního řízení EU tím, že zveřejňuje stanoviska k návrhům nových 
či pozměněných právních předpisů s finančním dopadem. Legislativní orgány, tedy Evropský parlament a Rada 
tato stanoviska využívají při své práci. 

Stanovisko EÚD č. 4/2018 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících 
porušení práva Unie je nyní k dispozici v angličtině na internetové stránce EÚD eca.europa.eu. Další jazykové 
verze budou k dispozici v nejbližší době. 
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