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NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA
NA OCHRANU OZNAMOVATELŮ PROTIPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ
(WHISTLEBLOWING)
(WEBINÁŘ – VIDEOZÁZNAM - 4 hodiny)
Koncem roku 2021 měla být transponována směrnice EU o ochraně oznamovatelů porušení práva EU
dopadající na značnou část osob - územně samosprávné celky, zadavatele veřejných zakázek,
zaměstnavatele s alespoň 25 zaměstnanci. Česká republika však transpoziční lhůtu nedodržela a nepřijala
příslušné právní předpisy. To však neznamená, že by se evropská pravidla o ochraně oznamovatelů
neuplatňovala. Počínaje dnem 17. lednem 2022 se přímo aplikuje směrnice EU č. 2019/1937 o ochraně
oznamovatelů porušení práva EU. Kdy bude přijata česká transpoziční legislativa, je v tuto chvíli nejasné.
(K přímé aplikaci směrnice bylo vydáno metodické doporučení ministerstva spravedlnosti, podle kterého
postupují státní úřady a územní samospráva).
Přímá aplikace evropské směrnice , tj. povinnost postupovat podle v ní stanovených pravidel, je krizový
nástroj a pro běžného adresáta neobvyklá situace. O to více, ale i s přihlédnutím k tomu, že v budoucnu
přijatý zákona o ochraně oznamovatelů bude mít dozajista téměř bezprostřední účinnosti a nebude
poskytovat prostor pro adaptaci vnitřních procesů a předpisů, je třeba problematice věnovat odpovídající
pozornost. Důvodem jsou možné soukromoprávní a zejména veřejnoprávní důsledky (sankce za nedodržení
povinností na úseku ochrany oznamovatelů, zvýšení rizika trestní odpovědnosti právnických osob).
Na webináři se dozvíte, jaké povinnosti Vám z aktuální situace plynou, jaký obsah se předpokládá u
zákona o ochraně oznamovatelů, a jaké kroky je třeba učinit k eliminaci rizik vzniku soukromoprávní a
veřejnoprávní odpovědnosti.
Program webináře:










Co znamená ochrana oznamovatelů a jaký má být její účel;
Podrobné seznámení s problematikou;
Kdo by měl být chráněn (ochrana zaměstnanců, dodavatelů atd.);
Před čím by měl být oznamovatel chráněn (před skončením pracovního poměru, neprodloužením
pracovního poměru, snížením odměny atd.).;
Příslušná osoba – předpoklady výkonu funkce, podmínky pro její činnost a její úloha;
Vyřizování oznámení - vnitřní a vnější oznamovací systém;
Vnitřní předpisy a směrnice na ochranu oznamovatelů a jejich podoba - vzorové znění vnitřního
předpisu;
Možná rizika a odpovědnostní důsledky z neplnění povinností a neposkytnutí ochrany;
Zodpovídání dotazů, diskuze

ZÁZNAM PŘENOSU Z 10. ÚNORA 2022
Cena:

2 000,- Kč včetně DPH (v ceně je zahrnut rozsáhlý písemný materiál)

Lektor:

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., přední odborník

Problematice whistleblowingu se věnuje již více než 10 let. Od roku 2015 působí jako člen Komise k
whistleblowingu (k ochraně oznamovatelů korupce) předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Téma
přednáší na Právnické fakultě UK, vystupuje k němu na konferencích a je autorem nebo spoluautorem řady
publikací a projektů.
Doc. JUDr. Morávek je také advokátem a partnerem advokátní kanceláře Felix a spol., která je již třetím
rokem právním partnerem Hospodářské komory. Specializuje se na pracovní právo.
Po uhrazení částky obdržíte link (odkaz), na kterém si můžete videozáznam přehrát na Vašem zařízení. Bude
Vám k dispozici od prvního spuštění 5 kalendářních dnů - záznam lze pustit opakovaně, libovolně ho
přetáčet zpět k částem, na které se chcete znovu podívat, sledování přerušit a znovu pustit.

Přihlášku, prosím, vyplňte a zašlete online přes https://www.agseminare.cz/online-vzdelavani , abychom Vám
mohli vygenerovat odkaz k přehrávání videozáznamu na 5 kalendářních dnů.
Úhrada dne ………..……….… celkem.……….…….Kč na účet č. 163780291/0300, variabilní symbol: 0202
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