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NAŠE TÉMATA

Střet zájmů

Přístup k informacím

Veřejné zakázky

Hospodaření s majetkem

Městské obchodní společnosti

Ochrana oznamovatelů nekalých jednání - whistleblowerů



INTERNÍ LINKY

Linka 199

- Zřízena Ministerstvem vnitra ČR v roce 2007

- Provozovatel: Oživení od r. 2009

- Právní pomoc občanům, kteří se setkali s individuálním případem 
korupce

Role operátorů

- Rozlišit relevanci hovorů

- Poskytnout právní poradenství  a navrhnout konkrétní právní kroky



PORADENSTVÍ

• hrozí někomu nebezpečí, pokud jednání neoznámím?  

• hrozí někomu nebezpečí, pokud jednání oznámím?

• jaké jsou legislativní možnosti mé ochrany?

• jaké existují kanály pro oznámení? 

• je v mé organizaci psaný postup, jak má whistleblower postupovat? 

• co jsou fakta a co jsou mé doměnky?

• můžu později dokázat, že jsem oznámení podal?

• může mou identitu odhalit už samotný předmět oznámení?



Linka 199 v číslech

- Průměrně operátoři odbavili 6 podnětů denně, z toho 3 byly relevantní

- Za rok 2011 bylo odbaveno 1500 podnětů; za první 4 měsíce 2012 bylo odbaveno 
411 podnětů z linky, 77 z jiných zdrojů, poté byl provoz bez náhrady ukončen

- Během roku 2013 (bez Linky 199) poskytlo Oživení 1000 konzultací



Linka 199 v číslech



O nás s námi – analýza whistleblowingu

• všichni whistlebloweři se snažili řešit věc uvnitř (ať z důvodu 
oficiálního předpisu, loajality nebo protože důvěřují konkrétní osobě)

• izolace na pracovišti

• anonymita musí být opravdová nejen na oko

• simulace řešení, nebo neřešení vůbec

Oživení, o. s. 2014 dostupné on-line https://www.oziveni.cz/wp-
content/uploads/2014/04/WB_CZE-FINAL_REVISED.pdf

https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2014/04/WB_CZE-FINAL_REVISED.pdf


Zpětná vazba

whistlebloweři mají často silnější obavy, že 

oznámení nebude prošetřeno, nežli obavy 

z odvety za oznámení



INTERNÍ LINKY - doporučení

- S interními mechanismy musí být zaměstnanci detailně seznámeni
- Přístupnost zaměstnancům a třetím stranám – web/telefon/email/GL
- 24x7x365
- Možnost důvěrného a anonymního oznamování
- Pravidelný monitoring oznamovaných jednání, vyhodnocování
- Ochrana whistleblowera i jeho identity (předcházení odvetným 

opatřením)
- Klíčovým prvkem je důvěra v management organizace a důvěryhodnost 

provozovatele linky
- Preference poradenských linek (preventivní charakter)
- Nastavení procesů zajištění šetření podnětů – stanovení odpovědných 

osob



Funkční interní mechanismy - přínosy

Co získáte s funkčním interním mechanismem pro oznamování?

• podporují audit, řízení rizik, interní kontrolu, etiku a systém stížností, 
kulturu otevřenosti, bezpečné a zdravé pracovní prostředí a zapojení 
zaměstnanců
• snižuje četnost a škody způsobené nekalostmi
• zvýšení reputace a důvěry ve vaší instituci
• největším benefitem je včasné odhalení nekalostí
• kultura otevřenosti tvoří důvěru zaměstnanců ve vedení



GlobaLeaks – platforma pro oznamování

GlobaLeaks (GL) je software, který jednoduchým způsobem umožňuje 
komukoli podat oznámení o nekalostech způsobem zaručujícím anonymitu 
whistleblowera i jeho podání za použití moderních kryptografických 
nástrojů. Oznámení pomocí GL může být anonymní, přesto umožňuje další 
komunikaci s whistleblowerem.

GL je nástroj, který stojí na principech volného softwaru s otevřeným 
zdrojovým kódem, což znamená, že je šířen zdarma a může být libovolně 
upravován. O vývoj tohoto softwaru, který vznikl v roce 2011, se stará 
italská nezisková organizace Hermes Center for Transparency and Digital 
Human Rights. Od svého vzniku se stačila tato platforma rozšířit mezi 
několik desítek organizací po celém světě.

Oživení GL provozuje od 2015 https://www.oziveni.cz/oznamtekorupci/

http://logioshermes.org/
https://www.oziveni.cz/oznamtekorupci/


GlobaLeaks – nástroj 

- Projekt ExpandingAnonymousTipping, podpořený European 
Union’s Internal Security Fund — Police, zajišťuje podmínky 
pro zřízení 250 platforem v 11 evropských zemích

- Možnost zřízení ve 25 organizacích na Slovensku

- Veřejným i soukromým subjektům zdarma nabízíme zavedení 
mechanismu pro anonymní oznamování GL a jeho následnou 
implementaci v konkrétních podmínkách příjemce.

- Provoz platforem je do ukončení projektu v lednu 2021 
zdarma



GlobaLeaks – Přednosti systému 

• umožňuje návaznou komunikaci s anonymním whistleblowerem
• propracovaný úvodní dotazník eliminuje irelevantní podněty, 

zvyšuje kvalitu přijatých informací a efektivitu řešení podání
• zajišťuje bezpečnost a ochranu identity whistleblowera a obsahu 

oznámení (penetration tests)
• GL je multiuser a multicontext platforma - tzn. kromě více uživatelů 

může mít i několik možností pro použití (například oznamovací 
modul pro korupční jednání, pro šikanu, pro environmentální 
případy atp.), taktéž může mít více příjemců, kteří mají různé 
kompetence (někdo řeší technické věci, někdo samotná oznámení 
atd.)

• whistleblower ví, co může po oznámení očekávat díky jasnému 
vymezení pravomocí a postupu příjemců jeho oznámení



3 modely podání oznámení

- Jeden příjemce 

- Dva příjemci – whistleblower vybírá adresáta podání

- Více příjemců



GlobaLeaks - implementace

Předpokládaný harmonogram

- 09-10/2019 – dokončení překladu, odzkoušení platforem

- 10-11/2019 – k vlastní implementaci v organizacích

- 12/2019 – 01/2020 – nastavení a případné úpravy platformy 
dle požadavků organizace (modely zasílání)

- 02/2020 – 01/2021 – bezplatný provoz GlobaLeaks s 
podporou od Oživení a projektových partnerů



GlobaLeaks – aby fungoval

Z analýzy G20
- nejslabším článkem je zajištění anonymity whistleblowera a proces šetření 
podnětů
Př. UK - 93% má wb systém, 54% nemá zaškolen personál, 33% systémů 
neefektivní

• Interní systém
• Kapacity/pravomoce k šetření, analýze a shromažďování 

podkladů
• Důvěryhodnost managementu



GlobaLeaks – máte zájem?

kontaktujte

Mgr. Lenka Svobodová

lenka.svobodova@oziveni.cz

+420 724 011 102

mailto:lenka.svobodova@oziveni.cz





