
(Návrh)

ZÁKON

o ochrane oznamovateľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

(1) Tento zákon upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu
v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti[1]) (ďalej len
„protispoločenská činnosť“) a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri
oznamovaní protispoločenskej činnosti, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov
(ďalej len „úrad“).[1]) § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(2) Za pracovnoprávny vzťah sa na účely tohto zákona považuje aj štátnozamestnanecký pomer
a služobný pomer.

(3)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona o ochrane utajovaných
skutočností, poštového tajomstva, obchodného tajomstva, bankového tajomstva,
telekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva, o poskytovaní a sprístupňovaní údajov
zo zdravotnej dokumentácie, o povinnosti mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb,
o povinnosti mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb ani povinnosť oznámenia trestného
činu alebo prekazenia trestného činu.

(4) Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti
zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného
zákona,[1]) ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo
funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 3.[1]) Napríklad § 10 ods. 2 zákona č.
124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 11 ods. 2 písm. k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 164/2008 Z. z.

§ 2

(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie

a) oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na
prijatie takéhoto oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa okrem § 9
považuje aj jemu blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému
zamestnávateľovi,
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b) oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom
svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo činnosťou vo verejnom záujme
a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti,

c) kvalifikovaným oznámením oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu
závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa,

d) závažnou protispoločenskou činnosťou protiprávne konanie, ktoré je

1. niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev
podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní
a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, niektorým z trestných činov verejných
činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona alebo niektorým
z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,

2. trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou
trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,

3. trestným činom právnických osôb,

4. správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50
000 eur,

e) zamestnávateľom osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom
vzťahu,

f) orgánom verejnej moci

1. štátny orgán, obec, vyšší územný celok,

2. právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba zriadená štátnym orgánom, obcou
alebo vyšším územným celkom podľa osobitného zákona,[1])[1]) § 21 zákona č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 584/2005 Z. z.§ 1 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. právnická osoba založená osobou v prvom bode alebo druhom bode,

4. osoba, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb
alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy.

(2) Konaním v dobrej viere sa na účely tohto zákona rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na
okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v tom čase má, sa odôvodnene domnieva, že
uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej
viere, kým sa nepreukáže opak.

(3)
Oznámenie, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá ho podáva, sa
na účely tohto zákona považuje za anonymné.

Poskytovan ie ochrany v   rámci t res tného konania

§ 3

(1)
Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným
činom môže podať oznamovateľ zároveň s oznámením alebo počas trestného konania. Žiadosť
o poskytnutie ochrany sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice. Žiadosť o poskytnutie ochrany
sa podáva prokurátorovi. Ak sa žiadosť o poskytnutie ochrany podá inému orgánu verejnej moci,
ten ju bezodkladne postúpi prokurátorovi.
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(2)
Žiadosť o poskytnutie ochrany podľa odseku 1 obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia
a adresu pobytu osoby, ktorá podáva žiadosť, miesto výkonu jej práce a označenie jej
zamestnávateľa; žiadosť obsahuje aj údaje o blízkych osobách, ak je to potrebné.

§ 4

(1)
Ak prokurátor zistí, že oznamovateľ, ktorý podal žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 3 ods. 1,
urobil kvalifikované oznámenie, bezodkladne mu prizná ochranu podľa § 7 a túto skutočnosť
písomne oznámi úradu, zamestnávateľovi a oznamovateľovi. Doručením oznámenia prokurátora
o priznaní ochrany podľa § 7 zamestnávateľovi sa oznamovateľ stáva chráneným oznamovateľom;
oznamovateľovi sa spolu s týmto oznámením doručí aj poučenie o právach a povinnostiach, ktoré
mu vyplývajú z postavenia chráneného oznamovateľa.

(2)
Oznamovateľ môže namiesto ochrany podľa § 7 požiadať prokurátora o vydanie písomného
potvrdenia o tom, že urobil kvalifikované oznámenie. Ak prokurátor zistí, že oznamovateľ podal
kvalifikované oznámenie, bezodkladne mu vydá o tom potvrdenie spolu s poučením o právach
a povinnostiach, ktoré mu vyplývajú v súvislosti s podaním kvalifikovaného oznámenia.

(3)
Ak prokurátor zistí, že oznamovateľ, ktorý podal žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 3 ods. 1,
neurobil kvalifikované oznámenie, bezodkladne mu písomne oznámi túto skutočnosť s uvedením
dôvodov neposkytnutia ochrany a s poučením o možnosti preskúmať neposkytnutie ochrany podľa
odseku 4.

(4)
Oznamovateľ, ktorému sa podľa odseku 3 neposkytla ochrana, môže do 15 dní od doručenia
oznámenia podľa odseku 3 požiadať sám alebo prostredníctvom úradu nadriadeného prokurátora,
aby preskúmal dôvody neposkytnutia ochrany podľa odseku 3. Nadriadený prokurátor môže sám
poskytnúť ochranu do 15 dní alebo v tejto lehote oznámi úradu alebo oznamovateľovi výsledok
preskúmania.

Poskytovan ie ochrany v   rámci konania o   správnom de l ikte

§ 5

(1)
Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je
správnym deliktom môže podať oznamovateľ zároveň s oznámením alebo počas konania
o správnom delikte. Žiadosť o poskytnutie ochrany sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice.
Žiadosť o poskytnutie ochrany sa podáva orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom
delikte (ďalej len „správny orgán“). Ak sa žiadosť o poskytnutie ochrany podá inému orgánu
verejnej moci, ten ju bezodkladne postúpi orgánu príslušnému podľa predchádzajúcej vety.

(2) Žiadosť o poskytnutie ochrany podľa odseku 1 obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia
a adresu pobytu osoby, ktorá podáva žiadosť, miesto výkonu jej práce a označenie jej
zamestnávateľa; žiadosť obsahuje aj údaje o blízkych osobách, ak je to potrebné.

§ 6

(1)
Ak správny orgán zistí, že oznamovateľ, ktorý podal žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 5 ods.
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1, urobil kvalifikované oznámenie, bezodkladne mu prizná ochranu podľa § 7 a túto skutočnosť
písomne oznámi úradu, zamestnávateľovi a oznamovateľovi; doručením tohto oznámenia
zamestnávateľovi sa oznamovateľ stáva chráneným oznamovateľom. Oznamovateľovi spolu
s oznámením doručí aj poučenie o právach a povinnostiach, ktoré mu vyplývajú z postavenia
chráneného oznamovateľa.

(2)
Oznamovateľ môže namiesto ochrany podľa § 7 požiadať správny orgán o vydanie písomného
potvrdenia o tom, že urobil kvalifikované oznámenie. Ak správny orgán zistí, že oznamovateľ podal
kvalifikované oznámenie bezodkladne mu vydá o tom potvrdenie spolu s poučením o právach
a povinnostiach, ktoré mu vyplývajú v súvislosti s podaním kvalifikovaného oznámenia.

(3)
Ak správny orgán zistí, že oznamovateľ, ktorý podal žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 5 ods.
1, neurobil kvalifikované oznámenie, bezodkladne mu písomne oznámi túto skutočnosť
s uvedením dôvodov neposkytnutia ochrany a s poučením o možnosti preskúmať neposkytnutie
ochrany podľa odseku 4.

(4)
Oznamovateľ môže do 15 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 3 požiadať sám alebo
prostredníctvom úradu nadriadený správny orgán, aby preskúmal dôvody neposkytnutia ochrany
podľa odseku 3. Nadriadený správny orgán môže sám poskytnúť ochranu do 15 dní alebo v tejto
lehote oznámi úradu alebo oznamovateľovi výsledok.

(5)
Ak sa v trestnom konaní odovzdá alebo postúpi vec inému orgánu na konanie o správnom delikte
po podaní žiadosti o ochranu, správny orgán posúdi poskytnutie ochrany aj bez podania ďalšej
žiadosti o ochranu.

§ 7

(1) Ochrana pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti

(2)
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Príloha
k zákonu č. /2018 Z. z.


