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H. R. 6003 

Výbor: Výbor pro vládní dohled 

Název: Zákon o ochraně whistleblowerů 

Důvodová zpráva 

Obecná část 

Návrh tohoto zákona si klade za cíl sjednotit stávající legislativu týkající se ochrany 

whistleblowerů a zároveň reagovat na stávající nedostatky, obzvláště v oblasti ochrany 

whistleblowerů v soukromém sektoru. Současně činí určité úpravy v přístupu k fenoménu 

whistleblowingu ve federálních agenturách, především v bezpečnostních službách.  

Je namístě poznamenat, že návrh tohoto zákona je koncipován především jako rámcový, 

nezabývá se tudíž popisem detailních procedur. Naopak, jeho účelem je vytyčení hlavních 

cílů, jichž si Kongres přeje v oblasti whistleblowingu v dohledné budoucnosti dosáhnout. 

Vypracování interních procedur a přesná definice určitých pojmů bude zodpovědností 

příslušných ministerstev, ledaže si členové Kongresu budou přát jinak. 

Zvláštní část 

1. Hlava I 

Par. 101.  

Vzhledem k tomu, že definovat whistleblowing není úplně jednoduché, je důležité co 

nejpřesněji zachytit nejdůležitější charakteristiky tohoto fenoménu. 

2. Hlava II 

Par. 201.  

Tyto zákony jsou blíže rozebrány ve výzkumné zprávě. 
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Par. 202.  

Jednou z motivací tohoto návrhu zákona je zajistit nezávislé a hladké fungování těchto 

agentur. Dostatečné financování je tedy nedílnou součástí této snahy. 

3. Hlava III 

Par. 301. 

(3) Cílem tohoto ustanovení je napomoci znemožnění rizika, že by citlivé informace mohly 

být použity proti občanům Spojených států amerických. 

Par. 302. 

(1) Toto ustanovení reaguje na situaci, jež se v uplynulých desetiletích již několikrát vyskytla, 

tedy to, že bezpečnostní agentury záměrně a neoprávněně nadužívaly možnosti 

klasifikovat určité informace jako tajné a pomocí toho svévolně znemožnit jejich 

zveřejnění. 

(2) (3) (4) Tato ustanovení dále upřesňují procedury sdílení citlivých informací tak, aby bylo 

zajištěno adekvátní rovnováhy mezi ochranou whistleblowerů a nutností zajistit 

bezpečnost občanů Spojených států amerických.  

4. Hlava IV 

Par. 401. 

Ustanovení zvláštní agentury pro případy whistleblowingu je důležitou součástí práce s tímto 

fenoménem. 

Par. 401. 

(3) (4) Cílem těchto ustanovení je především nalézt rovnováhu mezi podporou 

whistleblowingu a jeho zneužívání za účelem naplnění vedlejších zájmů. 

5. Hlava V 

Par. 501. 

Vzhledem k tomu, že tento návrh zákona bude vyžadovat určité administrativní změny a 

rovněž vypracování interních procedur, je účinnost tohoto zákona odložena na 1. 1. 2020. 


