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H. R. 6003 Výbor pro vládní dohled 

Český model amerického kongresu 2017 
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli, 

 desátého září roku dvoutisícího sedmnáctého 

ZÁKON 

o ochraně whistleblowerů 

Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických se v Kongresu usnesly na tomto 

zákonu: 

Hlava I – Úvodní ustanovení 1 

Par. 101. Definice. 2 

V tomto zákoně: 3 

(1) WHISTLEBLOWING. – Termín „whistleblowing“ znamená situace, ve které se jednotlivec 4 

rozhodne zveřejnit či poskytnout třetí straně informaci, jež odhalí neetické či nelegální 5 

aktivity jiného jednotlivce, skupiny jednotlivců či právnické osoby, ale jen pokud tak činí 6 

na základě důvodného podezření a není motivován oso bním ziskem či snahou pomoci 7 

sobě či třetí straně. 8 

(2) WHISTLEBLOWER. – Termín „whistleblower“ znamená jakéhokoliv jednotlivce 9 

dopouštějícího se whistleblowingu. 10 

Hlava II – Ochrana federálních zaměstnanců 11 

Par. 201. Zachování stávající legislativy. 12 

Tento zákon ponechává v platnosti a nezměněnu současnou platnou legislativu Spojených států 13 

amerických.  14 
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Par. 202. Revize financování federálních agentur. 15 

Na základě Zákona o státní službě z roku 1978 vypracuje Ministerstvo financí Spojených států 16 

amerických do doby, než tento zákon vejde v účinnost, analýzu financování FLRA, OPA a 17 

MSPB, případně předloží Kongresu doporučení na zajištění adekvátního fungování těchto 18 

agentur. 19 

Hlava III – Whistleblowing a zpravodajské služby Spojených států amerických 20 

Par. 301. Mlčenlivost pracovníků bezpečnostních služeb. 21 

(1) Pracovníci bezpečnostních služeb, kteří mají přístup k tajným informacím, budou nadále 22 

vázáni smlouvou o mlčenlivosti a existující legislativou. 23 

(2) Konkrétní bezpečnostní služby, jichž se bude odstavec 1 týkat, budou určeny 24 

Ministerstvem zahraničí Spojených států amerických.  25 

(3) Pracovníci bezpečnostních služeb, kteří mají přístup k tajným informacím a sdílí tyto 26 

informace s nepovolanými osobami/entitami, budou čelit trestnímu stíhání dle Zákona o 27 

špionáži z roku 1917. 28 

Par. 302. Sdílení informací s Kongresem. 29 

(1) Pracovníci bezpečnostních služeb mohou sdílet tajné informace se členy Sněmovny 30 

reprezentantů a Senátu Kongresu Spojených států amerických.  31 

(2) V případě, že se členové Sněmovny reprezentantů nebo Senátu rozhodnou jim poskytnuté 32 

informace dále použít, mohou tak učinit prostřednictvím neveřejného společného zasedání 33 

sněmovního a senátního Výboru pro zahraniční vztahy.   34 

(3) V případě, že pracovníci bezpečnostních služeb, jež tajné informace členům Kongresu 35 

poskytnou, zajistí, že tyto informace byly předány bezpečnou cestou, nebudou čelit za své 36 

jednání právním důsledkům. 37 

(4) Poskytnou-li pracovníci bezpečnostních služeb tajné informace komukoli s výjimkou členů 38 

Kongresu Spojených států amerických, zahájí Ministerstvo spravedlnosti okamžitě jejich 39 

vyšetřování na základě Zákona o špionáži z roku 1917. 40 

(5) V případě, že dojde ke sdílení tajných informací se členy Kongresu, aniž by existovalo 41 

důvodné podezření na nelegální chování bezpečnostních služeb, ustanovení odstavce 3 42 

neplatí. 43 
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Hlava IV – Ochrana whistleblowerů v soukromém sektoru 44 

Par. 401. Zřízení PSWPA. 45 

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických vytvoří Private Sector Whistleblower 46 

Protection Agency (dále jen „PSWPA“). 47 

Par. 402. Činnost PSWPA. 48 

(1) V případě výskytu whistleblowingu v soukromém sektoru bude PSWPA poskytovat 49 

whistleblowerům právní podporu a konzultační služby. Zároveň bude přijímat a 50 

shromažďovat informace o údajných nekalostech. 51 

(2) PSWPA bude interně vyšetřovat pravost informací poskytnutých whistleblowery.  52 

(3) V případě, že dojde k potvrzení poskytnutých informací, zahájí Ministerstvo spravedlnosti 53 

Spojených států amerických vyšetřování fyzických či právnických osob, proti kterým 54 

budou obvinění namířena. 55 

(4) V případě, že se poskytnuté informace ukáží jako nepravdivé, ukončí PSWPA poskytování 56 

právních a konzultačních služeb a bude mít nárok na plné uhrazení poskytnutých služeb. 57 

Par. 403. Financování PSWPA.  58 

PSWPA bude financována z rozpočtu Ministerstva spravedlnosti. 59 

Par. 404. Spuštění PSWPA. 60 

PSWPA začne fungovat k 1. 1. 2020. 61 

Hlava V – Závěrečné ustanovení 62 

Par. 501. Účinnost. 63 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020. 64 


