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Vás zve na odborný webinář: 

 
WHISTLEBLOWING ANEB OCHRANA 

OZNAMOVATELŮ 

 
Termín:   18. února 2022 (od 8:30 do 12:30 hod) 
 
Přednášející:  JUDr. Petr Podrazil, Ph.D., odborný asistent a garant oboru 

pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního 
procesu PF UP. Působí jako lektor pro pořadatele vědeckých 
seminářů, pravidelně publikuje v českých a zahraničních 
vědeckých časopisech, účastní se národních a mezinárodních 
vědeckých projektů, je jedním ze spoluautorů prestižního 
komentáře k občanskému zákoníku.  

 
Cíl webináře:  Seminář je věnován právní úpravě ochrany tzv. oznamovatelů. 

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které 
oznamují porušení práva Unie, jsou členské státy povinny 
transponovat ustanovení směrnice do 17. 12. 2021. Cílem 
směrnice je ochránit osoby, které upozorní na závadné 
společensky škodlivé jednání narušující veřejný zájem, před 
odvetnými opatřeními. Seminář se zaměří především na 
ochranu oznamovatelů v oblasti pracovněprávních vztahů. 
Podle § 8 vládního návrhu zákona jsou zaměstnavatelé totiž 
jedním z povinných subjektů, kteří musí zavést vnitřní systémy 
pro přijímání oznámení o možném protiprávním jednání. 

 
Obsah webináře:    

 unijní úprava whistleblowingu a její cíle  
 vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů  

o předmět úpravy  
o definice oznámení (šíře ochrany)  
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o odvetná opatření  
o způsob podávání oznámení  
o vnitřní oznamovací systém  
o povinné subjekty a jejich povinnosti  
o působnost ministerstva  
o kontrola povinných subjektů, přestupky  

 
Místo konání: On-line přes MS TEAMS (odkaz včetně elektronických 

materiálů bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře 
na e-mail).  Aplikaci není nutné instalovat, webinář je možné 
sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče  
přes zaslaný odkaz (stačí pouze PC/tablet, reproduktor nebo 
sluchátka). 
Po skončení webináře bude rovněž všem přihlášeným 
zpřístupněn záznam po dobu 5 dnů. 

 
Cílová skupina:  Webinář je určen pro advokáty, personalisty, podnikové 

právníky, vedoucí zaměstnance. 

 

Cena:   1 500 Kč včetně DPH 

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 15. února 2022 

 

Přihlašovat se můžete na tomto odkaze: 

https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_WhistleblowingAnebOchranaOznamova

telu.html 

Kontakt:           

 
 

Mgr. Michaela Šrámková 

Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP 

                                 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Právnická fakulta | Oddělení komunikace a vnějších vztahů 

17. listopadu 8 | 771 11 Olomouc | Česká republika  

585 637 507  

michaela.sramkova@upol.cz | www.upol.cz 

 

https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_WhistleblowingAnebOchranaOznamovatelu.html
https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_WhistleblowingAnebOchranaOznamovatelu.html
mailto:michaela.sramkova@upol.cz
http://www.upol.cz/
http://www.upol.cz/

