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CHRÁNENÉ OZNAMOVANIE AKO NÁSTROJ OCHRANY PROTI 

MOBBINGU A BOSSINGU NA PRACOVISKU 

 

 

 Dňa 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých 

opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“ v príslušnom gramatickom tvare). Samotný zákon 

upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom 

v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej 

protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri 

oznamovaní protispoločenskej činnosti. 

 

MOBBING A BOSSING VS. PREDMET OCHRANY (BROAD SUBJECT 

MATTER) 

 

V súvislosti s vymedzením pojmu kriminalita odkazuje zákon na § 3 písm. b) zákona 

č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Kriminalitou sa rozumie také konanie, ktoré je trestným 

činom. Pod písmenom c) tohto ustanovenia je vymedzený pojem inej protispoločenskej 

činnosti, pod ktorou rozumieme konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym 

deliktom, no taktiež konanie, ktoré pôsobí negatívne na spoločnosť. 

 

Jednotlivé formy inej protispoločenskej činnosti zákonodarca zámerne 

nedefinuje, a to vzhľadom na ich rôznorodosť. Ide o rôzne spôsoby konania, ktoré nie sú 

trestným činom, správnym deliktom, avšak takéto konanie je vnímané spoločnosťou 

negatívne a spravidla tvorí základ kriminality, napríklad nadmerné požívanie 

alkoholických nápojov, žobranie, agresívne správanie na verejnosti, prostitúcia, rôzne druhy 

patologickej závislosti – drogy, hracie automaty, internet. 

 

Zákon zároveň vymedzuje konanie, ktoré je možné podradiť pod závažnú 

protispoločenskú činnosť. Tento pojem je definovaný jednak cez vymedzené trestné činy 

a jednak sa definuje vo vzťahu k následku, ktorý môže vzniknúť v súvislosti s protiprávnym 

konaním. Ide teda o niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov 

Európskych spoločenstiev, trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 
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niektorý z trestných činov verejných činiteľov a niektorý z trestných činov korupcie. Okrem 

toho bude závažnou protispoločenskou činnosťou aj protiprávne konanie, ktoré je 

trestným činom s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky alebo správnym 

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

 

V uvedenom kontexte vymedzenia širokého okruhu činov, proti ktorým je možné 

brániť sa využitím právnej ochrany podľa zákona, môžeme jednoznačne hovoriť aj 

o možnosti využitia ochrany v súvislosti s mobbingom a bossingom na pracovisku. 

V prípade, že rôzne spôsoby správania sa, ktorých výsledkom je šikanovanie na pracovisku, 

nemožno subsumovať pod žiadnu zo skutkových podstát trestného činu a teda ani pod pojem 

kriminality či závažnej protispoločenskej činnosti, takéto spôsoby správania sa možno 

podradiť pod pojem inej protispoločenskej činnosti, keďže zakaždým budú spĺňať 

minimálnu legálnu požiadavku negatívneho pôsobenia na spoločnosť. 

 

PODMIENKY POSKYTNUTIA OCHRANY 

 

 Základnou podmienkou pre poskytnutie ochrany podľa zákona je splnenie definície 

chráneného oznamovateľa. Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí 

oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia; za oznamovateľa 

sa považuje aj jemu blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému 

zamestnávateľovi. V tejto zákonnej podmienke nachádzame subjektívny a objektívny 

legálny predpoklad pre poskytnutie ochrany podľa zákona. Subjektívny predpoklad 

predstavuje existencia dobrej viery a úprimného presvedčenia (tzv. good faith and reasonable 

belief). Zákonodarca teda neposkytuje ochranu úmyselne nepravdivým oznámeniam. 

Subjektívny predpoklad poskytnutia ochrany teda predstavuje úprimné presvedčenie, že 

poskytnuté informácie sú v čase oznámenia pravdivé. V pochybnostiach sa konanie 

považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak. 

 

Pri vymedzení pojmu pracovnoprávne vzťahy nedošlo doteraz  zo strany vedy 

pracovného práva  k jeho jednotnému zakotveniu. V teórii pracovného práva sa vychádza 

z tzv. užšieho a širšieho poňatia pracovnoprávnych vzťahov. 

Pracovnoprávne vzťahy v užšom slova zmysle sú právnymi vzťahmi, v ktorých 

účastníci vystupujú ako nositelia subjektívnych práv a právnych povinností všeobecne 

ustanovených a zabezpečených normami pracovného práva. 
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V širšom slova zmysle sa za pracovnoprávny vzťah považuje každý právny vzťah 

v oblasti spoločenskej práce bez ohľadu na to, na základe akých noriem vzniká, mení sa 

a zaniká. 

 

Prílišný právny formalizmus je badateľný pri vymedzení pojmov oznámenie a podnet. 

Oznámením je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s 

výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu 

významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti 

alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa. V tomto prípade teda nemožno formálne 

označiť pojmom oznámenie namietané konanie, ktoré spadá pod pojem inej 

protispoločenskej činnosti. 

 

Namietanie konania, ktoré spĺňa charakteristiku inej protispoločenskej činnosti možno 

označiť pojmom podnet, pričom podnetom je aj oznámenie vrátane anonymného 

oznámenia. Podnetom je zároveň neanonymné podanie fyzickej osoby o inej 

protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa táto osoba 

dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie. 

Podnet je teda širším pojmom ako oznamovanie, pričom zjednodušene možno povedať, 

že nie každé oznámenie je podnetom, avšak nie každý podnet je oznámením. 

 

Ako sme už uviedli vyššie zákon poskytuje oznamovateľovi možnosť podania 

anonymného podnetu, príp. oznámenia a práve splnenie uvedených predpokladov umožňuje 

podanie oznámenia anonymne, t.j. bez uvedenia mena, priezviska a pobytu osoby. 

Hovoríme o poskytnutí ochrany identity oznamovateľa. Pri využívaní chráneného 

oznamovania je potrebné v tejto súvislosti upozorniť na to, že sa kladie dôraz na ochranu 

oznamovateľa a získanie informácií. 

 

POSTUP PRI PODANÍ OZNÁMENIA, RESP. PODNETU 

 

Zákon ustanovuje zamestnávateľovi povinnosť určenia osobitnej organizačnej 

zložky, resp. osoby, ktorá bude plniť povinnosti zamestnávateľa v súlade s ustanoveniami 

zákona. Zdôrazňujeme možnosť uzavretia zmluvy aj s osobou, ktorá nie je 

zamestnancom zamestnávateľa, za účelom plnenia uvedenej povinnosti. Túto povinnosť 

majú zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov a tí 
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zamestnávatelia, ktorí sú orgánmi verejnej moci. Zákon označuje vytvorenie takéhoto 

systému pojmom „vnútorný systém vybavovania podnetov“. 

 

Aj z tohto možno vyvodiť záver o záujme zákonodarcu na prioritnom prešetrení 

oznámenia v internom prostredí zamestnávateľa a až následne, pokiaľ nedôjde 

k vybaveniu podnetu, resp. jeho prešetreniu v rámci vnútornej organizačnej štruktúry 

zamestnávateľa, je relevantným externé oznámenie ( napr. pokiaľ existuje podozrenie zo 

spáchania trestného činu je potrebné túto skutočnosť oznámiť orgánom činným v trestnom 

konaní). Škody, ktoré môže spôsobiť neuvážené zverejnenie niektorých informácií 

o činnosti zamestnávateľa, môžu totižto niekoľkonásobne prevyšovať hodnotu, ktorú sa 

snaží oznamovateľ chrániť práve prostredníctvom oznámenia. 

 

U orgánov verejnej moci zodpovedná osoba, resp. organizačná zložka, vykonáva svoje 

úlohy aj vo vzťahu k právnickým osobám v jej pôsobnosti, ak majú tieto osoby menej 

ako 50 zamestnancov a taktiež vo vzťahu k právnickým osobám s viac ako 50 

zamestnancami, ak tak určí orgán verejnej moci. 

 

Zamestnávateľ je zároveň povinný vydať vnútorný predpis, v ktorom 

určí podrobnosti o podávaní podnetov, preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej 

osoby pri preverovaní podnetov, o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podnet 

podala, o evidovaní podnetov, o oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho 

preverenia a taktiež o spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete. 

 

V prípade nižšieho počtu zamestnancov ako 50, resp. nesplnenia definície pojmu 

„orgán verejnej moci“ podľa zákona, zamestnávatelia nie sú subjektom vyššie uvedených 

povinností, avšak to neznamená, že osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu voči týmto 

zamestnávateľom nemôžu využiť externé spôsoby vybavenia podnetu (podanie trestného 

oznámenia, resp. podnetu na začatie priestupkového konania). Stredisko nabáda k snahe 

budovania interných systémov vybavovania podnetov aj subjekty, ktoré nespĺňajú zákonnú 

definíciu povinných subjektov. Budovanie kultúry nulovej tolerancie proti kriminalite 

a inej protispoločenskej činnosti na pracovisku má predstavovať celospoločenský 

záujem a nemá byť dôsledkom plnenia zákonných povinností. 
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PRÁVNE DÔSLEDKY PODANIA OZNÁMENIA, RESP. PODNETU 

 

Zákon zároveň rozširuje dôvody neplatnosti právneho úkonu. Zamestnávateľ môže 

urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému 

oznamovateľovi len s predchádzajúcim súhlasom inšpektorátu práce. Pokiaľ nedôjde 

k udeleniu súhlasu, právny úkon zamestnávateľa proti oznamovateľovi je neplatným. 

 

Zákon však upravuje aj prípady, v ktorých sa nevyžaduje poskytnutie súhlasu 

inšpektorátom. Ide o pracovnoprávne úkony, ktorými sa priznáva nárok a o tie prípady, ak 

ide o skončenie pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu, ktorý nie je na strane 

zamestnávateľa. 

 

V rámci schvaľovania právneho úkonu zohráva rozhodujúcu úlohu zamestnávateľ, 

ktorý musí uniesť dôkazné bremeno pri preukázaní skutočnosti, že medzi pracovnoprávnym 

úkonom a oznámením o významnej skutočnosti neexistuje príčinná súvislosť. Hovoríme 

o inštitúte obráteného dôkazného bremena. 

 

V záujme objektívneho posúdenia veci zákon zakladá zamestnávateľovi a chránenému 

oznamovateľovi právo odvolania proti rozhodnutiu inšpektorátu práce, pričom ale výslovne 

neuvádza lehotu na jeho podanie. 

 

Zákon chráni oznamovateľa aj tým, že priznáva inšpektorátu práce možnosť 

pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu voči podávateľovi podnetu, ak 

existuje dôvodné podozrenie, že takýto úkon zamestnávateľa bol urobený v súvislosti 

s oznámením podnetu. Praktický význam tejto legislatívnej úpravy spočíva v odklade 

vykonateľnosti rozhodnutia zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch. Právny úkon 

zamestnávateľa nebude mať po dobu pozastavenia žiadne právne dôsledky na osobu, ktorej 

sa týka. Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu má však dočasný charakter. Končí 

sa uplynutím 14 dní od doručenia potvrdenia o pozastavení účinnosti, vydaného 

inšpektorátom práce, ktorý toto potvrdenie doručuje zamestnávateľovi a osobe, ktorá podala 

podnet v rámci vnútorného systému vybavovania podnetov. 
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ZÁNIK OCHRANY PODĽA ZÁKONA 

 

Za účelom zabránenia zneužitia oznámenia na osobnú pomstu zamestnanca voči 

zamestnávateľovi a v súlade so svojim cieľom zákon ustanovuje päť foriem zániku 

ochrany oznamovateľa. Vznik ochrany podľa zákona je výlučne v dispozičnej sfére 

oznamovateľa, pričom jedným zo spôsobov jej zániku je doručenie žiadosti o zánik 

ochrany inšpektorátu práce. Ten má povinnosť upovedomiť o tejto skutočnosti 

zamestnávateľa, prokurátora alebo súd. 

 

K zániku ochrany dôjde aj v prípade, ak sa preukáže, že oznámenie nebolo podané 

v dobrej viere, ktorá je základným subjektívnym predpokladom pre poskytnutie ochrany 

podľa zákona. V prípade skončenia alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu, nie je možné 

poskytnúť oznamovateľovi ochranu podľa zákona, a to kvôli absencii právneho titulu pre jej 

poskytnutie. Obdobne medzi dôvody zániku ochrany patrí aj skončenie trestného konania 

alebo konania o správnom delikte. Ochrana, ktorú oznamovateľovi poskytuje zákonná 

úprava zaniká aj jeho právoplatným odsúdením za trestný čin krivého obvinenia alebo za 

trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy, ktorý oznamovateľ spáchal v súvislosti 

s podaným oznámením. 

 

 

 

 

 

 

 


