Oznamování porušení (whistleblowing)
v rámci příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova (dále jen „SSmH“)
(dle čl. 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně
osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“))
Cílem oznamování porušení je přispívat k včasnému odhalování možného protiprávního jednání
v organizaci ve směrnici určených oblastech a předcházení jeho opakování a negativním důsledkům.
1. Kdo může využít oznamování porušení (dále označován jen jako „oznamovatel“)
Oznamovatelem musí být fyzická osoba, která je ve vztahu k SSmH:
- pracovněprávním,
- výkonu dobrovolnické činnosti
- výkonu odborné praxe, stáže
- výkonu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek,
služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,
- uchazečem o zaměstnání, který podal přihlášku do výběrového řízení, případně jinak o vzniku
pracovního poměru vedl jednání

2. Obsah oznámení
Oznamované jednání musí porušovat právo EU v níže vymezených oblastech. Oznámení by
mělo obsahovat co nejpodrobnější identifikaci porušení kterého se týká, včetně popisu
skutečností, v němž oznamovatel spatřuje porušení zákona. Dále může oznámení obsahovat
identifikaci osoby, která má být zodpovědná za porušení, kontaktní údaje oznamovatele, vztah
oznamovatele k organizaci, případně podkladové materiály a důkazy.
Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době
oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti
jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé.
Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se
opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.
Ze strany pověřené osoby za organizaci může vyvstat potřeba oznamovatele kontaktovat s žádostí
o doplnění informací. V takových případech se může obrátit na oznamovatele pouze za předpokladu,
že tento postup nepovede k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele nebo k ohrožení
ochrany jeho osobních údajů.
Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení
jeho obsahu a přijetí příslušných kroků, přičemž pověřená osoba je povinna respektovat zákonné lhůty
k vyřízení oznámení dle bodu 5. tohoto sdělení.
Oznámení porušení práva Evropské Unie (dále jen „oznámení“) musí spadat do oblasti:
a) zadávání veřejných zakázek;
b) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
c) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
d) bezpečnost dopravy;
e) ochrana životního prostředí;
f) radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
g) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
h) veřejné zdraví;

i)
j)
k)
l)

ochrana spotřebitele
ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů
ohrožující finanční zájmy Unie,
týkající se vnitřního trhu EU v souvislosti s dani z příjmu právnických osob s účelem
získat daňové výhody, porušení hospodářské soutěže a státní podpory

3. Jak je možno oznamovat porušení (komunikační kanál)
a) Písemně na adresu:
Sociální služby města Havířova
Přemyslova 1618/12
736 01 Havířov
-obálku nadepsat „POUZE K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“
b) elektronicky na adresu:
whistleblowing@ssmh.cz
c) telefonicky-599 505 332 (hovor může být zaznamenán)
d) osobně – v budově SSmH, kancelář č. 213 po předchozí domluvě termínu (hovor může být
zaznamenán)
Takto označené a určené chráněné oznámení organizace přijímá jako důvěrné a vyřizuje pouze
pověřenou osobou mimo rámec běžné komunikace.
Oznámení lze taky zasílat na externí kanál pro oznámení porušení práva EU:
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
elektronicky: oznamovatel@msp.justice.cz
tel.: 221 997 840
4. Dostupnost poradenství osobám, které zvažují oznámení
Poradenství je poskytováno telefonicky na čísle 599 505 332 (hovor může být zaznamenán) nebo
osobně– v budově SSmH, kancelář č. 213 po předchozí domluvě termínu.
5. Opatření pro přijímání oznámení:
▪ Potvrzení o přijetí oznámení bude zasláno oznamovateli do 7 dnů od přijetí
▪

Časový rámec pro poskytnutí zpětné vazby oznamovateli a sdělení výsledku prošetření3 měsíce od potvrzení přijetí oznámení

Jsou zakázána jakékoliv formy odvetných opatření proti oznamovateli, pověřená osoba pro přijímání
oznámení je vázána mlčenlivostí.
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy ČR a EU, zejména s nařízením (EU)
2016/679 a směrnicí (EU) 2016/680.
Osobní údaje, které jsou pro vyřízení daného oznámení zjevně nepodstatné, se neshromažďují.

6. Prohlášení o ochraně odpovědnosti za porušení důvěrnosti
Oznamovateli, který podává oznámení o porušení práv EU spadající do uvedených oblastí v odst.2,
náleží ochrana dle této Směrnice, i přestože je vázán dohodou o mlčenlivosti, zachováním důvěrnosti
či doložkou loajality. Oznamující osoby nenesou žádnou odpovědnost, ať již v oblasti občanské, trestní,
správní nebo pracovněprávní povahy. To neplatí v případě porušení mlčenlivosti při oznámení
informace týkající se bezpečnostního zájmu České republiky, povinnosti zachovávat ochranu
utajovaných informací, při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního
zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora,
exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, asistenta soudce, justičního čekatele, daňového
poradce a jejich zaměstnanců a při poskytování zdravotních služeb.

