
Na úrovni Evropské unie byla v roce 2019 přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně 
osob, které oznamují porušení legislativních povinností.  
Smyslem ochrany oznamovatelů (whistleblowerů) je vytvořit v organizaci takové prostředí, ve kterém se 
oznamovatelé nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispějí 
tak ochraně veřejného zájmu. 
Domov pro seniory Pelhřimov je povinným subjektem a proto také využívá vnitřní oznamovací systém.  
 

1. Vymezení pojmů: 
oznamovatel (whistleblower) - oznamovatelem je fyzická osoba, které se v souvislosti s prací nebo jinou 
obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání a chce situaci řešit.  
práce nebo jiná činnost (pro účely domova pro seniory) – zaměstnání, dobrovolnická činnost, odborná praxe, 
stáž, nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, 
služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, odborná činnost realizovaná pro domov pro seniory. 

 

2. Povinnosti oznamovatele: 

Oznamovatel jedná ve veřejném a nikoli vlastním zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se 
opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. 
Oznámení se musí týkat oblastí, jež garantuje právní systém Evropské unie: 

 zadávání veřejných zakázek 

 finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu 

 bezpečnost a soulad výrobků s předpisy 

 bezpečnost dopravy 

 ochrana životního prostředí 
 radiační ochrana a jaderná bezpečnost, 
 bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat, 
 veřejné zdraví, 
 ochrana spotřebitele 

 ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů. 

 

Oznamovatel může podat informaci prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, nebo vnějšího 
systému, jež vede Ministerstvo spravedlnosti, více informací na https://justice.cz/web/msp/oznamovani-

protipravniho-jednani 

  

3. Jak podat oznámením prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému: 
 1. Písemně  

 elektronicky na e-mailové adrese info@dpsp.cz (prosíme do předmětu označit „whistleblowing“) 

 v listinné podobě na adresu: Domov pro seniory Pelhřimov, Radětínská 2305, Pelhřimov 393 01 

(s označením obálky „whistleblowing“) 

 2. Ústně  

 telefonicky na telefonním čísle 565 301 266 

 na žádost oznamovatele i osobně v kanceláři 1. patro, kancelář č. 110 (doporučujeme po 
telefonické domluvě) 

4. Co následuje po podání oznámení: 

 z podaného oznámení bude proveden zápis, budou převzaty veškeré materiály (doklady, důkazy o 
protiprávním jednání, případně jejich kopie) 
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 po podání bude posouzena pravdivost a důvodnost oznámení kompetentní osobou (dle charakteru 

oznámení) 
 oznamovatel bude písemně vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od podání (pokud z důvodů 

anonymity vysloveně nepožádá o ochranu své totožnosti) 
 do 3 měsíců bude vyrozuměn o výsledcích posouzení oznámení 
 Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné: kompetentní osoba navrhne opatření k předejití 

protiprávního jednání a vhodné opatření, změna bude zavedena do vnitřních pravidel organizace tak, 
aby nemohlo opakovaně dojít k protiprávnímu jednání 

 Je-li oznámení vyhodnoceno jak nedůvodné: kompetentní osoba bez zbytečného odkladu písemně 
vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, 
které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že 
oznámení se zakládá na pravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u 
orgánu veřejné moci. 

 5. Práva oznamovatele: 

 proti oznamovateli nesmí být v organizaci uplatněny žádné sankce 

 ve vztahu k oznamovateli se neuplatní v oznamované věci povinnost mlčenlivosti 
 musí být chráněna jeho totožnost, může vystupovat anonymně 

 

Na vědomí: zaměstnanci Domova pro seniory, veřejnost pomocí webových stránek 

 

 

V Pelhřimově, 26.9.2022 

Mgr. Bc. Petra Bruknerová, DiS.  
  

 


