MOŽNOSTI OZNÁMENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ A OCHRANA OZNAMOVATELŮ
Prostřednictvím níže uvedeného odkazu můžete využít vnitřní oznamovací systém, který
zřizuje Město Havlíčkův Brod v souladu se Směrnicí EP a Rady EU 2019/1937 o ochraně osob,
které oznamují porušení práva Unie.
Tento systém slouží oznamování porušení nebo hrozícího porušení zákona v působnosti
Města Havlíčkův Brod a jím vlastněných nebo ovládaných právnických osob (organizací) se
zajištěním ochrany identity oznamovatele a důvěrnosti komunikace.
KDO JEJ MŮŽE VYUŽÍT:
Oznamovací systém může využít jakákoli osoba. Pravidla ochrany identity a ochrany
oznamovatele se vztahují pouze na:
 stávající nebo bývalé zaměstnance města nebo jeho organizace a uchazeče o zaměstnání
 dodavatele města nebo jeho organizací dle příslušné smlouvy
CO LZE OZNÁMIT:
Pravidla ochrany identity oznamovatele se vztahují na oznámení informací o porušení nebo
hrozící porušení právního předpisu získané v pracovním kontextu v oblasti veřejných
zakázek, ochrany soukromí, ochrany veřejného zdraví nebo bezpečnosti informačních
systémů.
Podání nebo podněty, týkající se jiné oblasti (typicky stížnost nebo jiný podnět) budou řešena
v souladu s příslušnými pravidly pro jejich řešení, tato podání nejsou předmětem ochrany
identity oznamovatele.
Pravidla ochrany oznamovatele se rovněž nevztahují na vědomě nepravdivé oznámení.
Předmětem řešení nebudou urážlivá nebo vulgární oznámení.
JAK SE OZNAMUJE:
Oznamuje se vyplněním formuláře v oznamovacím systému, zajišťujícím důvěrnost
komunikace (poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich
osobních údajů):
 Ve formuláři je třeba provést výběr organizace, které se oznámení týká a uvést popis
porušení,
 oznámení může rovněž obsahovat podkladové materiály a důkazy a kontaktní údaje
oznamovatele.
Po posouzení obsahu sdělení může být oznamovatel kontaktován se žádostí o doplnění či bližší
objasnění uvedených informací (komunikační kanál zaručuje důvěrnost této komunikace).
V souvislosti s provozováním komunikační platformy jsou zpracovávány osobní údaje, více
informací o jejich zpracování a právech s tím spojených naleznete na www.muhb.cz v sekci
Informace o zpracování osobních údajů.
Komunikační kanál NNTB - https://www.nntb.cz/c/aaa0aaa0
Můžete využít přístupový kód na stránkách www.nntb.cz pro Město HB: HB1S2SPO10

