
VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM – „whistleblowing“ 

V souladu se Směrnicí EP a Rady EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva 
Unie, zřizuje Město Havlíčkův Brod vnitřní oznamovací systém, který 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. 

 Oznámení může podat fyzická osoba, které se v souvislosti s prací či jinou obdobnou 
činností pro Město Havlíčkův Brod nebo jeho organizaci dozvěděla o protiprávním 
jednání zejména v oblasti veřejných zakázek, ochrany soukromí, ochrany veřejného 
zdraví nebo bezpečnosti informačních systémů. 

 Oznámení musí být určité a srozumitelné, musí být zřejmé, proti komu směřuje a 
jakého jednání se týká, aby bylo možno jej prošetřit a přijmout odpovídající opatření.  

 Oznamovatelům je zaručena naprostá ochrana osobních údajů a informací uvedených 
v oznámení a ochrana před odvetnými opatřeními ze strany Města Havlíčkův Brod či 
jeho organizací. Oznámení lze učinit i anonymně, bez uvedení jména a příjmení a 
kontaktních údajů. Anonymního oznamovatele ale nelze vyrozumět o přijetí oznámení a 
přijatých opařeních. 

 Pravidla ochrany oznamovatele se nevztahují na vědomě nepravdivá oznámení. 
Předmětem řešení rovněž nebudou urážlivá nebo vulgární oznámení. 

Do všech oznamovacích systémů má přístup výhradně příslušná osoba, která má povinnost 
chránit identitu oznamovatele. 

Příslušnou osobou je:   Ing. Ivana Zukalová 

Oznamovatelům jsou k dispozici níže uvedené komunikační kanály: 

1) Přes níže uvedený banner na webu města www.muhb.cz  nepřetržitě přístupný 
komunikační kanál NNTB  (přímý vstup také    https://www.nntb.cz/c/aaa0aaa0 nebo 
můžete využít přístupový kód na stránkách www.nntb.cz  pro Město HB: HB1S2SPO10 

Oznamuje se vyplněním formuláře, kde 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). 

2) Písemně listinným podáním na adresu:    

Městský úřad Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod s označením 
obálky NEOTVÍRAT – whistleblowing – pouze k rukám příslušné osoby 

3) Ústně: na žádost oznamovatele lze oznámení podat i osobně po předchozí dohodě 
s příslušnou osobou 

Pokud bude oznámení podáno prostřednictvím jiného komunikačního kanálu nebo jiným 
způsobem (prostřednictvím datové schránky, emailem, písemně bez označení obálky), nelze 
zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se 
Směrnicí. 

Do 7 dnů oznamovatel obdrží oznamovatel potvrzení o přijetí oznámení a do 3 měsíců poté 
bude vyrozuměn o vyřízení oznámení. 

http://www.muhb.cz/
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