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1. Revize
Označení části textu
(případně odkaz na kapitolu,
odstavec…)

01.04.2022

1.1.

Popis změny

Nová dokumentace

Zkratky

Zkratka

Výklad

DPN

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

GDPR

(General Data Protection Regulation)
„obecné nařízení o ochraně osobních údajů“
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES

VOS

Vnitřní oznamovací systém

EOS

Externí oznamovací systém

2. Úvodní ustanovení
Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2019/1937 ze dne 23. října
2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vzniká vnitřní oznamovací
systém (dále jen VOS) k přijímání oznámení a dalším nakládání s nimi.

3. Pojem
Pojem whistleblowing označuje oznamování protiprávního jednání, ke kterému dochází
v souvislosti s prací oznamovatelů (tzv. whistleblowerů). Ochrana těchto osob je základním
prostředkem boje proti korupci a dalšímu nežádoucímu jednání, které je v rozporu
s veřejným zájmem. Díky funkčnímu systému ochrany oznamovatelů lze dosáhnout
značných úspor v soukromých i veřejných prostředcích, předcházet ekologickým škodám, či
dokonce ztrátám na životech, ohrožení veřejného zdraví a podobně.
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Pojem oznamovatel se označuje fyzická osoba, která se v souvislosti s prací či jinou
obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání , které porušuje právní předpis, tuto
skutečnost oznámila prostřednictvím VOS, EOS (externího oznamovacího systému) nebo
uveřejněním, příp. přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejnímu orgánu,
státnímu zástupci, orgánu správního trestání).

4. Účel, použití
Oznamovatelé mají možnost prostřednictvím svých oznámení upozornit na možné
protiprávní jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní
předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl
v souvislosti s prací.
Oblasti, ke kterým lze oznámení podat:













Finanční instituce, finanční služby, finanční produkty a finanční trhy
Daně z příjmu právnických osob
Předcházení legalizaci výnosů
Ochrana spotřebitele a bezpečnosti a soulad s požadavky na výrobky podle právních
předpisů;
Bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na zemních komunikacích;
Ochrana životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrana zvířat;
Radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
Zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže;
Ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
Ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a
informačních systémů;
Ochrana finančních zájmů EU;
Fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a
státní podpory.

5. VOS
Oznámení musí být podáno fyzickou osobou a musí obsahovat informace o možném
protiprávním jednání,
 které má znaky trestného činu nebo přestupku
 nebo porušuje právní předpis či předpis Evropské unie upravující oblasti
vymezené zákonem


o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou
činností, čímž se rozumí celá řada činností tak, aby byly chráněny všechny kategorie
pracovníků v tom nejširším slova smyslu. Chránění jsou všichni pracovníci.

Obsahem oznámení je:






Datum podání
Jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele
Oblast jeho působnosti
Shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, vč. identifikace osob, vůči kterým je
oznámení směřováno
Důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení
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Způsob podání oznámení:
Písemně:
 Zasláním poštou na adresu: Dětská psychiatrická nemocnice, Opařany 121,
391 61 Opařany
Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označená
nápisem „pouze k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů – NEOTVÍRAT“
Elektronicky:


Elektronicky: na e-mailové adrese monika.moravova@dpnoparany.cz
Telefonicky:


Telefonicky na tel. č.. +420 381 204 274 nebo 702 174 950
Monika Moravová pověřenec pro ochranu osobních údajů
Osobně:



Osobně: po předchozí domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů

EOS:


Ministerstvo spravedlnosti

E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz

6. Lhůty pro vyřízení oznámení




po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7
dní od jeho podání;
 o výsledcích šetření a posouzení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn do 3
měsíců od potvrzení přijetí oznámení, nebo do 3 měsíců od přijetí oznámení, pokud
oznamovatel vyrozuměn nebyl;
 za den doručení oznámení se považuje den, kdy bylo oznámení doručeno (razítko na
obálce)
 u e-mailových oznámení je dnem doručení datum uvedené v záhlaví e-mailu;
u ústního, příp. telefonického podání oznámení se den doručení považuje datum
osobního jednání oznamovatele s pověřence pro ochranu osobních údajů DPN.

Oznámení lze učinit i anonymně. V případě anonymního podání oznámení bez uvedení
kontaktních údajů na podavatele nebude ze strany příslušné osoby možno dodržet všechny
povinnosti plynoucí ze Směrnice EU, např. informovat podavatele o přijetí oznámení nebo
informovat o výsledku šetření.
Podání, které není uskutečněno anonymně, se zpracovává v režimu, které zajišťuje úplné
skrytí totožnosti oznamovatele. Příslušná osoba není oprávněna sdělit nikomu totožnost
podavatele. Veškeré informace o učiněných podání vede příslušná osoba samostatně a
nikomu je nepředává. Totožnost oznamovatele může být zveřejněna až v případě
následného trestního řízení.
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DPN Opařany zpracovává osobní údaje oznamovatelů a dotčených osob, které jsou
v oznámení uvedeny na základě plnění právních povinností správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c)
GDPR.

7. Přílohy
Příloha č. 1 – Oznámení o porušení práva UNIE

8. Rozdělovník kopií dokumentu
Čís.
kopie

Kopie dokumentu přidělena
Datum

Jméno

01

Do. MUDr. Michal Goetz, Ph.D

02

Ing. Tatjana Nagyová

03

Prim. MUDr. Pavla Novotná

04

Mgr. et Bc. Martina Kratochvílová

05

Jitka Kopcová,MBA

06

Jitka Krlínová

07

Bc. Marcela Nosková

08

Petra Klofáčová

09

Marie Urbanová

10

Iveta Gáliková

11

Alena Kosová

12

Milan Sviták

13

Lukáš Trča

14

Soňa Větrovská

Kopie vrácena
Podpis

Datum

Převzal

9. Seznámení s dokumentem
Níže podepsaní zaměstnanci útvaru stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni s obsahem
dokumentu, obsah v plném rozsahu pochopili a budou se jím ve své práci řídit.
Jméno,
Jméno,
příjmení
příjmení
Datum
Podpis
Datum
Podpis
(hůlkovým
(hůlkovým
písmem)
písmem)
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Oznámení o porušování práva Unie
Datum podání oznámení

Jméno

Příjmení

Datum narození

Adresa

E-mail

Telefonní číslo

Oznámení se týká (výběr z oblastí působnosti Směrnice EU):
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

finanční instituce, finanční služby, finanční produkty a finanční trhy;
daně z příjmů právnických osob;
předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
ochrana spotřebitele a bezpečnosti a soulad s požadavky na výrobky podle právních
předpisů;
bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na zemních komunikacích;
ochrana životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrana zvířat;
radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže;
ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a
informačních systémů;
ochrana finančních zájmů EU;
fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní
podpory.

Datum incidentu

Popis oznámení (Oznámení musí být určité, srozumitelné, musí být zřejmé jakého jednání
se týká, aby bylo možné jej řádně prošetřit.)
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Podpůrné přílohy (důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení) Vypište přiložené
dokumenty a přiložte jejich fotokopie k oznámení

Beru na vědomí, že ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osobu, která
učinila vědomě nepravdivé oznámení.

_______________________________
Podpis oznamovatele

Při zpracování osobních údajů Dětská psychiatrická nemocnice Opařany dbá na dodržování zásad
zabezpečení a důvěrnosti v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a
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nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR).
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