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OZVĚTE SE!
Máte podezření, že dochází v rámci naší činnosti k protiprávnímu jednání? Ozvěte se nám!
Naše obec je postavená na respektu k dodržování právních předpisů, na etických a morálních 

hodnotách a na zajištění ochrany důvěrnosti a bezúhonnosti. Tyto hodnoty se promítají do naší 
každodenní činnosti a tvoří naše základy. 

Protiprávní či neetické jednání nenecháváme být a je pro nás nepřijatelné. Ve snaze mu efektiv-
ně předcházet a za účelem jeho odhalování jsme vytvořili vnitřní oznamovací systém postavený 
na základech maximální anonymity a důvěrnosti. 

Co je cílem vnitřního oznamovacího systému?
Naším cílem je podpořit Vás v oznámení protiprávních jednání, zejména v případech korupce 

a podvodů či jiných protiprávních jednání, o kterých se dozvíte v souvislosti s prací nebo jinou 
obdobnou činností. Vyjádřením Vašich obav z protiprávní činnosti nám pomáháte předcházet 
budoucím problémům a udržovat naše hodnoty.

Vnitřní oznamovací systém prostřednictvím zcela důvěrného nastavení zajistí Vaši anonymitu. 
V případě oznámení možného protiprávního či neetického jednání tak nemusíte mít obavu z úniku 
informací, jakékoli újmy ani odvetných opatření.

Jak s oznámeními zacházíme?
Každé Vaše oznámení bereme velmi vážně a pečlivě se jím zabýváme. Jednotlivé případy posu-

zujeme vždy objektivně a individuálně dle jejich konkrétních okolností. Pokud oznámení učiníte, 
zaručujeme Vám plnou anonymitu a oznámeným skutečnostem plnou důvěrnost.

JAK MŮŽETE OZNÁMENÍ PODAT?

Přímý odkaz na webovou stránku 
s formulářem pro oznámení:

https://www.meucaslav.cz/radnice/gd-
pr-a-vos/vos-whistleblowing/

e-mail: oznamovatel@meucaslav.cz

Oznámení lze provést rovněž ústně nebo písemně prostřednictvím vnějšího oznamovacího  
systému Ministerstva spravedlnosti České republiky dostupného na webové stránce  

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Při podání oznámení uveďte všechny užitečné a relevantní informace, které mohou přispět  
k jeho rychlému a efektivnímu prověření, a připojte jakoukoli relevantní dokumentaci.

O přijetí Vašeho oznámení budete velmi brzy písemně vyrozuměni. 
Stejně tak Vás budeme písmeně informovat o výsledcích jeho posouzení.

Nemusíte mít obavu ze zneužití osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat  
v souladu s právními předpisy (bližší informace naleznete na našich webových stránkách  

www.meucaslav.cz v dokumentu Zpracování a ochrana osobních údajů a informací – GDPR a VOS). 
 

www.meucaslav.cz

2. OSOBNÍ OZNÁMENÍ

Sjednejte si schůzku s příslušnou osobou:
POVĚŘENEC PRO OCHRANU 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTA ČÁSLAV: 
tel.: 602 378 777  

nebo
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU:  

tel.: 739 174 689

1. ONLINE OZNÁMENÍ


