
Vnitřní oznamovací systém (VOS) 

 

1. Kdo je oznamovatel? 

1.1 Oznamovatel je ten, kdo oznámí možné protiprávní jednání („Oznamovatel“). 

1.2 Oznamovatelem může být: 

(a) zaměstnanec či jiný pracovník Obce, a to i bývalý; 

(b) osoba samostatně výdělečně činná spolupracující s Obcí; 

(c) člen samosprávného orgánu Obce; 

(d) dobrovolný pracovník, odborný praktikant, stážista a další osoby vykonávající činnost pro 

Obec; 

(e) osoba vykonávající práva a povinnosti vyplývající ze smluv, jejichž předmětem plnění je 

poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění pro Obec; 

(f) uchazeči o některou z výše uvedených prací nebo jinou obdobnou činnost v Obci, jestliže 

získali informace o protiprávním jednání během přijímacího řízení či předsmluvních jednání. 

2. Které skutečnosti mohou být oznámeny? 

2.1 Oznamovatel může oznámit možné protiprávní jednání, o kterém se dozvěděl v souvislosti s prací 

nebo jinou obdobnou činností uvedenou v článku 1.2 výše, které má znaky trestného činu nebo 

přestupku nebo porušení právních předpisů České republiky nebo právních předpisů Evropské unie 

týkajících se  

(a) finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů; 

(b) daně z příjmů právnických osob; 

(c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; 

(d) ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů; 

(e) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích; 

(f) ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat; 

(g) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti; 

(h) zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže; 

(i) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví; 

(j) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací 

a informačních systémů; 

(k) ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo  

(l) fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní 

podpory. 

2.2 Oznamovatel může oznámit protiprávní jednání, ke kterému již došlo, ke kterému dosud nedošlo, 

ale je pravděpodobné, že k němu dojde, jakož i pokusy Obce o utajení protiprávního jednání. 

2.3 Stížnosti vyplývající z osobních vztahů mezi Oznamovatelem a jinými zaměstnanci a pracovní 

stížnosti týkající se pouze osoby Oznamovatele (např. odměňování, kariérní postup atp.), pokud 

nedosahují intenzity přestupku, nepatří do předmětu oznamování. V takových případech doporučujeme 

Oznamovateli kontaktovat přímého nadřízeného. 

2.4 Při podávání oznámení se očekává, že existují oprávněné důvody se domnívat, že oznámené 

informace jsou v době učinění oznámení pravdivé. Oznamovatel nebude sankcionován, pokud se 

nakonec ukáže, že tyto informace byly nesprávné. Nesmí však učinit oznámení, o kterém se ví, že není 

pravdivé nebo je zavádějící. Oznamovatelům vědomě nepravdivých informací nebude poskytnuta 

ochrana. Podání vědomě nepravdivých oznámení může vést k disciplinárním postihům nebo jiným 

postihům podle platných právních předpisů. Při podávání oznámení je nutno přihlédnout k faktu, zda 

oznamovaná skutečnost není chráněna povinností mlčenlivosti, kterou nelze podle platných právních 

předpisů porušit. 


