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Oznámení týkající se možného protiprávního jednání 
v Základní škole Škvorec, okres Praha-východ podle 

směrnice EU o ochraně oznamovatelů 
Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu směrnice EU 
2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen 
„směrnice“), můžete činit v případě, že jste se o jednání v Základní škole Škvorec, 
okres Praha-východ (dále jen ZŠ Škvorec), které má znaky trestného činu nebo 
přestupku, případně porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, 
dověděli v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro ZŠ 
Škvorec. To znamená kromě pracovněprávního vztahu např. i při samostatné 
výdělečné činnosti nebo činnosti na základě smlouvy mezi ZŠ Škvorec a jejím 
dodavatelem. 

Osoba pověřená k příjmu a zpracování oznámení 

Přijímáním a zpracováním oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci 
ZŠ Škvorec je v souladu se směrnicí pověřena Mgr. Hana Korbeová (dále též 
„příslušná osoba“), v případě její nepřítomnosti Mgr. Marcela Havelková. 

Způsoby podání oznámení 

Oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci ZŠ Škvorec lze v souladu 
se směrnicí podat následujícími způsoby: 

a. písemně, v listinné podobě předat osobně, 
b. písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo 
          dopisem s doručenkou, 
c. písemně elektronicky do datové schránky rwzmsy8, 
d. písemně elektronicky zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou 
           adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba, reditel@skolaskvorec.cz, 
e. ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si 
           domluví místo a termín. 
f. ústně telefonicky, na telefon č. 725 521 692 vyhrazený jen pro tyto účely. 
 
Při podání oznámení ústní formou má příslušná osoba povinnost pořídit zvukovou 
nahrávku nebo přepis ústního oznámení, ale pouze tehdy, pokud s tím oznamovatel 
vysloví souhlas. 
 
U všech způsobů podání příslušná osoba zajistí elektronickou evidenci zákonem 
taxativně stanovených údajů: datum přijetí oznámení, jméno, příjmení, datum 
narození a kontaktní adresu oznamovatele, jsou-li tyto údaje příslušné osobě známy, 
shrnutí obsahu oznámení a identifikaci osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li 
příslušné osobě její totožnost známa, datum ukončení posouzení důvodnosti 
oznámení příslušnou osobou nebo posouzení oznámení pověřeným zaměstnancem 
a jejich výsledek. Pokud je to možné, pro získání údajů využije formulář uvedený 
v příloze č. 2 této směrnice. 
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Lhůty k vyrozumění oznamovatele o přijatých opatřeních 

Bude-li ZŠ Škvorec znát vaši totožnost (kontaktní údaje), vyrozumí vás jako 
oznamovatele o opatřeních přijatých ZŠ Škvorec v návaznosti na vaše oznámení 
nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně 
složitých oznámení lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše dvakrát, v takovém 
případě budete písemně vyrozuměni o prodloužení lhůty i jeho důvodech před 
uplynutím lhůty. V případě, že nebude shledáno podezření ze spáchání protiprávního 
jednání nebo že by se oznámení zakládalo na nepravdivých informacích, budete 
o tom rovněž informováni. 

Ochrana oznamovatele 

Příslušná osoba zachová přísnou důvěrnost ve vztahu k vaší totožnosti, k údajům 
o dalších fyzických osobách i ve vztahu k informacím uvedeným v oznámení. 

Jako oznamovatel máte nárok na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením 
i pouhé hrozbě takových opatření. Podmínkou nároku na tuto ochranu je, že 
oznamovatel měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace 
o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti 
působnosti směrnice. 

Instituce pro alternativní podání oznámení 

Oznámení můžete kromě toho alternativně podat k Ministerstvu spravedlnosti, 
a to i v případě, že máte pochybnosti, zda zjištěné skutečnosti představují protiprávní 
jednání ve smyslu směrnice. 
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Příloha č. 1 
 

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu. 
 
V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které 
oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 
17.12.2021. V souladu se zákonem zavádí škola jako povinný subjekt v souladu 
s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního 
jednání. 
 
Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, 
kterou zveřejňuje na své úřední desce. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém 
jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně 
totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení. 
 
Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností 
(Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat oznámení písemně 
(elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) 
i telefonicky.  
 
Každá osoba (oznamovatel), která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou 
činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je 
oprávněna podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – 
osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky. Protiprávním jednáním se rozumí jednání, 
které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis 
upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání 
veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní 
prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti. 
Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána 
mlčenlivostí. 
 
Pro oznámení lze využít formulář na webu školy, nebo způsob oznámení lze 
dohodnout s příslušnou osobou: 
 
Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení: 
Telefon: 725 521 692  
E-mail: reditel@skolaskvorec.cz 
Datová schránka: rwzmsy8 
Adresa: Tyršova 130, 250 83 Škvorec 
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Příloha č. 2 
 

Formulář pro oznamování protiprávního jednání 
 
Adresa 
  
  
E-mail 
  
  
Telefon 
  
  
* Povinný subjekt (na koho oznámení směřuje) 
  
  
* Vztah k povinnému subjektu (zaměstnanec, firma, obchodní partner, volený 
orgán…) 
  
  
* Text oznámení: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
* Jsem občan ČR – ano – ne * 
* Chci být zpětně kontaktován* 
* Nechci být zpětně kontaktován 
 
(* - takto jsou označeny povinné údaje) 
 

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:  
Jméno, příjmení: Mgr. Hana Korbelová          
Telefon: 725 521 692  
E-mail: reditel@skolaskvorec.cz 
Datová schránka: rwzmsy8 
Adresa: Tyršova 130, 250 83 Škvorec 


