Vnitřní oznamovací systém - Směrnice EU 2019/1937
V souvislosti se zavedením Vnitřního oznamovacího systému na základě Směrnice EU
2019/1937 zveřejňujeme na webových stránkách Města Kutná Hora následující skutečnosti:
Vnitřní oznamovací systém města Kutná Hora slouží k přijímání oznámení o protiprávním
jednání nebo o hrozbě protiprávního jednání v činnosti Města Kutná Hora a jeho orgánech.

1.

Kdo může být oznamovatelem

Oznámení může podat fyzická osoba, která spadá do kategorie zaměstnanců, včetně osob
samostatně výdělečně činných, dobrovolníků, stážistů, uchazečů o zaměstnání a dalších osob,
které se pohybují nebo se v minulosti pohybovaly v pracovním prostředí Města Kutná Hora.
Jedná se o široké spektrum pracovních činností, např.:
a) zaměstnání, (pracovní poměr, výkon práce na základě dohody o činnosti nebo dohody
o provedení práce)
b) služba,
c) samostatná výdělečná činnost,
d) výkon práv spojených s účastí ve Městě Kutná Hora,
e) výkon funkce člena orgánu Města Kutná Hora, který je do funkce volen, jmenován či jinak
povolán (tzv. „volený orgán“),
f) dobrovolnická činnost,
g) odborná praxe, stáž,
h) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování
dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění. Prací nebo jinou
obdobnou se rozumí ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost, účast ve výběrovém
řízení apod.
2. Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat:
a) zadávání veřejných zakázek;
b) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
c) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
d) bezpečnost dopravy;
e) ochrana životního prostředí;
f) radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
g) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
h) veřejné zdraví;
i) ochrana spotřebitele
j) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Dále se jedná o porušení následujících oblastí upravených právním předpisem České republiky
nebo předpisem Evropské unie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
daně z příjmů právnických osob
předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních
předpisů,
bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací
a informačních systémů,
ochrany finančních zájmů Evropské unie,
fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní
podpory.

3. Oznámení
Oznámení lze podat elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy vos@mu.kutnahora.cz
nebo písemnou formou prostřednictvím poštovní schránky umístěné na budově v Radnické ul.
178, nebo telefonicky na čísle 702 242 725 (záznamník hovorů) nebo na žádost oznamující
osoby prostřednictvím osobní schůzky v přiměřené době.

