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INFORMACE PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLSKÉHO TYPU 
ZŘIZOVANÉ SMK  

K AGENDĚ „OCHRANA OZNAMOVATELŮ“ 
  
 
 
V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva 
Unie (dále také „Směrnice“). Podle této směrnice je účinná a komplexní ochrana 
whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti  
s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. 
 
 
ČR, potažmo statutární město Karviná (dále jen SMK), dostálo od 17.12.2021 závazkům, 
které pro něj ze Směrnice vyplývají, zejména zavést a provozovat vnitřní oznamovací 
systém. 
 
Jelikož ČR neschválila zákon o ochraně oznamovatelů (předpoklad navrhované účinnosti 
nového zákona od 01.07.2023, případně 01.01.2024), postupuje SMK dle výše uvedené 
Směrnice a „Metodiky Ministerstva spravedlnosti ČR k přímé aplikovatelnosti směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které 
oznamují porušení práva Unie“ ze dne 12.12.2021. 
Zákon počítá od okamžiku jeho účinnosti s povinností zavedení a provozování vnitřního 
oznamovacího systému pro příspěvkové organizace, které budou zaměstnávat více  
než 50 zaměstnanců. 
 
Dle této výše uvedené metodiky má Ministerstvo spravedlnosti za to, že příspěvkové 
organizace územních samosprávných celků a obchodní společnosti s majetkovou účastí 
těchto subjektů nemají po 17. 12. 2021 povinnost zavést vnitřní oznamovací systém. 
 
Mezi školou jako příspěvkovou organizací a školskou právnickou osobou není rozdíl, 
protože se jedná o subjekty, které stát pověřil výkonem činnosti ve veřejném zájmu  
a které jsou za tímto účelem nadány speciálními pravomocemi, kterými obvykle 
nedisponují jednotlivci v rovnocenných vztazích typických pro soukromé právo. Právní 
forma takového subjektu přitom není podstatná. 
 
Hraničním případem mohou být školské právnické osoby zřizované územními 
samosprávnými celky, resp. příspěvkové organizace zřízené obcí, které v některých 
ohledech podle dnes již ustálené judikatury správních soudů vrchnostenskou správu 
vykonávají (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 53/2011 ze dne 
27. 7. 2011). Ve vztahu k nadání vrchnostenskou správou pak není rozhodné, kdo je zřizovatel 
školy (včetně zřizovatele soukromého). 
 
Pro právní jistotu Vás tímto, jako Váš zřizovatel, informujeme o možnosti využití vnitřního 
oznamovacího systému SMK, nemáte-li zřízen vlastní vnitřní oznamovací systém. Dle 
názoru ministerstva spravedlnosti by takovéto řešení mohlo být pro Soudní dvůr Evropské 
unie dostačující, avšak se nejedná o závazný právní výklad.  

 
Oznamovatel (též whistleblower) je osoba, která se dozvěděla o protiprávním jednáním  
v souvislosti se svou prací a tuto skutečnost oznámila. Může se jednat o zaměstnance, 
státního zaměstnance, ale i např. stážistu nebo dodavatele. Není přitom důležité, zda 
oznamovatel výše zmíněnou práci v okamžiku podání oznámení stále vykonává, či ji 
vykonával v minulosti nebo se o danou práci pouze ucházel a v rámci tohoto procesu se  
o protiprávním jednání dozvěděl. 
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V případě, že nemáte zřízen vlastní vnitřní oznamovací systém, doporučujeme uvést  
na Vaše webové stránky odkaz např. s nadpisem „Ochrana oznamovatelů“, kde bude 
uveden odkaz na naše stránky, kde se potenciální oznamovatelé dozvědí o podrobnostech 
podání, oblastech, do jakých oznámení spadá, o způsobu podání, využití webového 
formuláře, kdo je tzv. příslušnou osobou pro příjem podání a další podstatné informace. 
 
Odkaz na vnitřní oznamovací systém SMK: https://www.karvina.cz/magistrat/oznamovani-
protipravniho-jednani-1. 
 
 
 
V případě dotazů kontaktujte vedoucí oddělení interního auditu a kontroly SMK:  

 Ing. Kateřinu Pietraszovou, která je zároveň příslušnou osobou pro příjem a prošetření 
oznámení (zástup: Ing. Monika Hronská).  

 

 
Pro podrobnější výklad této agendy připojujeme níže uvedené přílohy, které rovněž můžete 
umístit na své webové stránky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
       Ing. Kateřina Pietraszová 

vedoucí oddělení interního auditu a kontroly 
 

 

 

 

 

Přílohy:  

1. Základní informace pro oznamovatele protiprávního jednání (leták MS ČR), 
2. Metodika k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 
ze dne 15.12.2021, 

3. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 
2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. 
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