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Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 

Dne 9.3.2023 jsme obdrželi žádost o zodpovězení dotazů na základě zákona č. 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím.  

1) Zda máme implementované řešení pro ochranu oznamovatelů v souladu se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které 

oznamují porušení práva Unie. 

K Vašemu dotazu Vám chci sdělit, obec Dešná vzhledem ke své velikosti nemá implementované 

řešení pro ochranu oznamovatelů v souladu se směrnicí  Evropského parlamentu a Rady EU 

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

Ministerstvo spravedlnosti vydalo dne 4.11.2021 metodický pokyn k aplikaci směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které 

oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice“). Z výkladu Ministerstva spravedlnosti ČR 

vyplývá, že přímá aplikace směrnice dopadá na obce nad 10 000 obyvatel, tyto mají 

povinnost zavést vnitřní oznamovací systém dle směrnice.  Obec Dešná má k 1.1.2023 počet 

obyvatel 201, z čehož vyplývá, že naše obec nemá povinnost zavést vnitřní oznamovací systém 

dle směrnice. 

   Česká republika měla do poloviny prosince minulého roku přijmout zákon, který by do právního 

řádu transponoval výše uvedenou směrnici. Do mezirezortního připomínkového řízení vstoupil v 

minulých dnech návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Povinnost zavést oznamovací systém však 

mají podle návrhu jen některé obce a jejich příspěvkové organizace.  

Hranice uvedená v citované metodice se promítla i do současného návrhu zákona. Povinnost 

zavést  vnitřní oznamovací systém budou mít na poli veřejné správy ti, kteří jsou veřejnými 

zadavateli podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek s výjimkou: 

 příspěvkové organizace územního samosprávného celku zaměstnávající v uplynulém 

kalendářním čtvrtletí v průměru méně než 50 zaměstnanců a  

 obce s méně než 10 000 obyvateli. 

2) Zda využíváme vnitřní oznamovací systém dodavatelsky nebo využíváme vlastní řešení. 

Odpověď: z výše uvedených důvodů nevyužíváme. 

3) Pokud máme zajištěno dodavatelsky, jaký subjekt je dodavatelem řešení pro ochranu 

oznamovatelů. Z výše uvedených důvodů nemáme zajištěno. 

4) Jaké jsou roční náklady na vnitřní oznamovací systém a přidružené služby. Z výše uvedených 

důvodů nemáme žádné náklady na vnitřní oznamovací systém a přidružené služby.  

 

 

 

 

V Dešné 16.3.2023                                                                      RNDr. Dagmar Daňková, v.r. 

                                                                                                         starostka obce Dešná 
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