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Vážený úřade, 

já: 
dat. narození:
trvale bytem:

rád bych Vás tímto emailem požádal, na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, o zodpovězení dotazů níže. Momentálně spolupracuji na projektu, kde budu porovnávat jak 

danou problematiku města a obce v rámci ČR řeší. 

1. Máte 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? 

2. Využíváte vnitřní oznamovací systém dodavatelsky nebo využíváte vlastní řešení? 

3. Pokud máte zajištěno dodavatelsky, jaký subjekt je dodavatelem řešení pro ochranu 

oznamovatelů? 

a. Pokud je řešeno dodavatelsky, kdy byla smlouva uzavřena, a na jak dlouhou dobu. 
b. Prosíme o zaslání dodavatelské smlouvy, případně odkazu na zveřejněnou smlouvu, 
v případě, že smlouva obsahuje 
osobní údaje prosíme, anonymizujte ji. 

4. Jaké jsou roční náklady na vnitřní oznamovací systém a přidružené služby v položkovém 

členění — např. 

a. Vnitřní oznamovací systém - implementace 
b. Vnitřní oznamovací systém - provoz 
c. Příslušná osoba 
d. školení 
e. ostatní 

Pokud budete mít zájem, rád Vám zašlu výsledky průzkumu. 
Předem děkuji za Vaši ochotu a Váš čas odpověď. 

S pozdravem 



Statutární město Ostrava 
magistrát 

Vaše značka: 

Ze dne: 

Č. j.: SMO/179224/23/LPO/

Sp. zn.: S-SMO/165790/23/LPO/2 

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum: 17.03 .2023 
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Odpověd' na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

Vážený pane 

statutárnímu městu Ostrava byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou jste požádal o 

informace týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 

o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. 

K Vaší žádosti sdělujeme následující: 

1. Máte 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? 

Ano, statutární město Ostrava má implementováno řešení pro ochranu oznamovatelů v souladu s 

uvedenou směrnicí, když zavedlo vnitřní oznamovací systém. 

2. Využíváte vnitřní oznamovací systém dodavatelsky nebo využíváte vlastní řešení? 

Příjem oznámení je v rámci statutárního města zajištěn externě třetí stranou. Statutární město Ostrava 

uzavřelo smlouvu o poskytování služeb a souvisejících činností týkajících se aplikace předmětné 

směrnice s Advokátní kanceláří Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. 

3. Pokud máte zajištěno dodavatelsky, jaký subjekt je dodavatelem řešení pro ochranu oznamovatelů? 

a. Pokud je řešeno dodavatelsky, kdy byla smlouva uzavřena, a na jak dlouhou dobu. 
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Smlouva o poskytování služeb a souvisejících činností týkajících se aplikace předmětné směrnice 

byla s Advokátní kanceláří Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. uzavřena dle 17. 12. 2021, a to s účinností 

do 31. 12.2022 nebo do vyčerpání částky 2 000 000 Kč bez DPH podle toho, která skutečnost nastane 

dříve. Následně byl dne 10. 11. 2022 uzavřen mezi stranami dodatek č. 1 k uvedené smlouvě, kterým 

byla prodloužena účinnost smlouvy do 31. 12.2023 nebo do vyčerpání částky 2 000 000 Kč bez DPH 

podle toho, která skutečnost nastane dříve. 

b. Prosíme o zaslání dodavatelské smlouvy, případně odkazu na zveřejněnou smlouvu, v případě, že 

smlouva obsahuje osobní údaje prosíme, anonymizujte ji. 

Odkaz na smlouvu v registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18785107 

Odkaz na dodatek č. 1 v registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22344333 

4. Jaké jsou roční náklady na vnitřní oznamovací systém a přidružené služby v položkovém členění 

—např. 

a. Vnitřní oznamovací systém - implementace 

b. Vnitřní oznamovací systém - provoz 

c. Příslušná osoba 

d. školení 

e. ostatní 

Roční náklady na činnosti související s ochranou oznamovatelů v rámci statutárního města Ostrava 

vycházejí z čl. VI. Smlouvy o poskytování služeb a souvisejících činností týkajících se aplikace 

předmětné směrnice uzavřené s Advokátní kanceláří Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. Výše odměny za 

činnosti poskytované dle této smlouvy je sjednána následujícím způsobem: 

• paušální odměna 5 000 Kč bez DPH za každý kalendářní měsíc účinnosti smlouvy, která je určena 

k úhradě nákladů spojených s materiálně—technickým zabezpečením výkonu činností pověřené 

osoby, zejména k zajištění fyzické a kybernetické bezpečnosti totožnosti oznamovatelů, evidence 

údajů a získaných informací 

• časová odměna, jejíž výše je určena součinem hodinové sazby 2.000 Kč bez DPH a počtem hodin 

ve výši 4 hodin za posouzení převzatého oznámení z hlediska věcné a osobní působnosti Směrnice, z 

hlediska výjimek z možností oznamovatele, přičemž pověřená osoba dojde k závěru, že oznámení 

nespadá do osobní a věcné působnosti Směrnice, případně, že na oznámení dopadá výjimka z 

možností oznamovatele a tuto skutečnost sdělí oznamovateli. 
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• časová odměna, jejíž výše je určena součinem hodinové sazby 2.000 Kč bez DPH a počtem 

hodin za posouzení převzatého oznámení z hlediska věcné a osobní působnosti Směrnice, z 

hlediska výjimek z možností oznamovatele, z hlediska jeho důvodnosti a navržení opatření k 

nápravě oznámeného protiprávního stavu, spinění povinností pověřené osoby vůči 

oznamovateli a vůči povinné osobě; výše odměny je v jednotlivých případech dohodnuta 

smluvními stranami po ukončení posouzení oznámení z hlediska věcné a osobní působnosti 

Směrnice a z hlediska výjimek z možností oznamovatele 

S pozdravem 

-podepsáno elektronicky-
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