
Zák|adní škola Horní Ředice, okres Pardubice

Příloha ě. 1

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

V souladu se Směrnicí EU č.2019lI937 ze dne 23,I0.2019 o ochraně osob, které oznamují po-

rušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne I7.12.2021, a v souladu se záko-
nem .....(bude doplněno po přijetí příslušného zákona) zavádi škola jako povinný subjekt
v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jed-
nání.

Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zve-
řejňuje na své úřední desce. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při
přijímání oznámeni, jejich evidenci a zpracovétní, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně
informací uvedených v oznámení.

Kažďý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směmice EU)
dozví o porušovánipráv Unie, může podat oznámeni písemně (elektronicky i v listinné podobě),
nebo ústně - osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky.

Každá osoba (oznamovate1), 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 pí-
semně (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. dané z příjmů práv-
nických osob, zadávání veřejnýchzakázek, hospodářská soutěž, zpracováni osobních údajt, ži-
votní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti.

Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázánamlčenlivostí.

Pro oznámenilze využit přiložený formulář), nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou
osobou:

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracováni oznámení:
Telefon: 466 681 978 nebo 736 763 133
E-mail: zs@horniredice.cz
Datová schránka: pk5mkpk
Adresa: Základni škola Horní Ředice, okres Pardubice

Horní Ředice 45
Dolní Ředice 533 75
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základni škola Horni Ředice. okres pardubice

Příloha č. 2

Formulář pro oznamování protiprávního iednání

Telefon

* Vztah k lnnemu Su firma, obchodní

* Jsem občan ČR - ano - ne *

* Chci být zpětné kontaktován*
* Nechci bytzpétné kontaktován

(* - taho jsou označeny poyinné údaje)

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem azpracování oznámeni:
Jméno, příjmení:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:

Adresa

E-mai1

* Text oznámeni:

Listinná podání označte: "Určeno pouze příslušné osobě XY"
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