
MR 
/f MKCRXOO IVMTA 

C Ministerstvo kultury 

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 

118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 

E-mail: epodatelna@mkcr.cz 
  

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: 6.9.2022 

MK 52416/2022 KST 

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění 

Vážený pane, 

Ministerstvo kultury obdrželo dne 9.8.2022 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona 
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění obsahující následující 

dotazy: 

e Zavedlo vaše Ministerstvo opatření požadovaná směrnici Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva 
Unie? Pokud ano, k jakému datu? 

Odpověď: 

Příkaz ministra kultury č. 33/2021, kterým se vydává Směrnice o oznamování podezření ze 

spáchání protiprávního jednání v oblasti vymezené Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ze dne 23. října 2019 

nabyl účinnosti dne 17. 12. 2021 (dále jen „Směrnice“). 

e Pokud ano, jaká konkrétní opatření byla přijata vašim Ministerstvem a jak konkrétně 
funguje Váš vnitřní oznamovací systém (zejména způsoby oznamování, způsob další 

komunikace s oznamovatelem, zavedená softwarová řešení)?



Odpověď: 

Následně byla dle ustanovení čl. 3 odst. | Směrnice zřízena: 

Funkce příslušné osoby, která přijímá a zkoumá oznámení a případně navrhuje 

povinnému subjektu opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu. Příslušnou 

osobu jmenuje písemně státní tajemnice. 

Uzamykatelná, veřejně přístupná schránka pro příjem oznámení v listinné podobě, která 

musí být umístěna tak, aby bylo umožněno učinit oznámení způsobem minimalizujícím 

možnost odhalení totožnosti oznamovatele. Tato schránka je umístěna na brance vpravo 
před vstupem do budovy Ministerstva kultury na adrese Milady Horákové 139, 160 41 

Praha 6 a je označená jako “Schránka pro příjem oznámení podezření ze spáchání 
protiprávního jednání v Ministerstvu kultury v oblasti práva EU“ a do této schránky má 

přístup pouze příslušná osoba. 

Adresa elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě. Touto adresou 

Je protipravní jednani EU(Amkcr.cz   

Telefonická linka pro příjem oznámení: 257 085 227. 

Tyto informace naleznete 1 na webu ministerstva Opatření související S oznamováním 
podezření ze spáchání protiprávního jednání v Ministerstvu kultury v oblasti práva EU - 
mkcr.cz 

e Jakým způsobem zajišťujete anonymitu oznamovatele (whistleblowera) dle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937? 

Odpověď: 

Ve Směrnici jsou stanoveny povinnosti, které slouží k zajištění anonymity oznamovatele: 

Příslušná osoba" nesmí sdělit totožnost oznamovatele bez jeho výslovného souhlasu třetí 
osobě ani orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze 

strany orgánů činných v trestním řízení podle zákona č. 141/1961. Sb., 
o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů). 

Příslušná osoba má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, 
o kterých se dozvěděla v souvislosti s výkonem své Činnosti, a nezneužívat takto 
získaných informací. Tato povinnost trvá 1 po skončení výkonu této Činnosti. 

Příslušná osoba je povinna vést evidenci údajů z oznámení, do níž bude mít přístup 
pouze tato osoba. 

Příslušná osoba vede spis vytvořený v souvislosti s oznámením odděleně od ostatních 
spisú a stanovuje pro tento spis skartační lhůtu v délce 5 let. 

Příslušná osoba vloží originál oznámení, popřípadě dalších dokumentů obsahujících 

údaje, ze kterých lze dovodit totožnost oznamovatele, do zapečetěné obálky a pro 

potřeby vedení spisu vyhotoví jejich kopie, v nichž tyto údaje znečitelní. Příslušná osoba 

uchová obálku odděleně od spisu po dobu skartační lhůty spisu. Obsah obálky lze po 
dobu jejího uchování zpřístupnit pouze pro potřeby trestního řízení, soudního řízení 
nebo správního řízení, je-li to nezbytné pro dosažení jejich účelu. 

  

1 Příslušnou osobou je osoba, která přijímá a zkoumá oznámení a případně navrhuje povinnému subjektu 

opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.



Povinný subjekt a příslušná osoba jsou povinní zachovávat důvěrnost, a to jak ohledně 

totožnosti oznamovatele a případně dalších dotčených osob, tak 1 ohledně jakýchkoliv 
informací uvedených v oznámení. 

e | Řešíte zavedení opatření dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 

v rámci kapacity vlastních zaměstnanců a pracovníků, nebo jste na tuto činnost najali další 

(nové) zaměstnance či externí společnost? 

Odpověď: 

Zavedení opatření je realizováno prostřednictvím vlastních zaměstnanců Ministerstva kultury. 

e Kolik zaméstnancu se činnosti související s dodržováním směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/1937 zabývá a kolik hodin měsíčně touto činností stráví? 

Odpověď: 

Dvě zaměstnankyně byly jmenovány státní tajemnicí jako příslušné osoby. K dnešnímu dni 

není evidováno žádné oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání v oblasti 
vymezené Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které 
oznamují porušení práva Unie ze dne 23. října 2019. Kontrola, zda nebylo doručeno nějaké 

oznámení zabere cca 3 hodiny času měsíčně. 

e | Jaké byly vaše náklady na zavedení opatření dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1937? Jaké jsou měsíční náklady na fungování vnitřního oznamovacího systému 

dle této směrnice? 

Odpověď: 

Ministerstvu kultury nevznikly žádné náklady v souvislosti se zavedením opatření dle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937. 

e | Kolik podnětů jste již v rámci vnitřního oznamovacího systému dle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 obdrželi? Byly všechny tyto podněty vyřešeny ke 

spokojenosti oznamovatelů? Máte informaci o tom, že by se někdo z oznamovatelů následně 
ještě obrátil na Ministerstvo spravedlnosti v rámci oznamovacího systému pro 

oznamovatele protiprávního jednání určeného veřejnosti? 

Odpověď: 

K dnešnímu dni není evidováno žádné oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání 

v oblasti vymezené Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, 
které oznamují porušení práva Unie ze dne 23. října 2019. 

e | Kolik oznámení bylo podáno na vašem Ministerstvu dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., 
o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve 

služebním úřadu? Kolik z nich bylo vyhodnoceno jako odůvodněných (ti. bylo navrženo 

opatření k nápravě)? V kolika případech bylo opatření k nápravě učiněno (realizováno)?



Kolik bylo podáno trestních oznámení v návaznosti na informace obsažené v oznámeních? 

Prosíme o přehled oznámení za jednotlivé roky. 

Odpověď: 

K dnešnímu dni je evidováno 1 přijaté oznámení z roku 2016. 
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