
Žádost 13.3.2023 -  emailem 

Žádost o informace týkající se řešení ochrany oznamovatelů pro Město Havlíčkův Brod: 

 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? 

 Využíváte vnitřní oznamovací systém dodavatelsky nebo využíváte vlastní řešení?   

 Pokud máte zajištěno dodavatelsky, jaký subjekt je dodavatelem řešení pro ochranu 
oznamovatelů?  
 Pokud je řešeno dodavatelsky, kdy byla smlouva uzavřena, a na jak dlouhou dobu.  
 Prosíme o zaslání dodavatelské smlouvy, případně odkazu na zveřejněnou smlouvu, v 

případě, že smlouva obsahuje osobní údaje prosíme, anonymizujte ji.   

 Jaké jsou roční náklady na vnitřní oznamovací systém a přidružené služby v položkovém 
členění – např.  
  Vnitřní oznamovací systém – implementace  
 Vnitřní oznamovací systém - provoz  
 Příslušná osoba  
 školení  
 ostatní  

 

Odpověď  15.3.2023 – emailem 

 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 – pro Město HB a zřízené organizace ( 10 příspěvkových organizací a 2 obchodní 
společnosti) 

 Využíváte vnitřní oznamovací systém dodavatelsky nebo využíváte vlastní řešení?   

dodavatelsky 

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

oznamovatelů?  

FaceUp Technology s.r.o. 

 Pokud je řešeno dodavatelsky, kdy byla smlouva uzavřena, a na jak dlouhou dobu.  

Od 1.1.2022 na dobu neurčitou 

 Prosíme o zaslání dodavatelské smlouvy, případně odkazu na zveřejněnou smlouvu, v 
případě, že smlouva obsahuje osobní údaje prosíme, anonymizujte ji.   

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18847219?backlink=ia4mg 

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

členění – např.  

 Vnitřní oznamovací systém – implementace – 0 Kč 

 Vnitřní oznamovací systém - provoz – ročně 57 480 Kč bez DPH pro všechny zapojené 
subjekty – viz výše 

 Příslušná osoba – žádné další náklady – pracovní náplň stávajícího zaměstnance 

 školení – 0 Kč 

 ostatní – 0 Kč 

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18847219?backlink=ia4mg

