INFORMACE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ – WHISTLEBLOWING
Vzhledem k přímému dopadu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva
Unie (dále jen „Směrnice“) zavedla Fakultní nemocnice v Motole vnitřní
oznamovací systém k přijímání oznámení a dalším nakládání s nimi.
Oznamovatelé mají možnost prostřednictvím svých oznámení upozornit na možné
protiprávní jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje
právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel
dozvěděl v souvislosti s prací.
Oblasti, k nimž lze oznámení podat, jsou tyto:
Finanční instituce, finanční služby, finanční produkty a finanční trhy
Daně z příjmů právnických osob
Předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Ochrana spotřebitele a bezpečnosti a soulad s požadavky na výrobky podle
právních předpisů
5. Bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
6. Ochrana životního prostředí, bezpečnost potravin a krmiv a ochrany zvířat
7. Radiační ochrana a jaderná bezpečnost
8. Zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže
9. Ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
10. Ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických
komunikací a informačních systémů
11. Ochrana finančních zájmů Evropské unie
12. Fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské
soutěže a státní podpory
1.
2.
3.
4.

Oznámení lze podat:
a) Písemně: prostřednictvím schránky, která je umístěna ve venkovním
prostoru u podatelny, ve sníženém přízemí vstupního bloku DFN nebo
zasláním poštou
b) E-mailem na adrese: oznameni@fnmotol.cz
c) Telefonicky na tel. č.: +420 224 437 000
d) Osobně: po předchozí dohodě
Kontaktní údaje na příslušnou osobu pověřenou přijímáním a šetřením oznámení:
JUDr. Vladimíra Dvořáková (v nepřítomnosti MUDr. Vladimír Říha).
Doručovací adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol (do vlastních rukou)
Místo pro osobní podání:
Fakultní nemocnice v Motole - Samostatné oddělení nemocničního ombudsmana a
stížností, objekt ředitelství, snížené přízemí, uzel G

