
Ochrana a postup oznamovatelů 

v rámci společností skupiny AGROMĚŘÍN 

(AGRO - Měřín, a.s., AGRO – Měřín, obchodní společnost, s.r.o., Beskyd Fryčovice, 
a.s., DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s., Frýdlantská zemědělská a.s., CHOVSERVIS a.s., 
LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o., NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s., POMONA Těšetice a.s., 
Ústav pro strukturální politiku ve zemědělství, a.s., ZEAS Podorlicko a.s., Zemědělské 
družstvo Nechanice, Zemědělské družstvo Světnov)   

Právní rámec 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 
2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Dále jen Směrnice.  

Účel směrnice 

Smyslem této Směrnice je sjednotit pravidla ochrany osob oznamující porušení práva 
Unie.  Směrnice se vztahuje na oznamující osoby pracující v soukromém nebo 
veřejném sektoru (čl. 4 Směrnice), které získaly informace o porušení práva Unie 
v pracovním kontextu. 

Nejdůležitější pojmy 

Oznamovatel – osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností 
dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné 
z oblastí vymezených Směrnicí. 

Příslušná osoba – zaměstnanec, který přijímá, eviduje oznámení, komunikuje 
s oznamovatelem, provádí následná opatření a poskytuje zpětnou vazbu. 

Dotčená osoba – osoba, která se měla dopustit protiprávního jednání. 

Vnitřní oznamovací systém (VOS) – Souhrn postupů a nástrojů, které slouží k 
přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, 
ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. 

Externí oznamovací systém – správcem tohoto systému je Ministerstvo spravedlnosti. 
Je určen pro oznamovatele, který nechce nebo nemůže využít interní oznamovací 
systém povinného subjektu.  

Příslušná osoba: 

Marta Havelková, kontaktní údaje viz Kanály pro oznámení.  

Kanály pro oznámení: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=CS
https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
https://justice.cz/


- elektronicky e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu oznameni@agro-

merin.cz, která byla zřízena výhradně k přijímání oznámení; 

 
- telefonicky prostřednictvím telefonické linky 724 054 935; přičemž tato je 

zřízena výhradně k přijímání oznámení formou hlasové zprávy; 

 

- písemně poštou zaslanou na adresu Zarybník 516, 594 42 Měřín,  k rukám paní 

Marty Havelkové; obálka musí být označena „Neotvírat!“  

 

- osobně po předchozí domluvě v kanceláři č. 2.15 na adrese Zarybník 516, 594 

42 Měřín; pro předchozí domluvu, nechť je využit oznameni@agro-merin.cz, 

Jakým zákonem se řídí ochrana oznamovatelů v našem státě? 

Zatím žádným. Do 17. 12. 2021 měla být transponována do právních systémů 
členských států SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 
ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Vzhledem 
k tomu, že nenabyl návrh zákona účinnosti, nastupuje tzv. přímá aplikovatelnost 
Směrnice. 

Čeho se může oznámení týkat? 

Směrnice definuje, nejen okruh oznamovatelů, ale i taxativně věcnou působnost 
výčtem deseti oblastí, do kterých musí porušení práva Unie spadat. Těmito oblastmi 
jsou např.  zadávání veřejných zakázek; finanční služby, produkty a trhy a 
předcházení praní peněz a financování terorismu; bezpečnost a soulad výrobků s 
předpisy; bezpečnost dopravy; ochrana životního prostředí; radiační ochrana a 
jaderná bezpečnost, bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky 
zvířat; veřejné zdraví; ochrana spotřebitele; ochrana soukromí a osobních údajů a 
bezpečnost sítí a informačních systémů. V režimu Směrnice nelze oznamovat např. 
nedodržování pracovní doby, šikanu na pracovišti, či diskriminaci na základě věku, 
pohlaví, národnosti, apod., neboť tato jednání nespadají do její věcné působnosti. 

Co mohu jako oznamovatel dělat, když nemám důvěru v interní oznámení? 

O důvěrnost systému oznamování a řešení oznámení se stará příslušná osoba, která je 
odpovědná za ochranu osobních údajů nejen oznamovatele, ale i dotčené osoby 
a třetích osob uvedených v oznámení. Oznamovatel, 
který přesto nemá důvěru v interní oznámení, může využít externí oznamovací 
systém a učinit oznámení prostřednictvím správce tohoto systému. 

Mohu jako oznamovatel zveřejnit informace o protiprávním 
jednání prostřednictvím hromadných médií a vztahuje se na mě v takovém případě 
ochrana oznamovatele? 



Ano, oznamovatel může prostřednictvím médií zveřejnit informace, například 
pokud nabude dojmu, že interní i externí oznamovací systém nesplnil svou úlohu. 
Nutno ovšem podotknout, že i takový oznamovatel v případě nepravdivého 
oznámení může nést za svoje konání odpovědnost. 

Mám strach, že se stanu cílem útoku kolegy, který si vymyslí nepravdivé 
oznámení. 

Každá osoba, která v důsledku oznámení či zveřejnění nepřesných nebo zavádějících 
informací utrpí přímo či nepřímo újmu, by měla být zachována ochrana a prostředky 
nápravy, které jsou dostupné podle pravidel obecného vnitrostátního 
práva. Oznamovatel v takovém případě není chráněn v režimu Směrnice a vystavuje 
se sankcím. 

Jak mohu podat oznámení? 

Možnosti komunikace jsou uvedeny v sekci Kanály pro oznámení. 


