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Odpověď Ministerstva zdravotnictví (MZ) na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

23. srpna 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesli následující 

dotazy, Vám sdělujeme následující: 

 

• 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? 

Opatření byla zavedena v souladu s předmětnou směrnicí Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/1937. 

Informace jsou blíže dostupné zde: Oznámení o porušení práva Evropské unie – 

Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) 

• 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)? 

Informace jsou blíže dostupné zde: Oznámení o porušení práva Evropské unie – 

Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) 

• Jakým způsobem zajišťujete anonymitu oznamovatele (whistleblowera) dle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937? 

Informace jsou blíže dostupné zde: Oznámení o porušení práva Evropské unie – 

Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) 

• 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? 

Zavedení opatření je řešeno státními zaměstnanci služebního úřadu a není využita 

externí společnost. 

• Kolik zaměstnanců se činnosti související s dodržováním směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 zabývá a kolik hodin měsíčně touto činností stráví? 
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Činnosti jsou vyčleněny jednomu státnímu zaměstnanci. S ohledem na neexistenci 

podání nelze identifikovat případný počet hodin, které je třeba vyčlenit na 

předmětnou agendu.  

• 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? 

Náklady nelze vyčíslit. Náklady jsou obsaženy v běžných platových nákladech na 

státní zaměstnance, kteří jsou pověřeni výkonem agendy a jsou součástí běžných 

provozních nákladů. Nejsou blíže stratifikovány.  

• 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? 

Nebyly zatím obdrženy žádné podněty. 

• 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 (tj. 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 

V posledních dvou letech nebyl podán žádný podnět.  

Kompletní informace o prošetřovatelském systému jsou dostupné zde:  

Informace o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání 

protiprávního jednání v Ministerstvu zdravotnictví – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) 

 

 

 

S pozdravem 

 
 
Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
elektronicky podepsáno 
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