
WHISTLEBLOWING – OZNAMOVÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ 
(směrnice EU 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie) 

Co je Whistleblowing? 
Whistleblowing je definován jako zveřejnění nebo nahlášení informací o nekalém jednání, které 

zahrnuje korupci, trestné činy, porušení zákonných povinností, justiční omyly, ohrožení zdraví, 

bezpečnosti nebo životního prostředí, zneužití pravomocí, neoprávněné použití veřejných prostředků 

nebo veřejného majetku, závažné případy plýtvání prostředky nebo špatného hospodaření, střetu 

zájmů a veškerou činnost sloužící k zakrytí vyjmenovaných typů jednání. 

Ve společnosti ELLA-CS, s.r.o. je zaveden mechanismus, který umožňuje oznamovat porušení nebo 

hrozící porušení v oblasti předmětu podnikání společnosti. 

Kdo může oznamovat 
Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba. Chráněn je však nikoli pouze oznamovatel, ale spolu s 

ním i významně širší okruh osob, jako například i osoby blízké oznamovateli, tedy jeho rodina. 

(Oznámení lze učinit i anonymně.) 

Co se oznamuje 
Porušení nebo hrozící porušení právního předpisu. 

Jak se oznamuje 
Komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i 

nahlášené osoby a jejich osobních údajů. 

Osobou pověřenou k příjmu a zpracování oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci 

společnosti ELLA-CS, s.r.o. je pověřen vedoucí pracovník personálního oddělní (dále též „příslušná 

osoba“). 

Pokud jde o situace, kdy bude učiněno oznámení, které se bude týkat hrozícího porušení, včetně 

podezření na možné porušení, mělo by se vždy jednat jen o případy, které lze řádně zdůvodnit. To 

neznamená, že by takové porušení nebo hrozící porušení muselo být prokazováno oznamovatelem.  

Stačí, pokud bude oznamovatel schopen řádně odůvodnit na základě jakých informací dospěl k tomu, 

že se jedná o situaci, kterou je nutné oznámit. 

Oznámení není určeno k pokládání dotazů či podnětů na příslušné odpovědné osoby, ani k podávání 

stížností na postup osob, jehož důsledkem bude výhradně vedení soukromoprávního sporu s dotčenou 

osobou bez jakékoliv účasti společnosti. 

Způsoby podání oznámení 
Oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci společnosti ELLA-CS, s.r.o. lze podat 

následujícími způsoby: 

Elektronicky 
e-mail: whistleblowing@ellacs.eu 

Písemně 
dopisem s označením Ochrana oznamovatelů – k rukám příslušné osoby zaslaným poštou na adresu: 

ELLA-CS, s.r.o. 
Milady Horákové 504/45, Třebeš 
500 06 Hradec Králové 
Česká republika 



 
 
Osobně 

Z osobního rozhovoru ELLA-CS zajistí záznam a dostanete možnost zápis rozhovoru zkontrolovat, 

opravit a odsouhlasit svým podpisem. 

Postupy pro vyhodnocování oznámení 
Společnost potvrzuje přijetí písemného chráněného oznámení na elektronickou nebo poštovní adresu, 

kterou oznamovatel uvedl, pokud nepožádal o jiný způsob potvrzení. Takto nicméně společnost 

nepostupuje, pokud by tímto postupem mělo dojít k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti 

oznamovatele nebo by tím mohlo dojít k ohrožení ochrany jeho osobních údajů. 

Při prošetřování oznámených případů porušení či hrozícího porušení, bude společnost postupovat s 

nejvyšší možnou důvěrností a zachovávat ochranu oznamovatele a jeho osobních údajů (blíže viz 

následující články). S obsahem oznámení se bude nakládat důvěrným způsobem, bude-li to možné s 

ohledem na obsah a okolnosti oznamovaného případu (například v případě oznámení o 

bezprostředním ohrožení bezpečnosti osob budou podniknuty příslušné kroky, aby byla jejich 

bezpečnost zajištěna). 

Lhůty k vyrozumění oznamovatele o přijatých opatřeních 
Budou-li společnosti známy totožnost a kontaktní údaje oznamovatele, bude oznamovatel o prošetření 

jeho oznámení a o přijetí příslušných kroků písemně informován v přiměřené lhůtě od doručení jeho 

oznámení společnosti, a to s ohledem na obsah a závažnost takového oznámení.  

V případě, že bude taková lhůta delší než 3 měsíce, budou oznamovateli oznámeny též důvody 

takového prodlení s prošetřováním. 

Ochrana oznamovatele 
Totožnost oznamovatele bude za všech okolností uchovávána v přísné důvěrnosti. Společnost se 
zavazuje chránit oznamovatele a s ohledem na okolnosti případu též totožnost oznámené osoby.  

Společnost se zavazuje nepodniknout žádné odvetné opatření proti jakékoliv osobě, která učiní 

oznámení v souladu s nastavenými pravidly tohoto předpisu. To platí shodně pro případ, že taková 

osoba kontaktuje, bude spolupracovat a jinak komunikovat s příslušným dohledovým či dozorovým 

orgánem. Osoby, které se budou domnívat, že vůči nim byla provedena určitá odvetná opatření za 

oznámení porušení či hrozícího porušení, jsou oprávněny kdykoliv kontaktovat jednatele společnosti. 

Nakládání s osobními údaji 
Společnost je v souladu s příslušnými právními předpisy, především v souladu s obecným nařízením o 

ochraně osobních údajů č. 2016/679, rovněž povinna chránit osobní údaje oznamovatele. To platí 

rovněž pro osobní údaje oznámené osoby, která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící 

porušení. 

Společnost uchovává záznamy, zápisy či přepisy oznámení učiněných osobně v důvěrném a 

zabezpečeném systému, přičemž přístup k údajům z tohoto systému mají pouze příslušné osoby, kteří 

jsou pověření prošetřováním porušení nebo hrozícího porušení. Doba uchování se odvíjí od doby trvání 

prošetřování a obvykle nepřekročí dobu 1 roku od ukončení takového prošetřování. 


