
 

Oznamování protiprávního jednání 
 
dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o 
ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále „směrnice“) 
 
 
V souladu se směrnicí zřizuje Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 
(dále „KHS“) jako povinný subjekt tzv. vnitřní oznamovací systém pro přijímání, evidenci a 
vyřizování oznámení o porušení práva EU. 
 
Vnitřní oznamovací systém KHS je určen pouze pro oznamování protiprávního jednání 
porušujícího právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených směrnicí (viz níže). 
Oznámení může podat pouze fyzická osoba, která se o tomto protiprávním jednání dozvěděla 
v souvislosti s výkonem své práce nebo jiné obdobné činnosti. 
 
Oznámení protiprávního jednání by se mělo týkat zejména některé z následujících oblastí: 

• zadávání veřejných zakázek; 

• finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní špinavých 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; 

• finanční zájmy Evropské unie podle čl. 325 Smlouvy o fungování Evropské unie a 

• vnitřní trh Evropské unie podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

 
Oznámení o porušení práva EU je možné učinit následovně: 

1. elektronicky prostřednictvím elektronické pošty na adresu protipravnijednani@khslbc.cz 

2. v listinné podobě zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje 
se sídlem v Liberci 
JUDr. Eva Nekvindová 
Husova 64 
460 31 Liberec 1 

P. O. BOX 141 

Obálka obsahující oznámení musí být označena slovy: „Pouze k rukám JUDr. E. 
Nekvindové“. 

3. telefonicky na telefonním čísle: 485 253 149 

Z telefonického oznámení je povinnost pořídit zvukovou nahrávku (se souhlasem 
oznamovatele). V případě, kdy není zvuková nahrávka pořízena, sepíše se písemný 
záznam dle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4. ústně prostřednictvím osobní schůzky na adrese Krajské hygienické stanice Libereckého 
kraje se sídlem v Liberci, Husova 186/64, 46031 Liberec 1, kancelář č. 225. Žádost o 
osobní schůzku se doporučuje zaslat předem na výše uvedenou adresu 
protipravnijednani@khslbc.cz nebo se domluvit telefonicky předem na čísle 485 253 149.  

Z osobně učiněných oznámení je povinnost pořídit zvukovou nahrávku (se souhlasem 
oznamovatele). V případě, kdy není zvuková nahrávka pořízena, sepíše se písemný 
záznam dle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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Pokud bude oznámení splňující kritéria Směrnice podáno jiným způsobem než shora 
uvedeným (například prostřednictvím podatelny KHS nebo její datové schránky), nelze 
zabezpečit ochranu totožnosti oznamovatele a v oznámení uvedených informací v souladu se 
směrnicí. 
 
Oznamovatel je o přijetí oznámení vyrozuměn ze strany příslušné osoby do 7 dnů ode dne 
přijetí oznámení. O výsledku prošetření je povinnost vyrozumět oznamovatele do 3 měsíců 
ode dne vyrozumění o přijetí oznámení. 
 
 
 
 
Odkaz na Směrnici Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o 
ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 
EUR-Lex - 32019L1937 - CS - EUR-Lex (europa.eu) 
 
Odkaz na stránky Ministerstva spravedlnosti České republiky, které je gestorem systému pro 
oznamovatele porušení práva Unie 
Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz) 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937&qid=1661332652055
https://oznamovatel.justice.cz/

