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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane  
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti o informace ze dne xxx: 
 
Vážený úřade, 
rád bych Vás tímto emailem požádal, na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, o zodpovězení dotazů níže. Momentálně spolupracuji na projektu, kde budu 
porovnávat jak danou problematiku města a obce v rámci ČR řeší.  
 
1.  Máte implementované řešení pro ochranu oznamovatelů v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení 
práva Unie?  
 
2.  Využíváte vnitřní oznamovací systém dodavatelsky nebo využíváte vlastní řešení?   
 
3. Pokud máte zajištěno dodavatelsky, jaký subjekt je dodavatelem řešení pro ochranu 
oznamovatelů?  
 
 a.    Pokud je řešeno dodavatelsky, kdy byla smlouva uzavřena, a na jak dlouhou dobu.  
 
 b.    Prosíme o zaslání dodavatelské smlouvy, případně odkazu na zveřejněnou smlouvu, v 
 případě, že smlouva obsahuje osobní údaje prosíme, anonymizujte ji.   
 
4.    Jaké jsou roční náklady na vnitřní oznamovací systém a přidružené služby v položkovém členění 
– např.  
 
 a.    Vnitřní oznamovací systém - implementace 
 
 b.    Vnitřní oznamovací systém - provoz 



Statutární město Chomutov 
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777| e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz 

Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100| www.chomutov-mesto.cz 
Úřední dny a hodiny: pondělí, středa  08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek  08.00-15.00 hodin 

 
c.     Příslušná osoba  

 
 d.    školení  
 
 e.    ostatní  
  
sděluje následující:  
 

1. Ano, statutární město Chomutov má nastavený systém ochrany oznamovatelů. 

2. Využíváme dodavatelské řešení. 

3. Dodavatelem řešení je společnost Parhesys, s.r.o. 

a. Smlouva byla uzavřena 7.1.2022 na 12 měsíců s opakovaným prodloužením na pokud 
některá ze stran do konce trvání smlouvy nedoručí písemné oznámení, že si nepřeje 
dále pokračovat. 

b. Smlouvu posíláme anonymizovanou v příloze. 

4. Vnitřní oznamovací systém je řešen dodavatelsky za 3.490 Kč ročně a 490 Kč za každý 
jednotlivý případ, přičemž k dnešnímu dni neevidujeme jediné oznámení prostřednictvím 
tohoto systému. Žádné další náklady s implementací, příslušnou osobou, školeními, ani jiné 
ostatní náklady neevidujeme.  

 
Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 
statutární město Chomutov 

 


