
Whistleblowing 

Vnitřní oznamovací systém Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana 

 

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, IČ: 148 93 631, se sídlem Ve Smečkách 15, 115 17 
Praha 1, příspěvková organizace (dále jen „KTN“) oznamuje, že v souladu se se směrnicí Evropského 
parlamentu Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení 
práva Unie (dále jen „Směrnice o ochraně oznamovatelů“) přijala interní Směrnici č. 1/2022 
k vytvoření vnitřního oznamovacího systému (dále jen „Směrnice“), jejímž prostřednictvím zřídila 
vnitřní informační systém (dále jen „VOS“) KTN, který slouží pro oznamování protiprávního či jinak 
nekalého jednání, při němž je poškozován veřejný zájem (dále jen „Porušení“) a ochraně oznamující 
osoby (dále jen „Oznamovatel“). 

Porušením se rozumí zejména jednání zahrnující korupci, trestné činy, porušení zákonných povinností, 
zneužití pravomocí, neoprávněné použití veřejných prostředků a veřejného majetku, špatné 
hospodaření, střet zájmů a činnosti zakrývající takové jednání. 

Oznámení by mělo být dostatečně srozumitelné a je-li to možné, mělo by obsahovat: 

• jméno a pracovní pozici osob zainteresovaných do protiprávního jednání, resp. informace, 
které mohou sloužit k identifikaci těchto osob; 

• datum, místo a čas protiprávního jednání; 
• podrobný popis oznamovaného protiprávního jednání. 

Oznámení se podává k rukám tzv. Příslušné osoby, která oznámení důvěrně přijímá a prošetřuje. 
Příslušnou osobou byla ustanovena zaměstnankyně KTN Renáta Meyerová. Oznámení je možné učinit 
následujícími způsoby: 

a) Písemně 

(i) v elektronické podobě na e-mailovou adresu oznameni@ktn.cz, 

(ii) v listinné podobě doručením do sídla KTN (Ve Smečkách 15, 115 17 Praha 1), přičemž je 
nezbytné obálku označit jménem Příslušné osoby, tj. Renáta Meyerová a nápisem 
„NEOTVÍRAT – DO VLASTNÍCH RUKOU“. 

b) Ústně – telefonicky na telefonním čísle Příslušné osoby či osobně, a to v pracovních dnech 
v době od 9.00 do 14.30 h. 

Výše uvedené způsoby pro oznámení slouží primárně těm Oznamovatelům, kteří chtějí oznámit 
Porušení, o kterém se dozvěděli v souvislosti s činnostmi souvisejících s jejich prací pro KTN (tj. 
zaměstnanci či spolupracovníci KTN, dobrovolníci, osoby vykonávající v KTN odbornou praxi či stáž 
apod., osoby ucházející se o takovou pozici či osoby, které tuto pozici zastávaly v minulosti). 

 

  

 


