
INFORMACE O ZPŮSOBECH OZNAMOVÁNÍ  

 

možného protiprávního jednání ve společnosti OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava (dále jen „Společnost“)  

 

 

Oznámení o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo 

přestupku, případně porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, můžete činit v 

případě, že jste se o jednání ve Společnosti dozvěděli v souvislosti se svou prací nebo jinou 

obdobnou činností pro Společnost. To znamená kromě pracovněprávního vztahu např. i při 

samostatné výdělečné činnosti nebo činnosti na základě smlouvy mezi Společností a jejím 

dodavatelem). 

Příslušná osoba určena k příjmu a zpracování oznámení 

Příslušnou osobou k přijímání a zpracování oznámení ohledně možných protiprávních jednání 

ve Společnosti je určena Mgr. Michal Machek (dále též „příslušná osoba“). 

Způsoby podání oznámení 

Oznámení ohledně možných protiprávních jednání ve Společnosti lze v souladu se směrnicí 

podat následujícími způsoby: 

• Elektronicky 

zasláním zprávy s předmětem „OVANET a.s. - ochrana oznamovatelů“ na e-mail: 

machek@akmachek.cz  

 

• Písemně 

dopisem označeným „Ochrana oznamovatelů“ zaslaným poštou na adresu: 

Mgr. Michal Machek, advokát 

Dlouhá 3355/6 

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

 

 

• Osobně 

Lze si sjednat osobní schůzku s příslušnou osobou prostřednictvím telefonního čísla 

+420 596 114 020 nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu ak@ak-ostrava.cz. 

Z osobního rozhovoru bude pořízen zvukový záznam, případně, nebudete-li s pořízením 

záznamu souhlasit, zajistí pověřená osoba pořízení výstižného zápisu ze schůzky. 

V takovém případě dostanete možnost tento zápis zkontrolovat, opravit a odsouhlasit 

svým podpisem. 

Oznámení je možno učinit i anonymně, aniž by bylo uvedeno jméno, příjmení a kontaktní 

údaje. Nicméně tyto informace mohou výrazně urychlit prošetřování oznámené skutečnosti. 

 

mailto:machek@akmachek.cz


Lhůty k vyrozumění oznamovatele o přijatých opatřeních 

Bude-li známa vaše totožnost (kontaktní údaje), budete jako oznamovatel vyrozuměn o 

opatřeních přijatých ve Společnosti v návaznosti na vaše oznámení nejpozději do 30 dnů ode 

dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých  oznámení lze tuto lhůtu 

prodloužit až o 30 dnů, nejvýše dvakrát, v takovém případě budete písemně vyrozuměni o 

prodloužení lhůty i jeho důvodech před uplynutím lhůty. V případě, že nebude shledáno 

podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo že by se oznámení zakládalo na 

nepravdivých informacích, budete o tom rovněž informováni. 

Ochrana oznamovatele 

Příslušná osoba zachová přísnou důvěrnost ve vztahu k vaší totožnosti, k údajům o dalších 

fyzických osobách i ve vztahu k informacím uvedeným v oznámení. 

Jako oznamovatel máte nárok na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením i 

pouhé hrozbě takových opatření. Podmínkou nároku na tuto ochranu je, že oznamovatel měl 

oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení 

pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti směrnice. 

Instituce pro alternativní podání oznámení 

Oznámení můžete kromě toho alternativně podat k Ministerstvu spravedlnosti, a to i 

v případě, že máte pochybnosti, zda zjištěné skutečnosti představují protiprávní jednání ve 

smyslu směrnice. 

Upozornění na následky vědomě nepravdivého oznámení 

Osoba, která podá vědomě nepravdivé oznámení, se dopustí přestupku a lze ji uložit pokutu 

do 50.0000,-Kč 

Právní předpisy 

Právní úprava vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 

23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.  

 

V Ostravě dne 28. 3. 2022 

OVANET a.s. 


