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věc:
Uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě se společností Metropolnet, a.s.
důvod předložení:
změna legislativy
dopad na rozpočet:
Ano
zpracoval:
Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
předkládá:
Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
projednáno:
Představenstvo společnosti Metropolnet, a.s. dne 6. 1. 2022
Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka
Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na úplatný výkon oprávnění a povinností Pověřence pro
ochranu osobních údajů, schválené radou města dne 23.5.2018 usnesením č. 325/18.

Důvodová zpráva:
V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také
„Směrnice“). Podle této směrnice je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy
osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a
součástí fungujícího právního státu. Whistlebloweři šetří nejen veřejné i soukromé finanční prostředky,
ale mohou rovněž přispět k ochraně veřejného zdraví, zachraňovat životy, pomoci předcházet
ekologickým katastrofám atp. Smyslem jejich ochrany je proto vytvořit takové prostředí, ve kterém se
whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a
přispět tak ochraně veřejného zájmu. Takto nastavený systém nebude sloužit jen k ochraně
oznamovatelů, ale bude rovněž působit preventivně vůči protiprávnímu jednání obecně.
Vzhledem k absenci komplexní právní úpravy whistleblowingu začaly na úrovni České republiky
práce na transpoziční legislativě ještě před dokončením Směrnice. Ve světle jejího finálního znění pak
vznikl vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů a návrh souvisejícího změnového zákona. Oba
návrhy byly předloženy Poslanecké sněmovně dne 9. února 2021 (ST č. 11502 a 11513) a ČR se tak
stala prvním státem, který předložil transpoziční legislativu národnímu Parlamentu. Přes veškeré
vyvinuté úsilí Ministerstva spravedlnosti a vlády jako celku však ST č. 1150 a 1151 následně prošly
pouze prvním čtením a nebyly Poslaneckou sněmovnou schváleny před koncem 8. volebního období
Poslanecké sněmovny.
Přes nepřijetí transpozičních návrhů se Česká republika nevyhne některým závazkům, které pro ni ze
Směrnice vyplývají. Transpoziční lhůta pro členské státy byla stanovena na 17. prosince 2021. Pro
nápomoc v implementaci přímého dopadu směrnice připravilo Ministerstvo spravedlnosti metodiku k
přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019
o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Ta byla ministerstvem spravedlnosti zpřístupněna
zanedlouho před transpoziční lhůtou. V souladu s metodikou a v koordinaci magistrátu, městské
policie, městských obvodů a společnosti Metropolnet, a.s. bylo dojednáno koncepční řešení, kdy
společnost Metropolnet, a.s. zajistí licence a bude poskytovat subjektům statutárního města Ústí nad
Labem důvěryhodný vnitřní oznamovací systém (VOS) a zároveň výkon činností tzv. „příslušné
osoby“ tj. osoby která bude pověřena přijímáním a vyřizováním oznámení. V určitém smyslu jde o
obdobnou činnost, kterou společnost Metropolnet, a.s. zajišťuje v rámci výkonu práv a povinností
pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci statutárního města Ústí nad Labem. Jako vhodnou
formou pro formalizaci vzájemných vztahů byl zvolen dodatek k příkazní smlouvě na výkon práv a
povinností pověřence pro ochranu osobních údajů.
Předmětem dodatku č. 1 je tedy úplatný výkon činností v souvislosti s účinnou a komplexní ochranou
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, včetně určení osoby odpovědné za
přijímání oznámení a nakládání s ním (tzv. příslušná osoba). Součástí zaváděné služby je také
poskytování a provoz vnitřního oznamovacího systému (VOS), splňující parametry požadované
Směrnicí.
Dodatek č. 1 je přílohou k tomuto materiálu a zavádí poskytnutí služby ochrany oznamovatelů pro
statutární město Ústí nad Labem v ceně 5.000,- Kč bez DPH měsíčně za poskytování služby a 2.750,Kč bez DPH měsíčně za poskytování VOS a Městskou policii statutárního města Ústí nad Labem v
ceně 2.800,- Kč bez DPH měsíčně za poskytování služby a 1.500,- Kč bez DPH měsíčně.
S ohledem na neexistující prováděcí zákon bude Dodatek č. 1 a rozsah služby konkretizován a
revidován nejpozději po jeho schválení parlamentem ČR a vydání ve sbírce zákonů.

Důvodová zpráva:

Přílohy:
č. 1
návrh dodatku

