
Příjem oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 

o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 

 

Dne 17. 12. 2021 vstoupila v účinnost směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále 

jen „směrnice“).  

 

Účelem této směrnice je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti 

nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, o kterém zaměstnanci a osoby v 

podobném postavení za normálních okolností, zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány 

neinformují, a to zejména ze strachu o ztrátu zaměstnání či jiného postihu. 

 

Obdobnými činnostmi se rozumí například dobrovolnická činnost, samostatná výdělečná 

činnost, odborná praxe, stáž, nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž 

předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací, nebo jiného obdobného plnění. 

 

Oznámení ve smyslu směrnice může učinit pouze fyzická osoba, která pro Státní pozemkový 

úřad vykonává nebo vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost.  

 

Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani 

orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů 

činných v trestním řízení podle trestního řádu). 

 

V souladu s výše uvedenou směrnicí byla v rámci SPÚ určena tzv. „příslušnou osobou“ 

k příjímání, evidenci a vyřizování oznámení Ing. arch. Grauová Milana (tel. +420 729 922 

365). Do řádného výkonu činnosti příslušné osoby nesmí zasahovat povinný subjekt ani nikdo 

jiný a nesmí být ohrožena ani její nestrannost. 

 

Oznámení je možné podat: 

a) písemně – elektronicky i v listinné podobě (elektronická adresa oznameni@spucr.cz, 

schránka pro příjem oznámení, která je umístěna v budově ústředí Státního 

pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov nebo zaslat 

oznámení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb - v tomto případě je nutné 

na obálce uvést „K rukám prošetřovatele“). 

b) ústně – osobně (v přiměřené lhůtě po předchozí dohodě s příslušnou osobou kontakt 

viz výše). 

 

Upozornění: Osoby, které pro Státní pozemkový úřad nevykonávají ani nevykonávali práci 

nebo jinou obdobnou činnost, mohou oznamovat protiprávní jednání na e-mailovou adresu 

korupce@spucr.cz. 


