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Požaduji objasnit, k čemu slouží schránka, umístněná na pravé str. vchodu z MMR ,při odchodu z budovy,  

na níž je údaj, že slouží k podávání oznámení o protiprávním postupu. 

 

Uvedené požaduji proto, že pokud jsme se obrátil na MMR s oznámením na protiprávní postup SÚ - Čáslav 

ve správ ním řízení a to v čj. výst 1008/98 + výst 3942/08 + 4776/09 jakož i v čj., výst 1317/13 ob. Jenž se 

děje dlouhodobě s KÚ Stř. kraje - zejména ORR. Jsem odkazován na orgány tr řízení. 

 * 

Postrádám vyřízení mého požadavku ze dne 3.11.2013 prez. 11.11.2015 Vám adresované. 

 

 

Odpověď: 

 

K Vašemu požadavku sdělujeme následující: 

 

podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání 

protiprávního jednání ve služebním úřadu (tzv. whistleblowing) nesmí být státní zaměstnanec, který 

oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným 

zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní 

služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle tohoto nařízení nebo postupem podle 

jiného právního předpisu, a to i anonymně, v souvislosti s tímto jednáním postižen, znevýhodněn nebo 

vystaven nátlaku. 

 

V této souvislosti byla za účelem možnosti podání oznámení v listinné podobě zřízena speciální 

schránka pro příjem těchto oznámení označená jako „Oznámení o protiprávním jednání“, která 

je umístěna u vchodu do budovy ministerstva, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1. 

 

Ve vestibulu budovy ministerstva najdete také schránku, kam je možné vkládat připomínky, náměty  

a upozornění v souvislosti s přijetím a odbavením na recepci. 

 

Ve Vašem dopise se také zmiňujete o „urgenci Vašeho požadavku ze dne 3. 11. 2013 a z 11. 11. 2015“ 

a žádáte informace o stavu vyřízení těchto písemností. V tomto případě si Vás dovolujeme požádat  

o specifikaci těchto dokumentů (číslo jednací), aby bylo možné vše dohledat v evidenci spisové služby 

a sdělit Vám tak požadované informace. 


