Vnitřní oznamovací systém
Podávání oznámení podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října
2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“)
I.

Vnitřní oznamovací systém

Společnost BioVendor – Laboratorní medicína a.s., IČO 63471507, se sídlem Karásek 1767/1,
Řečkovice, 621 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B,
vložce 3917 (dále jen „BioVendor“) tímto v souladu se Směrnicí zřizuje Vnitřní oznamovací systém (dále
jen „Vnitřní oznamovací systém“), na základě kterého může Oznamovatel (jak je definován dále) činit
oznámení (dále jen „Oznámení“), v případě, že se v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou
činností pro BioVendor dozvěděl o jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, nebo
porušuje právní předpis České republiky nebo Evropské unie.

II.

Oznamovatel

Oznamovatelem příslušným pro podání Oznámení prostřednictvím Vnitřního oznamovacího
systému se rozumí fyzická osoba, která pro BioVendor pracuje nebo vykonává obdobnou činnost,
zejména (nikoli však výlučně):
•
•
•
•

zaměstnanec či uchazeč o zaměstnání,
stážista,
dodavatel či poskytovatel služeb,
osoba vykonávající funkci v orgánech společnosti BioVendor.

(dále jen „Oznamovatel“)
Oznamovatel má chráněné postavení – je chráněna jeho totožnost a nesmí být vystaven odvetným
opatřením vedenými vůči němu ani dalším osobám, kterým tato ochrana náleží podle právních
předpisů. Ochrana se dle Směrnice se nevztahuje na Oznamovatele uvádějícího vědomě nepravdivé
skutečnosti.

III.

Osoba pověřená k příjmu a zpracování Oznámení

Přijímáním a zpracováním Oznámení prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému je v
souladu se směrnicí pověřena paní Alexandra Hronská (dále též „Příslušná osoba“).

IV.

Podání Oznámení

Oznámení prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému lze podat následujícími způsoby:

•

Elektronicky
e-mailem, na adresu oznameni@biovendor.cz, který byl zřízen výhradně k přijímání
Oznámení;

•

Telefonicky
prostřednictvím telefonické linky + 420 549 124 133 v běžné pracovní době; hovor bude buď
nahráván, nebo z něj bude pořízen písemný záznam;

•

Písemně
dopisem s označením „Oznámení – výhradně k rukám Příslušné osoby“ zaslaným poštou na
adresu:
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
Karásek 1767/1,
621 00 Brno – Řečkovice
K rukám: Alexandry Hronské

•

Osobně
po sjednání schůzky s Příslušnou osobou prostřednictvím telefonního čísla +420 549 124 133
nebo e-mailu hronska@biovendor.cz; jednání bude dle dohody účastníků buď nahráváno,
nebo z něj bude pořízen písemný záznam;

Oznámení lze učinit rovněž anonymně.
Kromě výše uvedených způsobů oznamovaní prostřednictvím Vnitřního oznamovacího sytému
BioVendor, můžete Oznámení alternativně podat externě u Ministerstva spravedlnosti České
republiky.

V.

Proces vyřízení Oznámení

Bude-li znát BioVendor Oznamovatelovu totožnost (kontaktní údaje), vyrozumí Příslušná osoba
Oznamovatele do 7 dnů od přijetí Oznámení o tom, že je přijala.
Dále Oznamovatel bude do 30 dnů ode dne přijetí Oznámení vyrozuměn o výsledku přezkoumání
a případných přijatých opatřeních. V případech právně či jinak skutkově komplikovaných lze tuto lhůtu
prodloužit až o 30 dnů, a to dvakrát.
Každé Oznámení bude archivováno po dobu 5 let.
BioVendor si vyhrazuje právo bránit se v případě, že bude zjištěno, že Oznamovatel v Oznámení
vědomě uvedl nepravdivé informace.

