Zásady oznamovania protispoločenskej činnosti v podmienkach
zamestnávateľa VUJE, a. s.,
v súlade so Zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti, podmienky poskytovania ochrany osobám pred
neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu a podmienky vnútorného systému vybavovania
oznámení, ktoré sú definované Zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej
činnosti, aplikuje spoločnosť VUJE, a. s., vo svojej praxi v zmysle uvedeného zákona.
Oznámením protispoločenskej činnosti je uvedenie skutočnosti, o ktorej sa dozvedela fyzická osoba oznamovateľ v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktorá
sa týka protispoločenskej činnosti.
Závažnou protispoločenskou činnosťou v zmysle Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti je protiprávne konanie, konkrétne:
1. trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného
zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268
Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo
trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,
2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej
sadzby prevyšujúcou tri roky,
3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.
Oznámenie protispoločenskej činnosti môže byť neanonymné alebo anonymné podanie fyzickej
osoby o protispoločenskej činnosti.
VUJE, a. s., ako zamestnávateľ v zmysle § 10, ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. určil zodpovednú osobu,
ktorá plní úlohy zamestnávateľa v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti.
Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. je dostupná na adrese protispolocenska@vuje.sk.
Zamestnávateľ VUJE, a. s., v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. vydal vnútorný predpis, v ktorom
určil podrobnosti o:
! podávaní oznámení,
! preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
! zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby - oznamovateľa, ktorá podala oznámenie,
! evidovaní oznámení,

! oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia,
! spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení.
Možnosti podávania podnetov a konkrétny postup pri ich preverovaní je obsahom vnútorného
predpisu VUJE, a. s.
Zamestnávateľ VUJE, a. s., je povinný podľa § 11 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. po dobu troch rokov
od dňa doručenia oznámenia viesť evidenciu oznámení v rozsahu:
! dátum doručenia oznámenia,
! meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa; ak ide o anonymné oznámenie, uvedie sa
poznámka, že ide o anonymné oznámenie,
! predmet oznámenia,
! výsledok preverenia oznámenia,
! dátum skončenia preverenia oznámenia.
Osobné údaje získané a spracúvané riešením oznámenia protispoločenskej činnosti podliehajú
požiadavkám zákonného spracúvania v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Spoločnosť VUJE, a. s., je povinná prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia; túto
lehotu môže predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že predĺženie oznámi oznamovateľovi s uvedením
dôvodov predĺženia. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa
Trestného poriadku alebo osobitných predpisov. Pri preverovaní oznámení je zachovávaná
mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
Na oznámenie protispoločenskej činnosti je oznamovateľovi k dispozícii formulár na webovej stránke
spoločnosti VUJE, a. s.
VUJE, a. s., oznámi oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na
základe preverenia oznámenia, do desiatich dní od preverenia oznámenia.
VUJE, a. s., ako stabilná spoločnosť dlhodobo pôsobiaca na hospodárskom trhu Slovenskej republiky,
rešpektovaním ustanovení zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej
činnosti, definovaním a dodržiavaním korektných pravidiel hospodárskej súťaže, zamestnanosti,
spolupráce s obchodnými partnermi, trvalo buduje a vytvára podmienky pre oblasť prevencie
protispoločenskej činnosti.

