
INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM
V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o
ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie („Směrnice o Whistleblowingu“), zavedl
Budějovický Budvar, národní podnik, (dále jen „podnik“) interní oznamovací systém provozovaný
společností FairData Professionals a.s., která je funkčně a organizačně nezávislá na podniku.
Prostřednictvím tohoto systému mohou oznamovatelé – fyzické osoby, které informace o porušení
získaly v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací, oznamovat protiprávní jednání či porušení
(nebo podezření na porušení) práv a povinností stanovených zákonem, etickým kodexem podniku,
interní protikorupční politikou a GDPR. Interní oznamovací systém je postavený na základech
maximální ochrany identity oznamovatele a důvěrnosti.

1. Jak učinit oznámení?
1.1 Oznámení může být učiněno prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému podniku

následujícími způsoby:

Kontaktní údaje

Online oznámení Přímý odkaz na webovou stránku s formulářem pro oznámení
(doporučujeme použít prohlížeč Google Chrome):

https://bbudvar.whistlelink.com/

Telefonní linka +420 226 288 366 (český jazyk)

+420 226 288 367 (anglický jazyk)

Osobní oznámení Sjednejte si schůzku u Příslušné osoby:

● Mgr. Magda Kohoutková: tel: +420724216800; e-mail:
mkprislusnaosoba@fairdata.cz

● Mgr. Ing. Jana Duchková: tel.: +420608275474; e-mail:
jdprislusnaosoba@fairdata.cz

1.2 Webová platforma

Webová platforma Whistlelink je nejdoporučovanější způsob, jak oznámení učinit, neboť

- umožňuje Oznamovateli zůstat zcela anonymní, pokud si to bude přát;

- Oznámení skrze webovou platformu přijímá, posuzuje jejich důvodnost a prověřuje Příslušná
osoba, která je organizačně i funkčně nezávislá na podniku;

- je k dispozici 24 hodin 7 dnů v týdnu v českém jazyce;

- je přístupná odkudkoli a z jakéhokoli zařízení;

- umožňuje následnou komunikaci mezi podnikem a Oznamovatelem prostřednictvím
Příslušné osoby (včetně zasílání dokumentů), a to i když Oznamovatel zůstal anonymní, což
Oznamovateli umožní sledovat řešení jeho oznámení; a

- obsahuje individualizovaný oznamovací formulář a instrukce, jak při podání oznámení
i následné komunikaci postupovat – při odeslání formuláře je potřeba si poznamenat
a bezpečně uložit číslo případu a ověřovací kód, protože s jejich pomocí se Oznamovatel
bude moci přihlásit do webové platformy a sledovat vývoj případu, případně k případu
poskytnout dodatečné informace; pokud si číslo případu a ověřovací kód Oznamovatel
neuloží, k oznámení nebude mít přístup a bude muset podat nové oznámení, pokud
bude chtít případ dále sledovat.
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1.3 Osobní oznámení

Oznamovatel může požádat Příslušnou osobu, aby přijala jeho oznámení osobně. Pro zajištění
podání osobního oznámení slouží rovněž dedikovaná telefonní linka. Při využití telefonní linky
bude Oznamovatel informován a instruován, jak bude dále postupováno a jaké kroky budou
činěny. Hovor na telefonní linku může být nahráván a monitorován. Přístup k záznamům
z telefonní linky má pouze Příslušná osoba. Ve vztahu k povinnostem vyplývajícím z GDPR při
zpracování osobních údajů obsažených v záznamech z telefonní linky je podnik v postavení
správce osobních údajů.

Příslušná osoba je povinna oznámení přijmout bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 3 dnů,
pokud se Oznamovatel s Příslušnou osobou nedohodne písemně jinak. Příslušná osoba je povinna
zajistit přijetí ústního oznámení a postupovat tak, aby byla zabezpečena ochrana identity
Oznamovatele.

I v případě osobního oznámení je Příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku nebo přepis
oznámení, pokud s tím Oznamovatel vyslovil svůj souhlas. Příslušná osoba umožní
Oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil s tím, že vyjádření Oznamovatele se k přepisu přiloží.

Nevysloví-li Oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je
Příslušná osoba pořídit. V takovém případě sepíšou záznam, který věrně zachycuje podstatu
ústního oznámení. Příslušná osoba umožní Oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil; vyjádření
Oznamovatele se k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídit
zvukovou nahrávku ústního oznámení.


