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Čl. 1
Úvodní ustanovení
Na základě doporučení a dlouhodobé spolupráce s nevládní neziskovou organizací Oživení1,
která se ve své činnosti zabývá tématem korupce, střetu zájmů a vyšší transparentnosti na všech
úrovních veřejné správy a veřejné politiky, zprovoznil Úřad městské části Brno-střed
s účinností od 1.9.2020 whistleblowingovou platformu využívající software GlobaLeaks. Tato
platforma slouží k podání oznámení o korupci či diskriminaci, o šikaně na pracovišti (mobbing,
bossing) či o jiném protiprávním nebo neetickém jednání, a to takovým způsobem, aby bylo
možné zaručit anonymitu oznamovatele a ochránit obsah jejich sdělení za použití moderních
kryptografických nástrojů.
Čl. 2
Podání oznámení
Podat oznámení je možné ve dvou variantách, a to s využitím anonymizační sítě Tor (via Tor)
či bez této sítě (jako důvěrné).
V případě užití první varianty bez Toru je ochráněn obsah vašeho oznámení za použití
šifrovaného protokolu HTTPS. Bohužel z čistě technického hlediska ale není možné zaručit
vaši anonymitu před třetími stranami (poskytovatel internetu, zaměstnavatel, atp.), a proto v
případě citlivých informací prosím zvažte druhou variantu.
Podat oznámení v zabezpečenějším režimu Tor je možné za použití Tor Browseru2, který mimo
dalších bezpečnostních výhod zajišťuje jak Vaši anonymitu, tak chrání obsah Vašeho sdělení,
a to za pomoci přesměrovávání zašifrovaného toku dat skrze několik uzlů. Varianta oznámení
via Tor je ve všech ohledech bezpečnější, instalace vám nezabere víc než dvě minuty.
Pro další zvýšení Vaší bezpečnosti a zachování Vaší anonymity následujte prosím tato
doporučení:
• neposílejte žádné osobní údaje (například jméno nebo vztah k oznamované osobě nebo
jakoukoliv jinou informaci, které by mohla vést k odhalení vaší identity);
• neposílejte žádná data z počítače poskytnutého Vaším zaměstnavatelem; připojení k místní
síti může vést k odhalení Vaší identity.

Čl. 3
Postup pro vyřizování podnětů

1

https://www.oziveni.cz/o-nas/

2

https://www.torproject.org/download/
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1. Whistleblowingová platforma Úřadu městské části Brno-střed je dostupná na:
https://brnostred.disclosers.eu/
2. Přihlásíte se jako oznamovatel.
3. Přečtete si Podmínky a pravidla užívání. Je nutné odsouhlasit jejich obsah.
4. Na dalších dvou záložkách uvedete, co je předmětem oznámení. Jsou zde uvedené
otázky, kde jsou nabízeny různé možnosti, a dále popisná pole, kam lze uvést
podrobnosti.
Pozor na některé prohlížeče (např. Internet Explorer), které neumožňují vepisovat do
polí text, v tom případě doporučujeme otevřít platformu v jiném prohlížeči (např.
Google Chrome, Mozilla Firefox apod.)
5. Nakonec je nutné odsouhlasit Zásady ochrany osobních údajů a po odeslání vyplněného
formuláře (tlačítko Odeslat) obdržíte 16-místní kód, který je nutné si poznamenat a
který slouží pro další komunikaci s osobou, která spravuje oznámení.
6. Do 7 dnů byste měli obdržet potvrzení o přijetí oznámení. Toto potvrzení obdržíte po
přihlášení přes výše uvedené stránky, tentokrát však již zadáte onen 16-místní kód.
https://brnostred.disclosers.eu/
7. Do 30 dnů byste měli obdržet odpověď na Vaše oznámení s návrhem na řešení či na
další postup (opět přes přihlášení přes výše uvedené webové stránky).
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