
OZNAMOVÁNÍ PORUŠENÍ (WHISTLEBLOWING) 

v rámci společnosti  

NWD Private Asset Management, a.s., IČ: 271 32 561, (dále jen „Společnost“) 

ve smyslu ustanovení §48  zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen 
„ZDPZ“), v platném znění, ve spojení s přímo použitelnými předpisy Evropské unie 

Společnost tímto v souladu s ustanovením §48 ZDPZ  upravuje mechanismus „chráněného oznámení“. 

Chráněným oznámením se rozumí možnost hlásit porušení nebo hrozící porušení ZDPZ, jiných 

právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo 

použitelných předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, prostřednictvím zvláštního, 

nezávislého a samostatného komunikačního kanálu. 

Cílem oznamování porušení je přispívat k včasnému odhalování protiprávního jednání při distribuci 

pojištění a předcházet jeho opakování i negativním důsledkům.  

Oznámení je možné učinit písemně do sídla Společnosti nebo emailem na adresu: 

compliance@nwdpam.cz 

Oznamovatelem porušení může být kdokoliv (klient, zaměstnanec, spolupracující osoba apod.). 

Oznámení by mělo obsahovat: 

- identifikaci porušení, kterého se týká včetně popisu skutečností, v nichž je spatřováno porušení 

zákona a případných důkazů,  

- identifikaci osoby, která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící porušení,  

- kontaktní údaje oznamovatele a 

- informaci, zda oznamovatel požaduje zpětnou vazbu o výsledcích šetření.  

Oznámení je možné učinit anonymně. Pokud je Společnosti znám oznamovatel, Společnost může 

kontaktovat oznamovatele za účelem jeho doplnění, pokud však tento postup nepovede k ohrožení 

zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele nebo k ohrožení ochrany jeho osobních údajů. 

Společnost vyvine maximální možné úsilí, aby mohla garantovat ochranu osoby, která ohlásí porušení 

nebo hrozící porušení, a ochranu osobních údajů osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení, 

nebo která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící porušení, ledaže je zveřejnění vyžadováno 

jiným právním předpisem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením. 

Po obdržení oznámení a v závislosti na jeho obsahu Společnost přijme příslušné kroky k jeho 

prošetření. Pokud Společnost zná totožnost oznamovatele a oznamovatel požádá o informaci o 

výsledcích šetření, Společnost poskytne oznamovateli zpětnou vazbu na kontaktní adresu, kterou 

oznamovatel uvedl v oznámení.  

 


