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Trestní odpovědnost právnických osob – II. část: Identifikace
a nastavení interních pravidel
Být compliant, nebo nebýt, to je otázka. Je důstojnější zapřít se a snášet riziko trestního stíhaní své
obchodní společnosti, anebo se vzepřít a být připraven? Dosti klasiků, volíme-li variantu připravenosti,
pojďme si říci, co bychom měli udělat/vědět.

1. Identifikovat rizika
Mám-li dostatečně identifikovat rizika, měl bych být nejdříve dobře obeznámen s těmito záležitostmi:
▪ personální strukturou firmy a vztahy mezi jednotlivými odděleními/zaměstnanci;
▪ kompetencemi a odpovědností jednotlivých oddělení a zaměstnanců;
▪ obchodními činnostmi korporace a nastavenými vztahy s dodavateli a odběrateli;
▪ dalšími mimo obchodními aktivitami, kterých je firma účastna;
▪ interními procesy a již nastavenými interními pravidly společnosti.
Na základě provedené analýzy budu schopen určit aktiva/hodnoty své společnosti, které by mohly být
ohroženy v případě spáchání trestného činu zaměstnancem firmy, a současně aktiva třetí strany. Přičemž
za aktiva je třeba považovat nejen hmotný majetek, ale též například kvalifikované lidské zdroje,
zabezpečenou informační síť, nastavenou firemní kulturu, interní informace či správně vedené účetnictví.
Aktiva je třeba posuzovat v kontextu s výčtem trestných činů, které lze jménem právnické osoby spáchat.

2. Zpracovat pravidla (compliance program)
Vypracovaný compliance program v oblasti trestní odpovědnosti by měl:
▪ obsahovat základní složky dobře fungujícího systému, jimiž jsou složky (i) prevence spáchání
trestného činu, (ii) detekce neboli kontroly a (iii) reakce na zjištěné případy;
▪ zohledňovat již zavedené procesy, mám-li implementované jiné compliance programy (např. v oblasti
IT bezpečnosti, ochrany osobních údajů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či ochrany životního
prostředí);
▪ svou úpravou dopadat na všechny pracovní pozice a procesy v rámci provedené analýzy
a identifikovaná rizika;
▪ mírou úpravy zohlednit typická trestně právní jednání (jakými jsou například trestné činy zvýhodňování
věřitele, zpronevěry, podvodu, zkrácení daně a poplatku, poškozování životního prostředí, ublížení na
zdraví z nedbalosti apod.).
Zpracovaná pravidla musí hlavně (i) zohledňovat individuální potřeby společnosti, (ii) být pochopitelná pro
adresáty a (iii) řešit skutečné riziko, nikoliv riziko smyšlené.
S vypracovaným programem je zapotřebí opakovaně seznamovat relevantní osoby, jeho dodržování
kontrolovat, porušování trestat a obsah pravidelně aktualizovat.
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Menší a středně velké firmy si obvykle nechávají zpracovat criminal compliance programy externím
poradcem, který má znalost, kapacitu i zkušenost, a následně jej využívají jako compliance poradce.
Velké společnosti přijímají vlastní zaměstnance a využívají externího poradce zejména při posouzení
konkrétní nastalé situace a zpracování oponentního stanoviska.

Upozornění
Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru
bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice
a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve
vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu průběžných změn
v legislativní oblasti mohou být některé informace po
zveřejnění v newsletteru předmětem dalšího vývoje a změn.
Za tyto změny nenese společnost Accace odpovědnost
a nezodpovídá tedy ani za možné vzniklé škody a možná
rizika vyvolaná změnou stávající legislativy.

Chcete dostávat náš newsletter
pravidelně?
Přihlaste se
k odběru novinek!
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mezi přední lokální poradenské a outsourcingové společnosti. Máme bohaté zkušenosti s řešeními pro
mezi přední lokální poradenské a outsourcingové společnosti. Máme bohaté zkušenosti s řešeními pro
firmy různých velikostí, od malých podniků až po velké korporace. Zaštiťujeme outsourcingové projekty
firmy různých velikostí, od malých podniků až po velké korporace. Zaštiťujeme outsourcingové projekty
napříč několika státy a komplexní služby poskytujeme více než 2 000 zákazníků.
napříč několika státy a komplexní služby poskytujeme více než 2 000 zákazníků.
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našich spolehlivých partnerů. Nabízíme stejně kvalitní služby a efektivní procesy pod jednotným řízením
a našich spolehlivých partnerů. Nabízíme stejně kvalitní služby a efektivní procesy pod jednotným
a prostřednictvím sdílené online platformy.
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Pro více informací prosím navštivte www.accace.cz.

