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1 Účel 

Kodex CCP zavádí komplexní systém interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci 
na případná trestněprávní či neetická jednání, který je strategickou součástí firemní kultury LČR, s.p. Tento 
ucelený systém je nazýván Criminal compliance program LČR, s.p. (CCP). 

Tento dokument propojuje další vnitřní předpisy LČR, s.p., které rovněž stanoví zásady a pravidla chování 
LČR, s.p. a jejich zaměstnanců, je s nimi v souladu, navazuje a odkazuje na ně a doplňuje je. 

 

2 Rozsah 

Tento dokument je závazný v celém rozsahu pro LČR, s.p. Dotčeným osobám je dostupný z intranetu 
podniku. Kodex CCP je z důvodu maximální transparentnosti přístupný i veřejnosti a obchodním partnerům z 
internetových stránek LČR, s.p.: 

http://www.lesycr.cz/o-nas/profil-firmy/Stranky/kodex-ccp.aspx 

Každá dotčená osoba se seznámí a podepíše, že byla s CCP a s Kodexem CCP v celém rozsahu 
seznámena a řádně poučena o svých právech a povinnostech z toho vyplývajících, a to buď podpisem 
čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 1 Kodexu CCP nebo obdobným potvrzením, které dostatečně 
určitě stvrzuje seznámení dotčené osoby s CCP. 

  

3 Termíny a použité zkratky 

CCP Criminal compliance program LČR, s.p. 

CO Compliance officer 

EK Etická komise 

Kodex CCP Kodex Criminal compliance programu LČR, s.p. 

LČR, s.p. Lesy České republiky, státní podnik 

OIA Odbor interního auditu 

Dotčené osoby 
Každý zaměstnanec či osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů a 
další osoby uvedené v ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 418/2011 Sb. 

Jsou-li v Kodexu CCP používány i jiné zkratky, než uvedené výše, jsou na příslušném místě definovány. 

 

4 Kodex criminal compliance programu státního podniku Lesy ČR 

My, státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „LČR, s.p.“) jako právnická osoba oprávněná 
hospodařit s majetkem České republiky, vedeni snahou potírat jakékoli protiprávní (trestněprávní) i neetické 
jednání, přijímáme tento Kodex criminal compliance programu státního podniku Lesy České republiky, s.p. 
(Kodex CCP). Kodex CCP se zavazujeme dodržovat a naplňovat, a to za účelem vynaložení veškerého úsilí, 
které na LČR, s.p. je možné spravedlivě požadovat, za účelem zabránění spáchání protiprávního činu a 
k odvrácení či maximální eliminaci následků spáchaného protiprávního činu v rámci našeho státního 
podniku. 

LČR, s.p. se hlásí ke společenskému zájmu na prevenci a odhalování trestné činnosti a na odvrácení 
následků spáchaného trestného činu. LČR, s.p. se rovněž hlásí ke společenské odpovědnosti, která vyplývá 
z ekonomického postavení LČR, s.p., jakožto státního podniku, který svým významem přesahuje hranice své 
specifické činnosti zajišťujícího především veřejný zájem na řádném obhospodařování lesního majetku ve 
vlastnictví státu, jeho zachování, zušlechťování a rozvoj. Tato odpovědnost vychází rovněž z postavení LČR, 
s.p. jako zaměstnavatele velkého počtu zaměstnanců a projevuje se jednak v odpovědnosti vůči těmto 
zaměstnancům, ale také jako odpovědnost za jednání těchto zaměstnanců. Kodex CCP formuluje hodnoty, 
zásady, opatření a postupy, které LČR, s.p. považují v oblasti trestní odpovědnosti za klíčové, a to jak 

http://www.lesycr.cz/o-nas/profil-firmy/Stranky/kodex-ccp
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z hlediska dosahování interních cílů LČR, s.p., tak z hlediska naplňování celospolečenské prospěšnosti. 
Kodex CCP tak rovněž deklaruje firemní kulturu LČR, s.p. v této oblasti. 

LČR, s.p. prohlašují, že vždy požadují, aby byla vykonávána a vykonávají svoji činnost v plném souladu se 
všemi právními předpisy a etickými požadavky, a k tomu vychází z existujících platných právních a vnitřních 
předpisů, jež představují ucelený, komplexní, souladný a vzájemně propojený systém zásad, pravidel, 
opatření a postupů, jehož cílem je trvalé zajišťování a prosazování legálního a eticky konformního chování 
LČR, s.p. a jejich zaměstnanců. 

LČR, s.p. deklarují absolutně nulovou toleranci k trestné činnosti spáchané v zájmu LČR, s.p. nebo v rámci 
jejich činnosti statutárním orgánem či členem statutárního orgánu LČR, s.p. nebo jinou osobou ve vedoucím 
postavení v rámci LČR, s.p. oprávněnou jménem nebo za LČR, s.p. jednat, osobou ve vedoucím postavení 
v rámci LČR, s.p., která vykonává řídící nebo kontrolní činnost nebo tím, kdo vykonává rozhodující vliv na 
řízení LČR, s.p. anebo zaměstnancem LČR, s.p. či osobou v obdobném postavení (Kodex CCP se tak 
vztahuje na všechny zaměstnance). 

Vyjádření nulové tolerance LČR, s.p. k trestné činnosti, stejně tak ke korupčnímu a neetickému jednání je 
obsaženo v příloze č. 2 Kodexu CCP. 

 

Kodex CCP je základním vnitřním předpisem pro CCP a definuje základy CCP, upravuje jednotlivá opatření, 
postupy, práva a povinnosti dotčených osob a obsahuje zejména: 

-              formulaci hodnot, zásad, cílů a pravidel CCP 

-              zavedení a seznámení se s CCP 

-              preventivní, detekční a reakční postupy a opatření CCP 

Kodex CCP definuje zejména (nikoli však výlučně) tři základní složky CCP: 

-              Prevence 

-              Detekce 

-              Reakce 

Uvedené složky se vzhledem ke komplexnosti CCP prolínají. Složky obsahují i postupy a opatření ke 
kontrole plnění, vyhodnocování a vynucování plnění CCP. 

 

4.1 Criminal compliance program (CCP) 

CCP je komplexní systém interních firemních opatření a postupů, který se dotýká každé činnosti 
v rámci LČR, s.p.  

Účelem CCP je zabránění spáchání trestného činu a odvrácení následků spáchaného trestného činu, popř. 
neetického jednání. CCP tak zejména zajišťuje prevenci trestněprávních a neetických jednání dotčených 
osob. CCP dále sleduje jasné vymezení legálního chování všech dotčených osob nejen v oblasti trestní 
odpovědnosti (viz příloha č. 3) s důrazem na prevenci trestné činnosti, což má pomoci zajistit, aby veškeré 
aktivity LČR, s.p. a všech dotčených osob byly vždy plně v souladu s právním řádem České republiky 
vnitřními předpisy a etickými zásadami, v širším kontextu i předpisy Evropské Unie. Stejně důležitými cíli 
jsou efektivní detekce a reakce na událost, zejména řádné nestranné a nezávislé prověření události a 
odpovídající komplexní reakce za účelem naplnění cílů CCP. 

Nestrannost a nezávislost plnění CCP a důvěra je zajištěna systémem sítě důvěrného oznamování, ochrany 
oznamovatele a systémem maximálně nezávislých odpovědných osob – CO, EK a OIA. Nezávislost a 
nestrannost odpovědných osob nesmí nikdo narušovat. 

CCP je plně v souladu s právním řádem České republiky a s vnitřními předpisy LČR, s.p. 
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Základem CCP jsou tyto vnitřní předpisy dostupné na www.lesycr.cz: 

 Kodex CCP 

 Protikorupční program LČR, s.p. 

 Etický kodex 

 
a další vnitřní předpisy, zejména Bezpečnostní politika LČR, s. p. a právní předpisy, zejména trestní zákoník, 
zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a trestní řád.  
 
Odpovědnými osobami CCP jsou: 

 Compliance officer 

 Etická komise 

 Odbor interního auditu 

 
Schéma CCP 
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Nulová tolerance vedení LČR, s.p. k jakémukoli nelegálnímu či neetickému jednání 

Prevence Detekce Reakce 

Základní dokumenty:     
• Kodex CCP Systém důvěrného oznamování:   
• Protikorupční program ochrana oznamovatele   
• Etický kodex • oznamovací webová linka   
  • elektronická oznámení   

Odpovědné osoby: • písemné či osobní oznámení   
• Compliance officer • telefonické oznámení Následky porušení CCP  
• Etická komise • vhozením do Compliance schránky   
• Odbor interního auditu • oznámení OČTŘ   

  • schránka   

Stanovení základních povinností 
• oznámení státnímu zástupci nebo 
policejnímu orgánu 

  

Systematické vyhodnocování rizik 
•OLAF – Evropský úřad pro boj proti 
podvodům  

  

Informovanost      

 • Školení     

 • Komunikace Další detekční opatření   
Monitoring a zlepšování CCP  • obecná detekční povinnost   

 • Zpráva o plnění CCP  • nestandartní postup   

 • Aktualizace CCP •  příkaz nadřízeného Nápravná opatření 

 • Externí audit CCP     
Další prevenční opatření     

 • Prověřování smluvních stran Prověřování   

 • Zásady pro řízení lidských zdrojů  • Obecná pravidla   

 • Systém uchovávání informací  • Podezření na porušení CCP   

 • Pravidla pro darování     

 •Marketing a komunikace s 
veřejností     

 

http://www.lesycr.cz/
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4.1.1 Postavení Protikorupčního programu LČR, s.p. 

Součástí CCP je Protikorupční program LČR, s.p., který plně odpovídá aktivitám Vlády České republiky a 
Ministerstva zemědělství České republiky v boji proti korupci.  

Protikorupční program LČR, s.p. je komplexní vnitřní předpis v oblasti korupce a obsahuje i procesní pravidla 
využívaná pro CCP jako celek, a proto je tímto Kodexem CCP na něj odkazováno.  

Kodex CCP a Protikorupční program LČR, s.p. jsou ve vzájemnému souladu, jelikož vycházejí ze stejných 
zásad a cílů, kterými je především snaha o absolutní dodržování právního řádu České republiky a zabránění 
spáchání trestného činu. 

V případě rozporu mezi tímto Kodexem CCP a Protikorupčním programem LČR, s.p. má přednost Kodex 
CCP. 

 

4.1.2 Postavení Etického kodexu 

Součástí CCP je Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky (dále jen „Etický kodex“). Etický 
kodex definuje základní morální pravidla chování zaměstnanců, která nevyplývají z právních či interních 
předpisů. Současně stanoví některé zásady ve vztahu k problematice korupčního jednání. 

V případě rozporu mezi tímto Kodexem CCP a Etickým kodexem, má přednost Kodex CCP. 

 
4.1.3 Postavení Bezpečnostní politiky 

Bezpečnostní politika je souhrn strategií, principů, zásad a obecných požadavků, směřující k dosažení 
bezpečnosti LČR, s.p. jako celku. Jejím účelem je zajistit bezpečné prostředí pro všechny zaměstnance a 
návštěvníky všech objektů a spravovaného majetku LČR, s.p., zajišťovat ochranu určeného majetku a 
minimalizovat dopady bezpečnostních incidentů a kde je to možné, předcházet jejich vzniku, zejména včas 
rozpoznat bezpečnostní hrozby a analyzovat je dříve, než dojde k jejich naplnění. 

Bezpečností se přitom rozumí takový stav, kdy jsou minimalizována či eliminována rizika a hrozby pro LČR, 
s.p. Bezpečnostní politika LČR, s.p. zejména definuje a vysvětluje jednotlivé pojmy bezpečnosti, stanovuje 
bezpečnostní cíle a postupy k jejich naplnění, určuje stěžejní oblasti bezpečnosti, uvádí výklad primárních 
bezpečnostních zásad v jednotlivých oblastech, stanovuje základní postupy v oblasti vzdělávání, kontroly, 
opatření k nápravě, pomáhá definovat role a odpovědnosti ve snaze zajistit nerušené a bezpečné provádění 
činností zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesa a výkon práv s tím spojených, ochranu určeného 
majetku a zajištění odpovídající ochrany ostatním chráněným aktiv, odhalení všech významných hrozeb, 
dosažení bezpečnosti s optimálními náklady a minimálním omezením funkčnosti systémových procesů. 

V rámci CCP Bezpečnostní politika definuje ochranu aktiv státního podniku a řešení bezpečnostních 
incidentů. Odpovědné osoby ve spolupráci s CO řeší ty bezpečnostní incidenty, které mají nebo mohou mít 
charakter trestného činu, resp. neetického chování. 

 

4.2 Prevence 

Účelem prevence je zejména předcházet spáchání trestného činu a v rámci CCP jde o soubor opatření a 
postupů k vyloučení, omezení a neutralizaci faktorů vedoucích ke spáchání trestného činu či neetického 
jednání. Opatření a postupy (procedury) jsou obsaženy v základních předpisech - Kodexu CCP, 
Protikorupčním programu LČR, s.p. a Etickém kodexu a v dalších vnitřních předpisech. 

 

4.2.1 Základní povinnosti 

Dotčené osoby jsou zejména povinny: 
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- Vždy jednat legálně, tj. v plném souladu s právním řádem České republiky a se všemi vnitřními 
předpisy LČR, s.p. a etickými pravidly. 

- Vždy jednat v souladu s hodnotami, zásadami, principy, pravidly a cíli CCP. 

- Vždy jednat tak, aby nedošlo ke spáchání trestného činu, který by mohl být přičten LČR, s.p.  

- Nepodílet se, či účastnit se spáchání trestného činu, a to v jakékoli formě. 

- V případě, že se hodnověrným způsobem dozví, že jiná osoba spáchala trestný čin, který by mohl 
být přičten LČR, s.p. nebo se hodnověrným způsobem dozví, že jiná osoba připravuje nebo páchá 
trestný čin, který by mohl být přičten LČR, s.p., jednat aktivně a postupovat v souladu s CCP; 
současně učinit vše, aby zamezily spáchání trestného činu nebo odvrátily jím způsobené následky. 

- Seznámit se s právními předpisy týkajícími se trestněprávní problematiky, vnitřními předpisy LČR, 
s.p. a s Kodexem CCP včetně všech jeho příloh a dokumentů, na něž Kodex CCP odkazuje.  

- V případě jakékoli pochybnosti, podezření či nejasnosti se obrátit s žádostí o vysvětlení na CO či EK. 

- Aktivně přispívat k naplňování cílů CCP. 

 

4.2.2 Systematické vyhodnocování rizik 

Systematické vyhodnocování rizik aktivně provádí a odpovídá za něj OIA pod dohledem CO.  

CO, OIA a EK aktivně vyhledávají a určují riziková místa, systémové postupy a činnosti LČR, s.p. (mapa 
rizik) a funkční náplně (analýza rizikovosti pozic) při kterých může docházet ke spáchání trestného činu nebo 
ke korupčnímu či neetickému jednání.  

CO řídí a stanovuje systém rizik v rámci CCP a doporučuje vedení LČR, s.p. opatření k jejich minimalizaci. 

Systematické vyhodnocování rizik se týká celé problematiky trestní odpovědnosti. 

Systematické vyhodnocování rizik probíhá průběžně, minimálně 1x/rok nebo při relevantní změně činnosti či 
pozice či právní úpravy. 

Při systematickém vyhodnocování rizik se postupuje obdobně podle příslušných ustanovení Protikorupčního 
programu LČR, s.p. týkajících se řízení korupčních rizik (viz ust. 4.3 Protikorupčního programu LČR, s.p.) 
s tím, že tento Kodex CCP rozšiřuje příslušná ustanovení Protikorupčního programu LČR, s.p. na veškerá 
trestněprávní rizika, tj. na rizika spáchání všech trestných činů uvedených v § 7 zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob. 

Hodnocení významnosti rizika musí odpovídat podmínkám vzniku trestní odpovědnosti podle trestního 
zákoníku za trestné činy uvedené v § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Významnost rizika 
tak určují hranice naplnění podmínek konkrétní skutkové podstaty trestného činu.    

Dalšími vnitřními předpisy, které se v této oblasti přiměřeně použijí, jsou: 

 1.3 Směrnice 4/2015 Řízení rizik 

 1.4 Pracovní pokyn 23/2015 Analýza rizik 

Kodex CCP pro účely prevence vyhodnocuje jako hlavní rizikové oblasti činnosti LČR, s.p., kterými jsou 
činnosti při správě majetku, veřejných zakázkách a v životním prostředí, jakož i oblast korupce a některé 
další. Popis vybraných trestných činů a relevantní výklad tvoří přílohu č. 3 Kodexu CCP. Všechny dotčené 
osoby, a zejména osoby vykonávající činnost v zájmu LČR, s.p. či v rámci činnosti LČR, s.p. v některých 
z uvedených oblastí, by se měly (nejen) s těmito vybranými trestnými činy a jejich výkladem řádně seznámit. 

 

4.2.3 Informovanost 

LČR, s.p. kladou důraz na to, aby dotčené osoby a další osoby byly srozumitelně seznámeny s CCP a s 
problematikou trestní odpovědnosti. 
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Obsah informací o CCP je povinen připravit CO ve spolupráci s EK a OIA.  

Pro zajištění informovanosti, naplnění cílů CCP a zákonného průběhu některých úkonů trestního řízení jsou 
přílohou č. 4 Kodexu CCP manuály pro postup při domovní prohlídce a prohlídce jiných prostor a pro podání 
vysvětlení či výslech svědka. Manuály mají za cíl zajistit správnou reakci dotčených osob tak, aby ze strany 
LČR, s.p. došlo k poskytnutí efektivní součinnosti orgánům veřejné moci (zejména orgánům činným 
v trestním řízení).  

Jakákoliv dotčená osoba je oprávněna kdykoliv se obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se CCP na CO, 
který je povinen vzhledem k povaze dotazu odpovědět. 

 

4.2.3.1 Školení 

LČR, s.p. usilují o zajištění komplexní informovanosti dotčených osob o CCP a trestním právu za účelem 
naplnění cílů CCP. LČR, s.p. v souladu s ust. 4.1.3 Protikorupčního programu LČR, s.p. dále usilují o 
podporu vzdělávání zaměstnanců v oblasti etického chování a protikorupční problematiky s cílem zvýšit 
schopnost zaměstnanců korupční jednání rozpoznat a minimalizovat riziko jeho vzniku. Jedním z prostředků 
prevence v rámci CCP je školení k problematice CCP. Školení by mělo mít informační a prevenční dopad, 
aby každá dotčená osoba byla řádně seznámena s CCP a relevantní trestní problematikou. 

Každá dotčená osoba je povinna účastnit se všech školení k CCP. 

LČR zajistí do dvou let po nabytí účinnosti Kodexu CCP školení dotčených osob k CCP. 

LČR, s.p. provedou minimálně jednou za dva roky školení k CCP. Dotčené osoby mají povinnost se těchto 
školení účastnit, resp. je absolvovat. 

Nové dotčené osoby jsou seznamovány v rámci vstupního vzdělávání nejen s Etickým kodexem a 
Protikorupčním programem LČR, s.p., ale i s tímto Kodexem CCP a s CCP jako celkem. 

 

Školení k CCP budou zejména zaměřena na podmínky trestní odpovědnosti, otázky trestní odpovědnosti 
právnických osob a následků porušení CCP, problematiku etického jednání, problematiku korupce a na 
používání postupů CCP a postup v modelových případech.  Školení mohou být diferencována svým 
obsahem k jednotlivým pozicím podle systematického vyhodnocení rizik. 

Součástí školení může být test sloužící k ověření získaných znalostí. CO provádí vyhodnocení školení a 
informuje o něm odpovědné osoby a vedení LČR,.s.p. s návrhy opatření ke zlepšení za účelem naplnění cílů 
CCP. 

Účast a obsah školení musí být řádně zadokumentovány a dokumentace archivována podle Kodexu CCP a 
dalších příslušných vnitřních předpisů. 

Organizaci a dokumentaci školení zajišťuje a odpovídá za ni CO. 

Pokud CO v rámci plnění svých povinností podle Kodexu CCP zjistí podstatné změny či vývoj v oblasti 
související s CCP a pokud je to nezbytné k naplnění účelu CCP, navrhne vedení LČR, s.p. provedení 
osobního školení k těmto změnám CCP. Zjistí-li takové změny EK či OIA, lze provedení osobního školení 
navrhnout CO, ten návrh vyhodnotí a navrhne jeho realizaci v případě jeho účelnosti poradě vedení LČR, 
s.p. 

LČR, s.p. provádí trénink některých dotčených osob v rizikových pozicích v závislosti na významnosti rizik 
podle výsledků systematického vyhodnocování za účelem přípravy na řádný výkon činnosti a naplnění cílů 
CCP. Výstupem tréninku mohou být i podněty ke zlepšení CCP. Na trénink se přiměřeně použije zvláštní 
vnitřní předpis – 3.2 Pracovní pokyn 8/2015 Systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. Trénink a jeho 
vyhodnocení zajistí CO. 

LČR, s.p. zveřejňují veškeré relevantní informace za podmínek dle ustanovení 4.2 Protikorupčního programu 
LČR, s.p. 
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Součástí naplnění cílů CCP jsou i další školení podle jiných vnitřních předpisů. 

Přiměřeně se použije: 

 3.2 Pracovní pokyn 8/2015 Systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. 

 

4.2.3.2 Komunikace 

Nástrojem CCP pro oblast prevence je komunikace o CCP. LČR, s.p. komunikují CCP dotčeným osobám, tj. 
interně, ale i veřejně, a to za účelem zajištění maximálního uvědomění o CCP, což LČR, s.p. vnímají jako 
další důležitý prvek prevence, detekce a reakce ale i reparace následků trestné činnosti. LČR, s.p. kladou 
důraz na to, aby se všechny dotčené osoby řádně s dokumenty v rámci CCP seznámily a chápaly jejich 
obsah a účel a dále aby o CCP byly informovány i třetí osoby přicházející do styku s LČR, s.p. či dotčenými 
osobami při jednání v zájmu LČR, s.p. či v rámci činnosti LČR, s.p. 

LČR, s.p. zajistí přístup ke všem relevantním dokumentům CCP. Přístup LČR, s.p. zajišťují prostřednictvím 
zřetelně viditelného odkazu na hlavní straně webové stránky LČR, s.p. s maximálně dvěma prokliky na 
konkrétní dokument, dále na intranetu LČR, s.p., popř. je k dispozici u CO. Dotčené osoby by se měly s 
dokumenty CCP řádně seznámit. 

LČR, s.p. vytváří pro písemnou komunikaci zvláštní doložku, jejíž text je uveden v příloze č. 5 ke Kodexu 
CCP. Tato doložka je součástí emailové komunikace a je doplněna do vzorových dopisů LČR, s.p. Dotčené 
osoby jsou povinny učinit tuto doložku součástí každé písemné komunikace (zejména odesílaného emailu či 
odpovědi na přijatý email). 

Za účelem zajištění informovanosti dotčených osob o CCP je součástí vstupního listu dotčené osoby nebo 
jiného obdobného dokumentu doložka CCP, jejíž text tvoří přílohu č. 6 Kodexu CCP. 

Vedoucí zaměstnanci LČR, s.p. jsou povinni o CCP dotčené osoby (své podřízené) průběžně vhodným 
způsobem informovat a zdůrazňovat CCP jako součást firemní kultury LČR, s.p. 

LČR, s.p. za účelem uvědomění třetích osob CCP vhodně presentují v rámci své marketingové činnosti. 

LČR, s.p. o CCP informují na nástěnkách LČR, s.p. v rámci svých objektů. 

LČR, s.p. o CCP a novinkách informují v interních publikacích, pokud jsou vydávány. 

LČR, s.p. sledují aktuální vývoj trestněprávní problematiky a pravidelně zveřejňují novinky z této oblasti 
uvedenými způsoby. 

Pro zvýšení informovanosti zaměstnanců je do vnitřních předpisů vkládána doložka CCP, která je přílohou 
č.7 Kodexu CCP. 

Komunikaci a součinnost s orgány činnými v trestním řízení zajišťuje OIA ve spolupráci s CO.  

 

4.2.4 Monitoring a zlepšování CCP 

4.2.4.1 Monitoring 

LČR, s.p. kladou velký důraz na neustálé sledování, vyhodnocování, kontrolu a testování funkčnosti CCP a s 
tím spojené odhalování případných rizik a slabin CCP. Za tím účelem provádí průběžný monitoring tohoto 
programu, za který odpovídá především CO. Monitoringem se rozumí především hodnocení plnění a 
účinnosti CCP.  

CO odpovídá za to, že CCP bude jako celek, tedy včetně Protikorupčního programu LČR, s.p. vždy 
minimálně 1x ročně, nejpozději k 30. 4. příslušného kalendářního roku vyhodnocen. CO ve spolupráci s EK a 
OIA připravuje nejméně jednou za rok zprávu o plnění CCP (dále jen „Zpráva o plnění CCP“). EK a OIA jsou 
povinny k řádné přípravě Zprávy o plnění CCP poskytnout bezodkladně CO veškerou nezbytnou součinnost. 

CO je oprávněn v rámci monitoringu používat také formy dotazníků či testů.  
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4.2.4.2 Zpráva o plnění CCP 

CO má povinnost předložit Zprávu o plnění CCP v termínu nejpozději do 30.4. daného kalendářního roku 
poradě vedení LČR, s.p. Porada vedení LČR, s.p. Zprávu o plnění CCP projedná a případně přijme 
příslušné odpovídající závěry a stanoví úkoly v rámci zajištění cílů CCP a plnění CCP. Zpráva o plnění CCP 
je následně předložena k seznámení dozorčí radě LČR, s.p. a zveřejněna na webových stránkách LČR, s.p. 
nejpozději do 30.9. každého kalendářního roku. 

EK a OIA zejména zpracují do Zprávy o plnění CCP a předají CO část týkající se jejich činnosti v rámci CCP. 

Zpráva o plnění CCP obsahuje nejméně: 

- počet a stručný popis obsahu oznámení na podezření z porušení CCP včetně neetického jednání 

- kvalifikace oblastí a procesů, ve kterých je korupční a jiné trestní či neetické jednání signalizováno 

- stav implementace protikorupčních a jiných anti-trestních opatření 

- informace k úrovni protikorupčního a jiného trestněprávního či etického vzdělávání 

- základní shrnutí přijatých opatření a identifikace rizik 

- novinky v oblasti CCP 

- hodnocení účinnosti CCP, včetně Protikorupčního programu LČR, s.p. s návrhem jejich aktualizace 

 

4.2.4.3 Aktualizace CCP 

CO je povinen vyhodnotit potřebu aktualizace CCP, popř. Protikorupčního programu LČR, s.p. a Etického 
kodexu a případně zajistit jejich aktualizaci vždy nejpozději do 30. 9. každého kalendářního roku. Návrh 
aktualizace předkládá CO v uvedeném termínu vedení LČR, s.p. ke schválení. 

Bez ohledu na předchozí odstavec, je CO oprávněn navrhovat potřebné aktualizace CCP kdykoliv, kdy to 
bude na základě konkrétních zjištěných skutečností nezbytné za účelem zajištění plnění cílů CCP.  

Veškeré dotčené osoby jsou oprávněny podávat podněty ohledně potřeby aktualizace CCP. CO je povinen 
každý takový podnět důkladně zvážit a rozhodnout o jeho důvodnosti.  

 

4.2.4.4 Externí audit CCP 

LČR, s.p. nejméně jedenkrát za 5 let provedou audit CCP, jehož obsahem bude zejména vyhodnocení 
účinnosti, efektivnosti a funkčnosti CCP včetně návrhů k jeho aktualizaci. Audit bude zpracován externí 
nezávislou osobou, která má dostatečnou praxi v oboru práva se specializací na trestní právo ve spolupráci 
s odpovědnými osobami. 

 

4.2.5 Další prevenční opatření 

4.2.5.1 Důkladné prověřování smluvních partnerů a jejich smluvní závazek v rámci CCP 

Pro plnění cílů CCP a efektivní fungování CCP je důležité, s kterými subjekty LČR, s.p. vstupují do 
smluvních či jiných vztahů. Pro předcházení trestné činnosti je významné, aby i tito obchodní partneři 
splňovali alespoň základní požadavky vyplývající z CCP. Informace o CCP a další postupy jsou uvědoměním 
pro obchodní partnery, že LČR, s.p. jsou vysoce odpovědným subjektem, což je významný prevenční prvek. 

LČR, s.p. jsou veřejným zadavatelem ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. Při dodržování tohoto zákona lze předpokládat, že jsou obchodní partneři 
dostatečně prověřeni. LČR, s.p. dále nad rámec svých zákonných povinností vyvíjí také maximální úsilí pro 
ověřování referencí jednotlivých uchazečů.  
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LČR, s.p. a dotčené osoby jsou povinny používat k prověření ostatních obchodních partnerů především 
veřejně dostupné zdroje (webová lustrace - obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, Administrativní registr 
ekonomických subjektů, rejstřík pravomocně odsouzených právnických osob či případně další webová 
lustrace – google.com) a zjištěné informace vyhodnocovat a posuzovat, zda obchodní partner je 
důvěryhodný a přijmout příslušná opatření k eliminaci identifikovaného rizika, to vše však při zachování 
rovného přístupu a zejména podmínek veřejné soutěže.  

LČR, s.p. a dotčené osoby jsou povinny ve smluvní dokumentaci LČR, s.p. používat compliance doložky, 
kterými se sjednává, že se obchodní partneři LČR, s.p. zavazují dodržovat základní principy a hodnoty CCP. 
Vzor této smluvní doložky tvoří přílohu č.8. Kodexu CCP.  

 

4.2.5.2 Stanovení zásad řízení lidských zdrojů včetně motivace zaměstnanců 

LČR, s.p. kladou velký důraz na důkladný výběr dotčených osob tak, aby jednotlivá pracovní místa byla 
obsazována odborně a morálně kvalifikovanými zaměstnanci. Výběr dotčených osob je významný prevenční 
prvek.  

LČR, s.p. a příslušné odpovědné osoby jsou povinny prověřovat budoucí zaměstnance a další dotčené 
osoby, zejména ty, které za LČR, s.p. jednají, v maximální možné míře, kterou připouští český právní řád a 
zjištěné informace vyhodnocovat tak, aby byla eliminována personální rizika. 

Dodržování CCP a správná orientace v něm je součástí personálního hodnocení dotčených osob. Konkrétní 
pravidla v této oblasti jsou stanovena ve vnitřních předpisech procesu Personalistika, kdy jde dobré zmínit 
především tyto předpisy: 

 3.2 Směrnice 11/2015 Personalistika 

 3.2 Pracovní pokyn 7/2017 Systém hodnocení zaměstnanců 

 3.2 Pracovní pokyn 98/2016 Mzdový předpis o odměňování zaměstnanců 

 3.2 Směrnice 20/2015 Profesní rozvoj zaměstnanců Kariérní řád LČR, s. p. 

4.2.5.3 Vnitřní systém uchování informací 

LČR, s.p. dbají na řádnou dokumentaci a archivaci veškerých opatření a postupů při plnění CCP a při 
jakékoli činnosti LČR, s.p.  

Veškeré opatření a postupy musí být řádně dokumentované a archivované, aby byly jednoduše a kdykoli 
v úplné formě zpětně dohledatelné použitelné, doložitelné a přezkoumatelné.   

LČR, s.p. a dotčené osoby jsou povinny vést přesné, čitelné, úplné a v příslušné podobě záznamy dle 
vnitřních předpisů LČR, s.p., zejména o své činnosti, které budou odrážet skutečně provedené činnosti 
odpovídající hodnotám a zásadám CCP. 

Zvýšená pozornost je přitom kladena na archivaci veškerých dokumentů souvisejících s CCP. Takto je 
kromě požadavku na řádnou dokumentaci zajištěno také to, že LČR, s.p. budou i s odstupem času 
disponovat potřebnými důkazy, které budou moci případně předložit orgánům činným v trestním řízení. 

CO je oprávněn v odůvodněném případě nařídit, aby určité dokumenty nebyly skartovány.  

Tato problematika je přitom v rámci podniku upravena především v tomto vnitřním předpisu: 

 1.4 Řád 03/2013 Spisový a skartační řád 

 

4.2.5.4 Pravidla pro darování 

LČR, s.p. vnímají obecné zvýšené riziko korupčního jednání v případě darování (přijímání darů, darování), 
ale také společenskou nutnost tyto kroky činit. LČR, s.p. mají jasně definovaná pravidla pro poskytování 
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darů, která odpovídají vládou stanoveným účelům a kterými jsou povinny se všechny dotčené osoby řídit, 
aby bylo eliminováno riziko jakéhokoli nezákonného jednání v této souvislosti. 

Konkrétní pravidla v této oblasti jsou pak stanovena v těchto vnitřních předpisech: 

 1.2 Směrnice 26/2017 Etický kodex 

 3.5 Pracovní pokyn 12/2015 Poskytování darů LČR 

 Statut LČR, s.p. 

 

4.2.5.5 Marketing a komunikace s veřejností 

LČR, s.p. vnímají obecné zvýšené riziko korupčního jednání i v případě marketingových aktivit, ale také 
nutnost pozitivní presentace LČR, s.p., aktivit LČR, s.p., dále nutnost propagace veškerých záležitostí 
souvisejících s činností LČR, s.p. včetně propagace lesnictví a dřevozpracujícího odvětví. LČR, s.p. mají 
jasně definovaná pravidla pro marketing, kterými jsou povinny se všechny dotčené osoby řídit, aby bylo 
eliminováno riziko jakéhokoli nezákonného jednání v této souvislosti. 

Konkrétní pravidla v této oblasti jsou pak stanovena v těchto vnitřních předpisech: 

 3.5 Směrnice 14/2015 Marketing a komunikace s veřejností  

 3.5 Pracovní pokyn 12/2015 Poskytování darů LČR 
 

 

4.3 Detekce 

4.3.1 Systém oznamování 

Konkrétním cílem CCP v oblasti detekce je nastavit účinné mechanismy a zajistit efektivní odhalování 
jednání porušujících CCP či neetická jednání tak, aby byla současně zachována důvěrnost oznámení i 
oznamovatele a případná odpovídající reakce. 

LČR s.p. mají zaveden systém pro oznamování událostí či jednání, které mohou být porušením CCP nebo 
etických pravidel. Tento systém oznamování obsahuje několik možností – síť možností - a pokrývá veškeré 
možné způsoby oznámení. Tento systém oznamování je plně využitelný na jakékoli podezření na nezákonné 
či neetické jednání, tedy rovněž na podezření z korupčního jednání. 

Oznámení na porušení CCP nebo etických pravidel nebude postihováno, a to ani nepřímo, pokud není 
činěno s úmyslem poškození některé osoby nepravdivými informacemi, když v pochybnostech se jednání 
oznamovatele považuje za jednání v dobré víře, pokud se neprokáže opak.  

Oznámení může učinit i třetí osoba. 

V akutním případě, zejména pro okamžité zabránění spáchání či odvrácení následků trestného činu je každý 
povinen učinit oznámení takovým prostředkem, který umožňuje okamžitou reakci odpovědné osoby. 

Obsah detekčních prostředků (webový formulář, elektronická adresa, schránka) je kontrolován každý 
pracovní den.  

Každému oznámení je přiděleno unikátní označení a je řádně zaevidováno.  

O každém oznámení na porušení CCP či etických pravidel je bezodkladně informován CO, v záležitostech 
korupce či etických zásad rovněž EK.  

 

4.3.1.1 Ochrana oznamovatele 

Ochrana oznamovatele je zajištěna podle ustanovení 4.4.3 Protikorupčního programu LČR, s.p. 
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Systém oznámení je možné využít bezpečně a důvěrně. Způsoby oznámení umožňují oznámení dotčených 
osob, avšak také jakékoli třetí osoby. Náležitě prošetřena budou veškerá oznámení, tj. bez ohledu na jejich 
charakter.  

 

4.3.1.2 Oznamovací webová linka 

LČR, s.p. zprovozní za účelem podání oznámení jakéhokoli podezření na porušení CCP či etických pravidel 
oznamovací linku prostřednictvím webového formuláře veřejně plně přístupného na webových a 
intranetových stránkách podniku. 

 
Konkrétní pravidla pro využití uvedené linky jsou v příloze č. 9 Kodexu CCP. Pravidla jsou volně přístupná na 
webu LČR, s.p. u webového formuláře. 
 

 
4.3.1.3 Elektronické oznámení 

Oznámení o porušení CCP nebo etických pravidel lze učinit na některou z těchto elektronických adres: 

 compliance.officer@lesycr.cz 

  korupce@lesycr.cz  

 etickakomise@lesycr.cz 

 

4.3.1.4 Písemné či osobní oznámení 

Oznámení o porušení CCP nebo etických pravidel lze učinit písemně nebo osobě na některou z těchto 
poštovních adres nebo u některé z těchto odpovědných osob: 

 
Lesy České republiky, s.p  Lesy České republiky, s.p.  Lesy České republiky, s.p 
Compliance officer  či Etická komise   či Odbor interního auditu 
Přemyslova 1106/19   Přemyslova 1106/19   Přemyslova 1106/19 
500 08 Hradec Králové   500 08 Hradec Králové   500 08 Hradec Králové 

 

4.3.1.5 Telefonické oznámení 

Oznámení o porušení CCP nebo etických pravidel lze učinit telefonicky na některém z uvedených 
telefonních čísel: 

CO: +420 956 999 265 

EK: +420 956 999 534 

OIA: +420 956 999 314 

 

4.3.1.6 Schránka 

U budovy sídla ředitelství LČR, s.p. na adrese Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové je umístěna uzamykatelná pevná schránka, do které je možné vhodit oznámení na porušení CCP 
nebo etických pravidel. Schránka je veřejně přístupná a je umístěna tak, aby bylo umožněno učinit oznámení 
způsobem minimalizujícím možnost odhalení totožnosti oznamovatele. Je zároveň zřetelně označena jako 
schránka pro tento účel. Fotografie schránky včetně vyznačeného textu je umístěna na webových stránkách 
LČR, s.p., jakož i na intranetu LČR, s.p. 

mailto:compliance.officer@lesycr.cz
mailto:korupce@lesycr.cz
mailto:etickakomise@lesycr.cz
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4.3.1.7 Oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu 

Oznamovatel může učinit oznámení rovněž státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu (§ 158 odst. 2 
trestního řádu).  

 

4.3.1.8 OLAF 

Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad 
na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU  
nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU lze využít 
webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům 
(OLAF): 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/report-fraud/index_cs.htm 

(http://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_en)  

nebo na poštovní adresu: 

European Commission 
European Anti-Fraud Office (OLAF) 
1049 Brussels 
Belgium  

 

4.3.2 Další detekční opatření 

4.3.2.1 Obecná detekční povinnost 

LČR, s.p., všechny útvary LČR, s.p. a všechny dotčené osoby jsou povinny při své činnosti oznámit 
podezření na porušení CCP nebo neetické jednání. 

 

4.3.2.2 Nestandardní postup 

LČR, s.p., všechny útvary LČR, s.p. a všechny dotčené osoby jsou povinny náležitě posoudit jakékoli 
jednání, které se odlišuje od standardního či předepsaného postupu, zda nejde o jednání vzbuzující 
podezření na porušení CCP nebo etických pravidel a přijmout příslušný postup za účelem naplnění cílů 
CCP. 

 

4.3.2.3 Příkaz nadřízeného 

Pokud se jakákoli dotčená osoba domnívá, že příkaz nadřízeného směřuje k porušení CCP, je povinna o 
tom učinit oznámení CO. Do doby vydání stanoviska CO nesmí taková dotčená osoba postupovat podle 
takového příkazu. CO je přitom v těchto případech povinen postupovat bez zbytečného odkladu a vydat 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.  

  

4.3.3 Prověřování 

4.3.3.1 Obecná pravidla prověřování 

Účelem prověřování je zjistit a doložit veškeré podstatné skutečnosti k podezření na porušení CCP nebo 
etických pravidel a rozhodnout o postupu za účelem naplnění cílů CCP. Při prověřování je respektována 
presumpce neviny a je dbáno na ochranu osobních údajů všech osob prověřováním dotčených. 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/report-fraud/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_en
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Prověřování provádějí odpovědné osoby podle Kodexu CCP. Pokud není dále stanoveno výslovně jinak, 
provádí prověřování CO.  

 

Není-li v tomto nebo jiném interním předpisu uvedeno jinak, na prověřování se uplatní tento vnitřní předpis: 
 

 1.1 Pracovní pokyn 9/2015 Postup při řešení stížností a ostatních podání 
 
Pokud z provedeného prověřování vyplývá důvodné podezření na spáchání trestného činu, musí být 
návrhovým opatřením reakce k zabránění spáchání trestného činu a/nebo k odvrácení následků spáchaného 
trestného činu a/nebo oznámení podezření orgánům činným v trestním řízení dle trestního řádu při 
respektování ostatních práv a povinností. Pokud z provedeného prověřování vyplývá podezření z neetického 
jednání, musí být návrhovým opatřením oznámení EK; to neplatí, pokud prověřování provádí EK sama. 
Pokud z provedeného prověřování vyplývá podezření na jiné porušení, musí být návrhovým opatřením 
postoupení příslušnému útvaru k řešení. Pokud z provedeného prověření nevyplývá konkrétní skutečnost 
odůvodňující podezření na porušení CCP či etických či jiných pravidel, bude prověřování ukončeno bez 
návrhového opatření a oznámení odloženo. Pokud z provedeného prověřování vyplývá nějaké porušení, 
musí být návrhovým opatřením také opatření směřující k úpravě vnitřních předpisů, opatření a postupů 
k vyloučení opakování tohoto porušení podle povahy věci. 

Pokud o to oznamovatel výslovně požádá a nejde-li o anonymní oznámení bude vyrozuměn o závěrech 
prověřování, a to nejpozději do 30ti dnů od přijetí oznámení, resp. nejpozději do 60-ti dnů v případech zvlášť 
závažného podezření. 

Z hlediska systému prověřování jsou rozlišovány tyto dva druhy událostí: 
 

 Podezření na porušení CCP či etických pravidel 

 Podezření na porušení CCP či etických pravidel ze strany osob se specifickým postavením 
 
Pokud je to nezbytné k naplnění účelu CCP, může každá odpovědná osoba bez ohledu na postup 
prověřování podle Kodexu CCP učinit oznámení podle trestního řádu státnímu zástupci nebo policejnímu 
orgánu (§ 158 odst. 2 trestního řádu). 

Pokud není výslovně stanoveno jinak, rozhoduje o návrhových opatřeních vedení LČR, s.p. 

 
 

4.3.3.2 Podezření na porušení CCP 

V případech podezření na porušení CCP předloží CO Zprávu o prověření vedení LČR, s.p. ke schválení a 
k rozhodnutí o návrhových opatřeních. 

CO je oprávněn si ke každému prověřování vyžádat na EK a OIA informace o průběhu prověřování, a to i 
v průběhu prověřování a EK a OIA jsou povinni vyžádané informace bez zbytečného odkladu CO předat. 

 

4.3.3.3 Podezření na porušení CCP ze strany osob se specifickým postavením 

V případě podezření na porušení CCP nebo etických pravidel ze strany generálního ředitele LČR, s.p. nebo 
jeho zástupců odpovídá za prověřování CO za součinnosti EK.  

 

4.3.3.4 Postup v případě nebezpečí prodlení 

Pokud hrozí nebezpečí z prodlení (například je třeba reagovat ihned, aby došlo k zabránění spáchání 
trestného činu), jsou CO či EK povinni jednat v souladu s cíli CCP a učinit neprodleně veškerá potřebná 
opatření.  
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4.4 Reakce 

4.4.1 Následky porušení CCP 

Kodex CCP upravuje některé následky porušení CCP (např. oznámení, prověřování, přijetí nápravných 
opatřeních atd.). 

Pokud konkrétní porušení CCP naplní podmínky vzniku trestní odpovědnosti konkrétní osoby, může 
vzniknout její trestní odpovědnost a dále, pokud budou naplněny podmínky zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob, může být toto jednání přičteno LČR, s.p. a tedy bude vedeno trestní řízení a může být 
uložen trest nebo ochranné opatření ke škodě LČR, s.p. 

Porušení CCP spáchané dotčenou osobou, která je zaměstnancem, může být bez ohledu na výše uvedené 
spjato také s následujícími následky: 

 Upozornění zaměstnance na porušení jeho nadřízeným, a to včetně vysvětlení, jak správně 
postupovat do budoucna, aby se podobné porušení již neopakovalo.  

 V případě vážného či opakovaného porušení bude záležitost řešena v součinnosti s Odborem 
personálním a ekonomiky práce, když porušení povinností stanovených CCP je porušením pracovní 
povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovních předpisů vztahujících se k zaměstnancem 
vykonávané práci, přičemž se může jednat až o porušení této povinnosti zvlášť hrubým způsobem, 
případně o (méně) závažné porušení. Takové porušení pracovní povinnosti může vést k následkům 
dle obecně závazných právních předpisů, a to především dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce. 

Dodržování CCP a správná orientace v něm je přitom součástí hodnocení každého zaměstnance dle tohoto 
vnitřního předpisu: 

 3.2 Pracovní pokyn 7/2017 Systém hodnocení zaměstnanců. 

Porušení CCP dotčenou osobou, může být bez ohledu na výše uvedené hodnoceno také jako porušení péče 
řádného hospodáře, a to včetně všech důsledků s tím spojených podle příslušných právních předpisů.  

 

4.4.2 Nápravná opatření 

V případě detekce porušení CCP mají CO, EK a OIA, jakož všechny dotčené subjekty a vedení LČR, s.p. 
povinnost postupovat především tak, aby byla bez zbytečného odkladu přijata efektivní nápravná opatření, 
která zabrání spáchání trestného činu nebo odvrátí následek trestného činu anebo směřující k nápravě 
porušení, zabránění vzniku škody či její maximální eliminaci.  

Pokud není v Kodexu CCP výslovně stanoveno jinak, tak mezi nápravná opatření zejména patří iniciace 
prověřování a prověřování, přijetí nápravných opatření, oznámení orgánům činným v trestním řízení podle 
trestního řádu, kroky k reparaci škody, informování příslušných útvarů, vydání pokynu k určité činnosti nebo 
zastavení určité činnosti, analýza porušení a revize CCP nebo jiných vnitřních předpisů či opatření a postupů 
tak aby bylo vyloučeno či co nejvíce eliminováno opakování porušení atd.  

Uvedené osoby jsou povinny současně postupovat tak, aby byly zachovány důkazy.  

Za včasnost reakce na zjištěné porušení CCP odpovídá především CO.  

Poté, co jsou přijata výše uvedená prvotní opatření, je CO povinen analyzovat příčiny konkrétního porušení. 
Při této analýze mu jsou OIA a EK povinny poskytnout potřebnou součinnost dle jeho pokynů. Pokud byť jen 
některou z příčin takového porušení lze do budoucna odstranit či minimalizovat aktualizací CCP, je CO 
povinen takovouto aktualizaci navrhnout vedení LČR, s.p. ke schválení.  
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5 Odpovědnosti a pravomoci 

5.1 Compliance officer (CO) 

Zřizuje se funkce CO. 

CO je přímo řízen generálním ředitelem LČR, s.p. 

CO nemůže být generální ředitel LČR, s.p., zástupce Generálního ředitele LČR, s.p., člen dozorčí rady, člen 
výboru pro audit, člen EK nebo osoba funkčně zařazená v OIA. 

CO je odpovědnou osobou CCP a představuje hlavní výkonný článek CCP. 

CO je povinen postupovat za účelem naplnění cílů CCP. 

Pokud není výslovně v Kodexu CCP či jiném vnitřním předpisu stanoveno jinak, plní úkoly CCP a odpovídá 
za jejich plnění CO. 

CO musí při výkonu činností v rámci CCP vždy postupovat nezávisle a nestranně za účelem naplnění cílů 
CCP. 

CO je kontaktní osoba pro CCP.  

CO odpovídá za to, že v rámci plnění CCP nedojde k prodlení s plněním některého úkolu CCP. 

OIA a EK pomáhá CO plnit úkoly CCP. 

CO aktivně spolupracuje s EK a OIA. 

CO zejména: 

- má v rámci plnění CCP právo požadovat nezbytnou řádnou součinnost od Generálního ředitele a 
jeho zástupců, dozorčí rady, útvarů LČR, s.p., EK, výboru pro audit a dotčených osob, které jsou 
povinny mu ji bez zbytečného odkladu poskytnout, pokud tomu nebrání právní předpis. CO vyžaduje 
součinnost od útvarů LČR, s.p. prostřednictvím vedoucího příslušného útvaru. 

- má v rámci plnění CCP právo dávat závazné pokyny OIA. OIA nesmí splnění pokynu odmítnout. 

- v rámci plnění CCP spolupracuje s ostatními útvary a dotčenými osobami LČR, s.p.  

- je povinen poskytovat součinnost a koordinaci při úkonech trestního řízení nebo úkonech podle 
zákona o Policii České republiky. CO je oprávněn tuto povinnost delegovat na OIA, případně si 
k tomu vyžádat součinnost OIA. 

- je odborný garant v rámci CCP. 

- hodnotí a navrhuje aktualizaci CCP a je oprávněn hodnotit a navrhnout aktualizaci Protikorupčního 
programu LČR, s.p. a Etického kodexu. 

- se vyjadřuje ke změnám vnitřních předpisů LČR, s.p. z pohledu CCP. 

- sleduje a vyhodnocuje stav plnění CCP a navrhuje zlepšení CCP. 

- přijímá a vyhodnocuje podněty ke zlepšení CCP. Každý útvar či dotčená osoba mají právo zaslat CO 
podnět týkající se plnění či zlepšení CCP. 

- sleduje vývoj legislativy, judikatury, odborných komentářů a praxe v oblasti trestní odpovědnosti 
právnických osob za účelem zlepšení CCP. 

- je povinen každému útvaru či dotčené osobě na vyžádání poskytnout materiály a relevantní 
informace k CCP, pokud tomu nebrání právní předpis. 

- odpovídá za rychlou reakci v nezbytných případech. Kterákoliv dotčená osoba se může na CO 
v jakékoliv věci týkající se CCP kdykoliv obrátit, a to buď osobně, nebo na jeho emailovou adresu či 
mobilní telefonní číslo: 

compliance.officer@lesycr.cz 

mailto:compliance.officer@lesycr.cz
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mobil: 603 454 926 

CO musí být osoba, která získala vysokoškolské vzdělání v oboru právo v magisterském studijním programu 
studiem na vysoké škole v České republice, která má potřebné znalosti a zkušenosti a je morálně 
kvalifikovanou bezúhonnou osobou. 

CO je LČR, s.p. vybírán Generálním ředitelem LČR, s.p. 

CO je k LČR, s.p. v zaměstnaneckém pracovním poměru. CO je povinen zachovat důvěrnost k jakékoli 
informaci, kterou se při své činnosti v rámci CCP dozví. CO zejména nesmí ohrozit plnění cílů CCP. 
Povinnost mlčenlivosti podle právních předpisů a vnitřních předpisů LČR, s.p. tím není dotčena. 

 

5.2 Etická komise (EK) 

EK je nezávislým orgánem ve věcech korupčního a neetického jednání jako součásti CCP. 

EK spolupracuje s ostatními útvary LČR, s.p., zejména s CO. 

Postavení EK je upraveno především tímto vnitřním předpisem: 

 1.3 Pracovní pokyn 136/2017 Etická komise 

 

5.3 Odbor interního auditu (OIA) 

OIA má v CCP postavení pomocného výkonného orgánu, zejména pro CO, když jeho funkce spočívá 
především v kontrolních činnostech a v zajišťování podkladů dle pokynů odpovědných osob. 

Postavení OIA je upraveno především těmito vnitřními předpisy: 

 1.4 Pracovní pokyn 4/2015 Vnitřní kontrolní systém LČR 

 1.2 Směrnice 17/2015 Organizační řád  

 

Další odpovědnosti a pravomoci jsou popsány v konkrétních kapitolách tohoto dokumentu.  

Pokud není výslovně stanoveno jinak, odpovídá za plnění každé činnosti v rámci CCP CO. 

 

6 Související dokumenty 

6.1 Základní právní předpisy 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění (dále jen „trestní zákoník“). 

Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen 
„zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“). 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění (dále jen „trestní řád“). 

Veškeré prováděcí předpisy k uvedeným zákonům, a související předpisy. 

Odkazované právní předpisy jsou v celém rozsahu volně dostupné na intranetu LČR, s.p., veřejném 
internetu (prostřednictvím některého vyhledávače), a rovněž jsou k dispozici na vyžádání u CO či OIA.  
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6.2 Interní předpisy 

 Statut LČR, s.p. 

 1.2 Směrnice 26/2017 Etický kodex 

 1.1 Pracovní pokyn 9/2015 Postup při řešení stížností a ostatních podání 

 1.2 Směrnice 17/2015 Organizační řád  

 1.2 Směrnice 22/2016 Protikorupční program LČR, s.p. 

 1.3 Pracovní pokyn 136/2017 Etická komise 

 1.3 Směrnice 4/2015 Řízení rizik 

 1.4 Řád 03/2013 Spisový a skartační řád 

 1.4 Pracovní pokyn 4/2015 Vnitřní kontrolní systém LČR 

 1.4 Pracovní pokyn 23/2015 Analýza rizik 

 3.2 Směrnice 11/2015 Personalistika 

 3.2 Směrnice 20/2015 Profesní rozvoj zaměstnanců Kariérní řád LČR, s. p. 

 3.2 Pracovní pokyn 7/2017 Systém hodnocení zaměstnanců 

 3.2 Pracovní pokyn 8/2015 Systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců 

 3.2 Pracovní pokyn 98/2016 Mzdový předpis o odměňování zaměstnanců 

 3.5 Směrnice 14/2015 Marketing a komunikace s veřejností  

 3.5 Pracovní pokyn 12/2015 Poskytování darů LČR 

 

Kodex CCP, Protikorupční program LČR, s.p. a Etický kodex včetně příloh jsou v celém rozsahu volně 
dostupné na webových stránkách LČR, s.p. 

 

7 Přílohy 

 Příloha č. 1 - Prohlášení o seznámení se s CCP 

 Příloha č. 2 - Prohlášení vedení podniku 

 Příloha č. 3 – Základy trestní odpovědnosti a vybrané trestné činy 

 Příloha č. 4 - Manuály 

 Příloha č. 5 - Doložka CCP do komunikace 

 Příloha č. 6 - Doložka CCP do vstupního listu zaměstnance 

 Příloha č. 7 - Doložka CCP do vnitřních předpisů 

 Příloha č. 8 - Doložka CCP do smluvní dokumentace 

 Příloha č. 9 - Pravidla pro využití webové oznamovací linky 
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8 Závěrečná ustanovení 

V případě jakýchkoliv rozporů s ostatními vnitřními dokumenty, platí ustanovení dané touto Směrnicí. 

Autorizace dokumentu: 

 Zpracoval * Ověřil * Schválil 

Jméno  JUDr. Martin Valdauf, MBA Ing. Daniel Szórád, Ph.D. 

Datum    

Podpis    

 * vyplňuje se pouze v případě, že dokument zpracovala nebo ověřila jiná osoba než schvalovatel  


