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Prohlášení státního podniku Lesy České republiky, s.p. k zákonu o trestní odpovědnosti 
právnických osob  

 
Lesy České republiky, s. p., tímto v souladu se svým Criminal compliance programem činí toto:  

 
p r o h l á š e n í 

 

I. Nulová tolerance k nelegálnímu jednání 
1.1 Lesy České republiky, s.p. netolerují žádnou formu trestné činnosti a vykonávají svoji činnost 

vždy v plném souladu se všemi právními a etickými požadavky. 
1.2 Lesy České republiky, s.p. deklarují absolutně nulovou toleranci k trestné činnosti spáchané 

v jejich zájmu nebo v rámci jejich činnosti ze strany jejich zaměstnanců či osoby v obdobném 
postavení, ale i ze strany členů jejich statutárního orgánu nebo jiných osob ve vedoucím 
postavení v jejich rámci oprávněných jejich jménem nebo za ně jednat, osobou ve vedoucím 
postavení v jejich rámci, která vykonává řídící nebo kontrolní činnost anebo tím, kdo vykonává 
rozhodující vliv na jejich řízení (dále jen „dotčené osoby“). 

1.3 Všechny dotčené osoby dodržují právní řád ČR stejně jako vnitřní předpisy Lesů České 
republiky, s.p.  

1.4 Snaha o předcházení trestné či jakékoli jiné nezákonné činnosti je proto jednou z hlavních priorit 
Lesů České republiky, s.p. 

 

II. Criminal compliance program  
2.1 Lesy České republiky, s.p. disponují Criminal compliance programem, který je uceleným 

systémem interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná 
trestněprávní či neetická jednání.  

2.2 Lesy České republiky, s.p. se hlásí nejen ke společenskému zájmu na prevenci a odhalování 
trestné činnosti a na odvrácení jejích následků, ale rovněž i ke společenské odpovědnosti, která 
vyplývá z jejich specifického postavení. 

2.3 Criminal compliance program tvoří nedílnou součást firemní kultury Lesů České republiky, s.p. 
2.4 Criminal compliance program je pravidelně vyhodnocován a aktualizován.  
2.5 Základním obsahem Criminal compliance programu jsou Kodex Criminal compliance programu 

LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh, 
které jsou závaznými vnitřními předpisy Lesů České republiky, s.p.  

 

III. Prevence  
3.1 Podstatnou část Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. tvoří pravidla pro 

předcházení trestné činnosti Lesů České republiky, s.p.  
3.2 Lesy České republiky, s.p. v rámci své činnosti vyvíjí veškerou snahu k předcházení jednání 

fyzických osob, které by jim mohlo být přičitatelné dle ustanovení § 8 zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob.  

3.3 Lesy České republiky, s.p. v rámci svého Criminal compliance programu disponují systémem 
opatření k prevenci trestní odpovědnosti v rámci jejich činnosti. Tyto preventivní kroky považují 
za maximálně vhodné zejména z hlediska praktického a odpovídající reálné intenzitě hrozícího 
rizika.  

3.4 Lesy České republiky, s.p. nastavily mechanismus identifikace a následného řešení 
trestněprávních a dalších rizik, zejména mají efektivně fungující systém pro oznámení 
podezření těchto rizik.   

 
 
V Hradci Králové …………………… 
 

 
      …………………………………………………. 

Ing. Daniel Szórád, Ph.D., 
Generální ředitel Lesy České republiky, s.p. 


