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CCP DOLOŽKY 
 
 
do vnitřních předpisů: 
 
Criminal compliance program LČR, s.p. 
 
LČR, s.p. má zaveden efektivní Criminal compliance program LČR, s.p („CCP“), který je závazný pro 
všechny zaměstnance LČR, s.p. v celém svém rozsahu a jehož zásady a hodnoty mají dopad také na  
osoby, s nimiž LČR, s.p. vstupuje do smluvních vztahů.  
 
Každý, kdo se dozví o porušení jakéhokoli ustanovení tohoto vnitřního předpisu, které by naplňovalo 
porušení CCP, by měl oznámit takové porušení postupem předpokládaným v CCP. 

 
do komunikace: 
 
Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání 
a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy 
České republiky, s.p. je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a 
pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. 
(dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální 
jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, 
nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové 
jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách www.lesycr.cz. 

 
do smluvní dokumentace: 

 
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.  
 
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 
nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, 
případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích 
zaměstnanců podle platných právních předpisů.  

 
LČR (popř. nutno označit LČR dle smlouvy, např. jako objednatel, Lesy ČR, kupující apod.) za tímto 
účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále 
jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 
neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.  
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