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ÚVOD 
 

Státní podnik Lesy České republiky, s. p., zavedl vlastní criminal compliance program v reakci na 

legislativní vývoj (novelizace zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
proti nim). Tato zpráva o plnění tohoto programu slouží podniku a veřejnosti k transparentnímu 

ověřování naplňování a funkčnosti tohoto programu. Zpráva je sestavena v dané struktuře jednou ročně 

vždy do 30.4. Hodnotící závěry a další údaje týkající se CCP jsou relevantní od data 30. 4. 2020 do 31. 

3. 2021.  
 

IMPLEMENTACE CCP 

V rámci implementace CCP došlo v roce 2019 a 2020 k několika úpravám criminal compliance 

programu, kdy nově došlo ke zrušení vnitřních předpisů (samostatné úpravy) protikorupčního programu, 
etického kodexu a Kodexu CCP. Vznikl jeden samostatný dokument – Procesní směrnice 6/2019 

Criminal compliance program a jeho zajištění. K této úpravě přistoupil podnik z důvodu zjednodušení 

celé agendy a z důvodu zpřesnění procesních postupů, které byly nově popsány. Nově by tak nemělo 

docházet k polemice jaká odpovědná osoba bude podnět nebo oznámení řešit a zároveň došlo ke 
konkretizaci rolí a odpovědností v rámci programu. Od tohoto postupu si podnik slibuje větší 

přehlednost a zjednodušení problematiky pro uživatele – dotčené osoby, příp. oznamovatele. Dále došlo 

ke změnám odpovědností v rámci formálního řešení stížností a podnětů.  
 

V roce 2020 bylo také vytvořeno povinné e-learningové školení CCP pro všechny THP zaměstnance 

státního podniku Lesy České republiky, ve kterém jsem zaměstnanci seznámeni nejen s obecnou 
problematikou CCP, ale především s vybranými skutkovými podstatami, trestní odpovědností, 

bezpečnostní politikou a také s následky porušení CCP. Od zavedení povinného e-learningového školení 

si podnik slibuje zvýšení povědomí o CCP a zefektivnění procesu oznámení na podezření, díky lepšímu 

povědomí o celé problematice. 
 

 

 
 

POČET A STRUČNÝ POPIS OBSAHU OZNÁMENÍ NA 

PODEZŘENÍ Z PORUŠENÍ CCP VČETNĚ NEETICKÉHO  

JEDNÁNÍ 

 STÍŽNOSTI A PODNĚTY ŠETŘENÉ KANCELÁŘÍ GENERÁLNÍHO 

ŘEDITELE  
 

V roce 2020 řešila Kancelář GŘ celkem 27 podání. 

Z celkem 30 podání doručených na Ř LČR byla 3 podání postoupena příslušným organizačním 

jednotkám LČR nebo odborům Ředitelství LČR, 4 podání byla vyhodnocena jako oprávněná, 2 částečně 

oprávněné a 18 podání bylo neoprávněných. 3 podání nebyla řešena z důvodu evidentně falešného 

anonymního obvinění (opakovaná, příliš obecná podání), případně se stížnost netýkala zaměstnanců 

nebo pozemků LČR. 1 ze stížností byla podána jako CCP – vyhodnocena jako neoprávněná. 



Oprávněných a částečně oprávněných podání bylo celkem 6 a podrobnosti o nich jsou uvedeny v tabulce 

níže: 

Datum 

přijetí 

Termín 

odpovědi 

Popis, předmět stížnosti Opatření 

07.01.2020 31.01.2020 Podvody při veřejných 

zakázkách na LS Bruntál, které 

při stavbách prováděl zhotovitel 
Ing. Pavel Vonc. 

Seznámení příslušných pracovníků 

dotčených LS s riziky, která byla 

pojmenována na základě zjištění 
učiněných při prověřování stížnosti. 

19.01.2020 21.01.2020 Krádež dříví na revíru Hluboká 

na LS Přeštice. 

Nahlášení zjištěných krádeží 

na Policii ČR, kontrola dalších míst 
revíru, kontrola náležitosti smluv. 

08.02.2020 25.02.2020 

 

Nedodržení parametrů kvality 

dříví při dodávkách smluvnímu 

partnerovi ze strany 
LS Vodňany. 

Se stěžovatelem bylo jednáno 

osobně a záležitost mu byla 

s omluvou vysvětlena. 
Zaměstnancům LS bylo uloženo 

zjednání nápravy, byli upozorněni 

na nutnost řádného uzavření 
smlouvy a dodržování 

kvalitativních technických 

podmínek odběratele v obdobných 

případech. 

18.02.2020 27.2.2020 Stížnost na absenci komunikace 

z úrovně LS Jindřichův Hradec 

ve věci prodeje pronajaté 
nemovitosti. 

Vyřízeno osobně se stěžovatelem, 

nájemci byla prodloužena nájemní 

smlouva. 

05.09.2020 09.09.2020 

 

Neoprávněná těžba o víkendu 

v listnatém lese 

na LS Litoměřice. 

Těžba nebyla neoprávněná, při 

kontrole však byly zjištěny 

nedostatky, které byly předány 
na LS k vyřešení. 

10.09.2020 10.09.2020 

 

Nečinnost revírníka V. Veselého 

(LS Lužná) ve věci odstranění 
borových souší ohrožujících 

okolní nemovitosti v obci 

Družec, ul. Sadová. 

Záležitost byla se stěžovatelem i LS 

osobně projednána. Lesní správce 
uložil revírníkovi kontaktovat 

stěžovatele a nechat jej zpracovat 

problematické stromy v rámci 

samovýroby a tímto způsobem byla 
následně stížnost též smírně 

uzavřena. 

 

 

 STÍŽNOSTI A PODNĚTY ŠETŘENÉ OMBUDSMANEM  
 

V souladu s bodem 4.2.4 Monitorování a zlepšování CCP, 1.1. Procesní směrnice 6/2019 Criminal 

compliance program a jeho zajištění, je ze strany Ombudsmana předkládána zpráva o jeho činnosti za 

období od 1.8.2019 do 31.1.2020. 

Zhodnocení naplnění a dodržování etických pravidel podniku: 

1) Počet doručených oznámení – viz tabulka č. 1 



2) Stručný popis obsahu doručených oznámení – viz tabulka č. 1 

3) Kvalifikace oblastí a procesů, ve kterých je neetické jednání signalizováno – z obsahu 

jednotlivých podání a v souvislosti s výsledkem jejich prověřování je možno konstatovat, že 

porušení etických pravidel LČR, s.p., nebylo oficiální cestou k rukám Ombudsmana signalizováno. 

4) Stav implementace etických opatření – probíhá ve spolupráci odborů přímo řízených GŘ resp. 

KGŘ (e-learningové školení CCP, nastavení preventivních opatření v oblasti kybernetické 

bezpečnosti…). 

5) Informace k úrovni a potřebě etického vzdělávání – základní školení v oblasti CCP, etických 

pravidel a bezpečnostní politiky probíhá u nových zaměstnanců v rámci vstupního vzdělávání - 

„adaptačních dnů“, u všech zaměstnanců proběhlo e-learningové školení CCP (včetně etických 

pravidel s bezpečnostní politiky. Průběžné seznamování s příslušnými, aktuálními, vnitřními 

směrnicemi a dalšími informačními materiály z uvedených oblastí je zaměstnancům umožněno a 

probíhá formou sebevzdělávání prostřednictvím intranetových stránek LČR, s.p.. 

6) Základní shrnutí přijatých opatření – provedená opatření v oblasti vzdělávání zaměstnanců jsou 

průběžné aktualizována a to včetně příslušných vnitřních předpisů. 

7) Identifikace rizik – znalost a dodržování vnitřních bezpečnostních směrnic LČR, s.p., důsledná 

kontrolní činnost.  

 

Tabulka č. 1 

č. 
datum 

přijetí 
kategorie oznámení 

korupčn

í – 

neetické 

jednání 

korupční 

riziko 
oprávněnost 

1. 17.2.2020 Dotaz k nájemní smlouvě ne ne částečně  

2. 18.2.2020 Stížnost na zaměstnance LS ne ne ne 

3. 18.8.2020 Pád stromu na pozemek ne ne ne 

4. 22.9.2020 Prodloužení pracovní smlouvy ne ne ne 

5. 4.12.2020 Ohrožení pádem stromů 
 

ne ne částečně 

 

 

 KRÁDEŽE DŘEVA A OSTATNÍ STÍŽNOSTI 

Krádeže dřeva od 1.1.2020 do 31.12.2020 

V roce 2020 bylo zjištěno 99 případů krádeží dříví v celkovém objemu 3 037,66 m
3
 a celkové částce 

2 126 362,- Kč. V jednom případě byl pachatel přistižen při činu. Vysoký objem odcizeného dříví 

výrazně ovlivnily 2 krádeže, a to na LZ Konopiště, kde bylo odcizeno 150 m3 kulatiny za 135 000,- Kč 

a dále na LS Nasavrky, kde bylo odcizeno 120 m3 kulatiny z expedičního skladu za 120 000,- Kč. 

Pachatele uvedených největších krádeží se nepodařilo zjistit. V tomto roce došlo rovněž ke dvěma 

krádežím sazenic v hodnotě 79 000,- Kč přímo z oplocenek. 

 



Zdroj: aplikace MVP 

 

KŘ/LZ Množství/m3 Cena 

LZ Boubín 53,34 37 338 

LZ Kladská 6,93 4 851 

LZ Konopiště 169,03 118 321 

LZ Židlochovice 58,82 41 174 

KŘ Ostrava 28,79 20 153 

KŘ Šumperk 143,33 100 331 

KŘ Zlín 8,30 5 810 

KŘ Brno 560,16 392 112 

KŘ Jihlava 833,22 583 254 

KŘ Choceň 382,16 267 512 

KŘ České Budějovice 86,88 60 816 

KŘ Plzeň 227,85 159 495 

KŘ Karlovy Vary 71,83 50 281 

KŘ Teplice 56,23 39 361 

KŘ Liberec 350,79 245 553 

   

Celkem 3037,66 2 126 362 

 

 

KVALIFIKACE OBLASTÍ A PROCESŮ, VE KTERÝCH JE 

KORUPČNÍ A JINÉ TRESTNÍ ČI NEETICKÉ JEDNÁNÍ 

SIGNALIZOVÁNO 

Stanovené oblasti, ve kterých hrozí nejvyšší potenciál porušení CCP programu (oblasti majetku, 

veřejných zakázek, korupce a životního prostředí) se ukázaly jako vhodně nastavené, a to 

s ohledem na řešení potencionálních problémů, resp. porušení, které spadaly právě zejména do 

těchto oblastí.1  Zároveň jsou tyto oblasti významně upraveny vnitřními předpisy podniku a 

potenciální riziko nelegálního postupu je minimalizováno, vyjma úmyslného excesu, který 

prakticky nelze nikdy vyloučit. I přesto však podnik zahájil cílená školení, jejichž součástí je 

také soubor důsledků takového jednání. 

 

 

STAV IMPLEMENTACE PROTIKORUPČNÍCH A JINÝCH 

ANTI-TRESTNÍCH OPATŘENÍ 

V rámci implementace protikorupčních a jiných anti-trestních opatření přistoupil podnik 

k cíleným školením formou e-learningu. Jednotlivá školení vychází zejména z provedených 

analýz nejčastějších incidentů, či pochybení zaměstnanců, čímž je zvýšena míra odbornosti a 

efektivita zaměření na dotčené zaměstnance.  

V roce 2020 proběhlo takto cílené školení vedoucí ke zmírnění incidentů v souvislosti 

s nákupem strojních investic, kde byly formou e-learningu povinně proškoleni zaměstnanci, 

 
1 Tyto oblasti byly stanoveny s ohledem na činnost podniku a pohyby majetku.  
 



jejichž pracovní náplň se dotýká procesu nákupu strojních investic, a to ve všech činnostech 

s ním souvisejících, od zadávání požadavků a parametrů, přes stanovení podmínek, až po 

fakturaci. Celkem tak bylo proškoleno 184 zaměstnanců. 

V současné době je připravováno další cílené školení se zaměření na IT, jehož přínosem bude 

zejména snížení bezpečnostních, informačních a kybernetických rizik. 

 

 

INFORMACE K ÚROVNI PROTIKORUPČNÍHO A JINÉHO 

TRESTNĚPRÁVNÍHO ČI ETICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Podnik započal se školením problematiky CCP prostřednictvím e-learningového školení, které 

je povinné pro všechny THP zaměstnance státního podniku. Školení je zaměřeno na podmínky 

trestní odpovědnosti, otázky trestní odpovědnosti právnických osob a následků porušení CCP, 

na používání postupů CCP, bezpečnostní politiku a základní otázky trestního práva a nastínění 

jednotlivých skutkových podstat. Celé školení je zakončeno testem, který ověří povědomí 

zaměstnanců o dané problematice. Kurz k CCP již splnilo 2510 zaměstnanců z celkového 

počtu 2604 THP zaměstnanců. 

 

U zaměstnanců ředitelství LČR a vedoucích zaměstnanců, kde je potencionální riziko dopadu 

sankce vyšší uvažuje podnik o detailním proškolování zaměstnanců, obdobně jako je to u 

nových nástupů.  

 

Na intranetových stránkách podniku jsou volně dostupné školící materiály v samostatné 

podsekci, která byla za účelem vyšší informovanosti zřízena. Tato se týká komplexně CCP, 

tedy také etických pravidel.   

 

NOVINKY V OBLASTI CCP 

V průběhu roku 2020 došlo ke zvýšení hranice škody u trestných činů. Veškeré změny byly 

okamžitě zohledněny ve všech školících materiálech státního podniku LČR. 

 

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CCP S NÁVRHEM JEJICH 

AKTUALIZACE  

Nově došlo k přenastavení a zjednodušení celého programu, kdy je příliš brzo hodnotit nastalé 

změny. Věříme, že tímto postupem přiblížíme problematiku dotčeným osobám a lépe 

postihneme potřeby podniku. 

V rámci řízení rizik byla v jednotlivých klíčových oblastech a procesech podniku 

identifikována rizika spojená s CCP. K těmto rizikům, budou v průběhu roku navržena a 

implementována opatření ke zmírnění těchto rizik. U nejrizikovějších oblastí, jako jsou 

zadávání veřejných zakázek, resp. oblast nákupu, správy majetku, obchodu a IT pak budou 

probíhat další výše uváděná cílená školení pomocí e-learningu obdobně jako v případě nákupu 

strojních investic, či IT. Obecně pak byla identifikována v souvislosti s CCP tato rizika: 



 

 Protiprávní jednání fyzických osob, zejm. zaměstnanců a právnických osob, včetně 

státního podniku 

 Vytváření podmínek ke spáchání trestného činu 

 Neoznámení trestné činnosti 

 Nezabránění trestné činnosti 

 Nedostatečná ochrana oznamovatelů 

 Neetické jednání zaměstnanců podniku 

 Zneužití práv právnické osoby vůči fyzické osobě (zaměstnancům) 

 

 


