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I. Úvodní deklarace 

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., jako státní podnik, který je 
právnickou osobou oprávněnou hospodařit s majetkem České republiky, se v souladu 
se snahou Vlády České republiky a Ministerstva financí potlačovat korupční jednání, 
připojuje tímto k boji s korupcí.  

 Korupční jednání neschvalujeme v jakékoli jeho formě. 

Prioritou SPCSS je zcela odstranit či v maximální možné míře omezit předpoklady pro 
vznik korupčního jednání a v návaznosti na identifikovaná korupční rizika přijmout 
efektivní opatření k jejich minimalizaci. Důraz klademe na prevenci, změny 
systémového charakteru v kontrolní a řídicí oblasti a na vytvoření transparentního 
prostředí vůči veřejnosti, obchodním partnerům i vlastním zaměstnancům. 

 Korupční jednání je společensky nepřijatelné, způsobuje 
nedůvěryhodnost, podrývá důvěru vlastních zaměstnanců a může 
vést k trestní odpovědnosti zaměstnance, ale i SPCSS. 

 
Korupce je obecně chápána jako zneužití postavení nebo pracovní funkce k vlastnímu 
prospěchu, k prospěchu třetí osoby, nebo v neprospěch společnosti. Korupce 
zahrnuje nabízení, poskytnutí, požadování nebo přijetí jakékoli výhody jako pobídky 
něco udělat v rámci svých běžných pracovních činností. Takové nabízení, poskytnutí, 
požadování nebo přijetí výhody musí být zároveň nečestné, nelegální, nebo musí 
představovat porušení vnitřních předpisů či narušení důvěry. 

Právní řád České republiky pojem korupce nedefinuje. Mezi korupční trestné činy lze 
však ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „trestní zákoník″) zařadit zejména trestné činy přijetí úplatku (§ 331), 
podplacení (§ 332), nepřímé úplatkářství (§ 333), pletichy v insolvenčním řízení 
(§ 226), porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže [§ 248 odst. 1 písm. 
e)], sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě 
(§ 256 odst. 1 a 3), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži [§ 257 
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odst. 1 písm. b) a c)], nebo pletichy při veřejné dražbě [§ 258 odst. 1 písm. b) a c)]. 
K trestným činům, které mají znaky korupčního chování v určitých zvláštních 
situacích, lze řadit také například trestné činy porušení povinnosti při správě cizího 
majetku (§ 220 a §221) a zneužití informace a postavení v obchodním styku 
(§ 255). Přehled rizikových jednání tvoří přílohu č. 3 tohoto protikorupčního 
programu. 

Obecné varovné signály korupčního jednání jsou zejména nákladný životní styl osob 
podílejících se na korupci, obcházení nebo přehlížení předpisů, nereagování na 
podezřelé momenty, sociální problémy (gamblerství), kamarádský tón při jednání 
s protistranou, pohostinnost od třetích osob a další. Systém indikátorů trestné 
činnosti tvoří přílohu č. 4 tohoto protikorupčního programu.  

V souvislosti s eliminací korupčního jednání a prevencí jeho vzniku usilujeme  
o posílení morální integrity našich zaměstnanců, posílení a propagaci etického 
chování a v neposlední řadě rovněž o snižování motivace našich zaměstnanců ke 
korupčnímu jednání. K tomu mimo jiné slouží Etický kodex SPCSS, který vychází 
z obecně uznávaných morálních zásad a vzájemného působení mezilidských vztahů 
v demokratické společnosti, a pravidelná školení zaměstnanců, kterým jsou riziková 
jednání srozumitelně vysvětlována na praktických příkladech. 

 
 Cíle, kterých chceme dosáhnout: 

 
• posílení integrity a odolnosti zaměstnanců vůči korupčnímu jednání  

a jejich loajality vůči podniku; 

• snížení motivace zaměstnanců ke korupci a zvýšení pravděpodobnosti jejího 
odhalení; 

• zvýšení transparentnosti při činnostech podniku – rozhodování, informace, 
veřejné zakázky, nakládání s majetkem a jeho správa; 

• důsledné vedení dokumentace, zejména v elektronickém systému; 

• vytvoření efektivního systému řízení rizik, jejich průběžná identifikace 
a vyhodnocení, aktualizace Seznamu korupčních rizik a Mapy korupčních rizik; 

• nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování 
korupčního jednání; 

• důsledné prověřování oznámení pro podezření na korupční jednání včetně 
přijetí adekvátních nápravných opatření; 

• minimalizace ztrát způsobených korupčním jednáním a zabránění opakování 
obdobného korupčního scénáře; 

• dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitropodnikových dokumentů; 

• pravidelná aktualizace vnitropodnikových dokumentů v souladu s právními 
předpisy a aktuální situací v podniku při dodržování morálních hodnot organizace; 

• zdokonalení Protikorupčního programu a umožnění koordinace protikorupčních 
činností napříč resorty.  

 

SPCSS zavedl preventivní Compliance program SPCSS a odmítá tolerovat jakékoli 
porušení zásad v něm zavedených. SPCSS se zavazuje dodržovat tento Protikorupční 
program za účelem vytvoření podmínek pro eliminaci korupčního jednání. 
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II. Rozsah působnosti 

1. Protikorupční program je vnitropodnikovým dokumentem (směrnicí), a tudíž je 
závazný v celém rozsahu pro podnik i jednotlivé zaměstnance a odpovědné 
osoby. Zaměstnancům je dostupný na intranetu podniku, veřejnosti na internetu 
z webových stránek podniku v části informace pro veřejnost. 

2. Informace o Protikorupčním programu jsou tak zcela veřejně dostupné jak 
zaměstnancům podniku, tak široké veřejnosti a obchodním partnerům. 

 
 

III. Definice zkratek a pojmů 

Compliance 
manager 

Osoba určená v SPCSS pro oznamování škodlivého jednání. 
Compliance managerem je: 
 
SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s.r.o. 
Vodičkova 695/24, 110 00 Praha 1 
Pověřená osoba: Mgr. Ing. Lukáš Vajda, advokát 
E-mail: lukas.vajda@svlegal.eu 

Compliance 
program 

Soubor pravidel a opatření, jejichž cílem je zamezit 
porušování právních předpisů a etických norem ze strany 
podniku a jeho zaměstnanců 

Etický kodex Etický kodex  

IA Interní auditor 

NNTB Aplikace Nenech to být – online schránka důvěry 

OVZ Oddělení veřejných zakázek 

PeO Personální oddělení 

PrO Právní oddělení 

RRIPP Rámcový resortní interní protikorupční program 

ŘÚPS Ředitel úseku právních služeb 

SGŘ Sekretariát generálního ředitele 
SPCSS nebo 
podnik Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 

OM Oddělení marketingu 

Whistleblowing Oznamování podezření na spáchání jakéhokoliv škodlivého 
jednání 

Zaměstnanec Zaměstnanci SPCSS a odpovědné osoby1 

 
1 Odpovědnou osobou se dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob myslí 1) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu SPCSS anebo jiná osoba, 
která je oprávněna jménem nebo za SPCSS jednat; 2) ten, kdo u SPCSS vykonává řídící nebo 
kontrolní činnost; 3) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení SPCSS, jestliže jeho jednání bylo 
alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost SPCSS. 

mailto:lukas.vajda@svlegal.eu
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IV. Nástroje k vytváření a posilování protikorupčního klimatu 

Cíl: Snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost 
jejího odhalení.  

Vycházíme z předpokladu, že loajální a motivovaný zaměstnanec nemá důvod 
se korupčního jednání vůbec dopouštět, a proto jako významný nástroj v boji 
proti korupci zevnitř shledáváme zvyšování motivace našich zaměstnanců a jejich 
loajality vůči podniku. 

Etický kodex 

Dbáme na to, aby chování našich zaměstnanců bylo vždy etické, transparentní  
a v souladu s právním řádem ČR a hodnotami podniku. Základní morální pravidla 
chování zaměstnanců, která nevyplývají z právních či vnitropodnikových předpisů, 
definuje Etický kodex. Ten současně stanoví zásady ve vztahu k problematice 
korupčního jednání. 

Etický kodex bude vždy dostupný všem zaměstnancům a široké veřejnosti, a to 
prostřednictvím intranetu a webových stránek podniku. Etický kodex musí dodržovat 
všichni zaměstnanci SPCSS; vedoucí zaměstnanci pak dbají o posílení a udržení 
etického chování mezi svými podřízenými. 

Dodržování Etického kodexu hodnotí zejména vedoucí zaměstnanci, a to průběžně. 
V případě porušení Etického kodexu je zaměstnanec na takové porušení upozorněn 
svým nadřízeným. Pokud by se jednalo o porušení vážné či opakované, bude 
záležitost řešena v součinnosti s PeO. 

Odpovědnost: PeO 
Spolupráce:  ŘÚPS, IA, Compliance manager, všichni zaměstnanci 
Termín: průběžně 

Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci 

Protikorupční program a boj s korupcí má výslovnou podporu vedení podniku 
vyjádřenou úsilím o posílení etického chování, možností otevřeného vyjadřování 
názorů zaměstnanců a třetích osob při upozorňování na korupční či neetické chování. 

Prohlašujeme, že korupční jednání je pro nás nepřístojné v jakékoli jeho formě 
a nebudeme jej tolerovat ani uvnitř, ani vně našeho podniku. K potírání takového 
jednání použijeme veškerých dostupných prostředků. 

Především vedoucí zaměstnanci propagují jednání odmítající jakékoli korupční 
jednání a dbají na dodržování etických zásad při výkonu práce. Vedoucí zaměstnanci 
mají povinnost na pracovišti vytvářet takové klima, aby bylo zabráněno možnému 
vzniku korupčního prostředí či jednání. Pokud k takové situaci přesto dojde, vedoucí 
zaměstnanci jsou povinni zajistit sami oznámení takového jednání za účelem řádného 
prošetření, popř. je k takovému prošetření vyžadována jejich plná součinnost. 

Vedoucí zaměstnanci upozorňují průběžně své podřízené o možných korupčních 
rizicích a způsobu, jakým jim lze předcházet; dbají též na zajištění dodržování 
Etického kodexu. 

Odpovědnost:  vedoucí zaměstnanci  
Spolupráce: všichni zaměstnanci 
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Termín: průběžně 

Vzdělávání zaměstnanců 

Usilujeme o podporu vzdělávání zaměstnanců v oblasti etického chování  
a protikorupční problematiky s cílem zvýšit schopnost našich zaměstnanců korupční 
jednání rozpoznat a minimalizovat riziko jeho vzniku. 

Noví zaměstnanci budou seznamováni s Compliance programem SPCSS v rámci 
úvodního školení vstupního vzdělávání. Zaměstnanci budou dále školeni buď formou 
eLearningu či prezenční formou, kde jim budou riziková jednání srozumitelnou 
formou předestřena.  

Odpovědnost:  PeO  
Spolupráce: ŘÚPS, IA  
Termín: průběžně 
 

Transparentnost 

Usilujeme o maximální transparentnost ve všech oblastech činností podniku.  

i. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích 
 
Transparentní zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky 
zaměstnancům a další veřejnosti. 
 

- informace vztahující se k rozpočtu a hospodaření podniku (Výroční zpráva); 
- povinné informace o veřejných zakázkách – odkazem na profil zadavatele; 
- smlouvy a objednávky s plněním v hodnotě přesahující 50 000 Kč v Registru 

smluv; 
- informace o zveřejňovaných poradcích a poradních orgánech. 

Odpovědnost: SGŘ 
Spolupráce: PrO, OVZ, OM, vedení podniku  
Termín: průběžně 
 

ii. Zveřejňování informací o systému rozhodování 
 
Transparentní aktivní zpřístupňování informací o jednotlivých úsecích v organizační 
struktuře SPCSS a kompetencích při rozhodování organizace zaměstnancům 
podniku a další veřejnosti.  

- organizační struktura; 
- kontakty na vedoucí až na úroveň vedoucích oddělení (telefon a e-mail);  
- profesní životopisy jednotlivých členů vedení podniku; 
- aktuální informace formou tiskových zpráv; 
- žádosti a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. 

Odpovědnost: SGŘ 
Spolupráce: PrO, OVZ, OM, vedení podniku  
Termín: průběžně 
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iii. Zveřejňování informací o protikorupčních činnostech 
 
Požadavek na otevřenost a transparentnost mimo jiné naplňujeme pravidelnou 
úpravou a aktualizací našich webových stránek přístupných z internetu,  
na kterých lze nalézt veškeré relevantní informace o protikorupčních činnostech 
podniku, a to Protikorupční program SPCSS, Etický kodex SPCSS, systém pro 
oznámení podezření na korupci či neetické jednání, seznam poradců a další údaje 
související s protikorupční tematikou. 

Odpovědnost:  PeO, IA, OM, SGŘ, PrO 
Termín: průběžně 
 
 

V.  Whistleblowing 

1. Systém pro oznámení podezření na korupční jednání  
Systém pro oznámení podezření na korupční jednání detailně 
upravuje vnitropodnikový dokument (směrnice) o whistleblowingu – Pravidla 
oznamování škodlivého jednání.  

Oznámení týkající se podezření na korupční jednání lze učinit: 

a) na elektronickou adresu: korupce@spcss.cz 

b) písemně či osobně (popř. telefonicky) na adrese: 

SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s. r. o. 

Vodičkova 695/24 

110 00 Praha 1 

Pověřená osoba: Mgr. Ing. Lukáš Vajda 

E-mail: lukas.vajda@svlegal.eu  

c) prostřednictvím online schránky důvěry NNTB. Odkaz na online schránku 
důvěry je uveřejněn na webových stránkách podniku v části informace pro 
veřejnost a také v manuálu k použití aplikace NNTB, který je přílohou Směrnice 
o whistleblowingu – Pravidla oznamování škodlivého jednání. 

 Oznámení je oprávněna učinit jak 3. osoba, tak zaměstnanec podniku. 

 Oznámení lze učinit i anonymně. Náležitě prošetřena budou veškerá 
oznámení, tj. bez ohledu na jejich anonymní charakter. 

Zaměstnancům se poskytuje možnost obrátit se na Compliance managera  
s jakýmkoli podezřením na jednání v rozporu s Etickým kodexem, i bez podezření 
na korupční jednání, a to i v případě porušení Etického kodexu ze strany vedoucích 
zaměstnanců. Oznámení na neetické jednání lze primárně učinit na e-mailové 
adrese: etika@spcss.cz (odkaz na e-mail je umístěn na hlavní stránce intranetu), 
popř. na adresách výše uvedených. 

Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jiné závažné jednání, které 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 

mailto:korupce@spcss.cz
mailto:lukas.vajda@svlegal.eu
mailto:etika@spcss.cz
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webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu 
pro boj proti podvodům (OLAF). 

Odpovědnost: Compliance manager  
Spolupráce: všichni zaměstnanci 
Termín: průběžně 
 
 

VI. Řízení korupčních rizik  

Cíl: Nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování 
korupčního jednání.  

Usilujeme o nastavení účinných kontrolních mechanismů za účelem prevence vzniku 
korupčního jednání, jeho eliminace a odhalování. Proces řízení korupčních rizik slouží 
zejména k identifikaci jednotlivých oblastí, kde může s různou intenzitou ke 
korupčnímu jednání docházet; dále slouží k prověření funkčnosti již nastavených 
kontrolních mechanismů a již přijatých opatření v praxi, a to včetně odstranění 
případných nedostatků systémového charakteru. V rámci tohoto procesu dochází 
k sestavování Seznamu korupčních rizik a na jeho základě následně Mapy korupčních 
rizik (vedené IA a uložené na SharePointu SPCSS); přijímána jsou opatření ke snížení 
pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik. 

Za proces řízení korupčních rizik odpovídá IA za součinnosti PeO a ŘÚPS. 
Proces hodnocení korupčních rizik a monitoring kontrolních mechanismů odhalujících 
korupci tvoří přílohu č. 1 této směrnice. 
 
Následná opatření 
Zavedení opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné 
odhalení v budoucnu.  

Nápravná opatření se uskutečňují v podstatě ve třech rovinách:  

• úprava vnitropodnikových procesů,  
• disciplinární opatření,  
• řešení vzniklých škod.  

Součástí opatření je i nastavení postupu a odpovědnosti za rozhodování 
o disciplinárních opatřeních týkajících se účastníků korupčního jednání; disciplinární 
opatření musí mít za cíl zajistit ochranu majetku státu.  
 
 

VII. Vyhodnocování protikorupčních opatření 

Cíl: Zdokonalovat RRIPP a umožnit koordinaci protikorupčních činností 
napříč resorty.  

Pravidelně ověřujeme, zda jsou úkoly obsažené v tomto protikorupčním programu 
plněny a v jakém rozsahu. Tento protikorupční program aktualizujeme dle aktuální 
potřeby, nejméně 1x za dva roky, aby bylo zaručeno efektivní řízení protikorupčních 
činností v rámci celého podniku. Proces vyhodnocování nastavených protikorupčních 
opatření tvoří přílohu č. 2 této směrnice. 
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VIII. Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Ruší se Protikorupční program ev. č. 4/2022 ze dne 12. ledna 2022. 

2. Tento program nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem vyhlášení 
v podniku. 

 
 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Hodnocení korupčních rizik a monitoring kontrolních mechanismů 

odhalujících korupci  

Příloha č. 2 – Vyhodnocování protikorupčních opatření 

Příloha č. 3 – Přehled rizikových jednání 

Příloha č. 4 – Systém indikátorů trestné činnosti 
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Hodnocení korupčních rizik a monitoring kontrolních mechanismů 
odhalujících korupci 

1. Hodnocení korupčních rizik 
Analýza korupčních rizik zahrnuje zejména identifikaci korupčních rizik, 
vyhodnocení jejich závažnosti a navržení konkrétních opatření za účelem jejich 
eliminace. 

Po identifikaci rizika dojde k určení jeho významnosti, a to v závislosti na stanovení 
stupně jeho možného negativního dopadu a pravděpodobnosti jeho výskytu. 
Číselným ohodnocením korupčního rizika v závislosti na jeho významnosti je 
vyjádřen korupční potenciál té které činnosti a současně jsou tak vymezeny oblasti, 
jimž je nutné věnovat zvýšenou pozornost, neboť právě u nich je takto detekováno 
potencionální riziko výskytu korupčního jednání. Výstupem vyhodnocení korupčních 
rizik je pak nejen Seznam korupčních rizik, ale zejména Mapa korupčních rizik. 

Co se týká možného negativního dopadu korupčního rizika a pravděpodobnosti jeho 
výskytu, rozlišováno je u obou kategorií celkem 5 stupňů. Významnost korupčního 
rizika, která charakterizuje jeho úroveň, je pak dána součinem hodnoty dopadu 
rizika a hodnoty pravděpodobnosti jeho výskytu. Definovány jsou celkem 3 stupně 
významnosti korupčního rizika, a to: a) běžná (interval 1–5), b) zásadní (interval 
6–13) a c) kritická (interval 14–25). 

Proces identifikace korupčních rizik bude probíhat průběžně, minimálně 1x/rok. 
Identifikovaná korupční rizika budou průběžně, min. 1x/rok, zapsána  
do Seznamu korupčních rizik za koordinace IA, čímž bude zajištěna průběžná 
aktualizace Seznamu korupčních rizik. 

K identifikovaným korupčním rizikům jsou přijímána opatření ke snížení 
pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik. Účinnost těchto opatření bude 
vyhodnocována a rizikové oblasti budou dále monitorovány. 

Odpovědnost: IA 
Spolupráce: vedoucí jednotlivých odborů, ŘÚPS, PeO 
Termín: průběžně 

2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci 
Pravidelné testování kontrolních mechanismů používaných k identifikaci  
a odhalování korupčních rizik.  

IA bude provádět pravidelný monitoring (výsledky interních auditů a jiné kontrolní 
činnosti) a kontrolu oblastí, v nichž se objeví riziko výskytu korupčního jednání; 
1x/rok předá o své činnosti zprávu vedení podniku. Součástí monitoringu je 
i vyhodnocení stavu realizace navržených a schválených opatření k eliminaci 
korupčních rizik a vyhodnocení účinnosti realizovaných opatření. 

IA bude rovněž průběžně zajišťováno řešení incidentů,  
a to za účelem eliminace korupčních rizik a zamezení dalšího nežádoucího 
opakování incidentů. V případě, že incident vznikne působením korupčního rizika 
nezařazeného v Seznamu korupčních rizik, bude Seznam korupčních rizik rozšířen 
o toto riziko. 

Odpovědnost: IA  
Spolupráce: vedoucí jednotlivých odborů, ŘÚPS, PeO 
Termín: průběžně 
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Vyhodnocování protikorupčních opatření 

1.1. Hodnocení aktuálního stavu a účinnosti Protikorupčního programu  

Hodnocení plnění a účinnosti Protikorupčního programu, včetně korupčních rizik je 
prováděno průběžně; zajišťuje IA. 

Vždy 1x/rok, nejpozději k 31. 1. příslušného roku, je IA povinen Protikorupční 
program jako celek z hlediska jeho plnění vyhodnotit. 

Odpovědnost: IA  
Spolupráce: všichni zaměstnanci podniku 
Termín: průběžně 

1.2. Zpráva o činnosti IA 

Pravidelně 1x/rok předkládá IA v termínu nejpozději do 31. 1. daného kalendářního 
roku zprávu o své činnosti za uplynulý rok poradě vedení podniku a následně 
na nejbližší jednání dozorčí rady. Součástí této zprávy je mimo jiné i vyhodnocení 
plnění jednotlivých bodů Protikorupčního programu, vyhodnocení realizace 
přijatých protikorupčních opatření za uplynulé období, informace o počtu 
identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prošetření, včetně 
identifikace korupčních rizik a přehledu návrhů na přijetí dalších protikorupčních 
opatření. 

Zpráva o činnosti IA je předkládána v následujícím rozsahu: 

- počet a stručný popis oznámení; 
- kvalifikace oblastí a procesů, ve kterých je korupční jednání signalizováno; 
- stav zavedení protikorupčních opatření; 
- informace k úrovni protikorupčního vzdělávání; 
- základní shrnutí přijatých opatření a identifikace rizik; 
- hodnocení účinnosti Protikorupčního programu. 

Odpovědnost: IA 
Spolupráce: všichni zaměstnanci podniku 
Termín: 31. 1. 

1.3. Aktualizace Protikorupčního programu 

Jsme povinni vyhodnotit potřebu aktualizace Protikorupčního programu  
a případně tento aktualizovat vždy nejpozději do 31. 1. každého kalendářního roku. 
Návrh aktualizace zajišťuje zpravidla IA ve spolupráci s ŘÚPS, který jej  
v uvedeném termínu předkládá vedení podniku ke schválení. 

Aktuální znění Protikorupčního programu bude uveřejněno na internetových 
stránkách podniku (sekce O nás, Informace pro veřejnost).  

Odpovědnost: IA 
Spolupráce: ŘÚPS, SGŘ 
Termín: 31. 1. 
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Přehled rizikových jednání 
1. Kategorie trestných činů 
 

Pro účely tohoto dokumentu byly vytvořeny následující kategorie trestných činů: 

a. korupční trestné činy, 
b. majetkové trestné činy, 
c. trestné činy proti důvěrnosti, integritě a dostupnosti počítačových 

dat a systémů, 
d. trestné činy v souvislosti s veřejnými zakázkami, 
e. trestné činy v souvislosti s insolvenčním řízením, 
f. ostatní trestné činy. 

Těchto trestných činů se, až na určité výjimky dále uvedené, může 
dopustit nejen každý jednotlivý zaměstnanec, ale i SPCSS jako právnická 
osoba. Dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO″) lze SPCSS stíhat za jednání jeho 
zaměstnanců a odpovědných osob pro taxativně vyjmenované trestné činy. SPCSS 
je trestně odpovědný, spáchal-li trestný čin zaměstnanec při plnění pracovních 
úkolů nebo odpovědná osoba jeho jménem, v jeho zájmu nebo v rámci jeho 
činnosti, jestliže mu lze takový trestný čin přičítat. 

SPCSS je přičitatelné jednání: 

a. ředitele nebo jiné osoby ve vedoucím postavení v rámci SPCSS oprávněné 
jménem nebo za SPCSS jednat,  

b. osoby ve vedoucím postavení v rámci SPCSS, vykonávající řídící nebo 
kontrolní činnost, 

c. toho, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení SPCSS, nebo 

d. zaměstnance nebo osoby v obdobném postavení v rámci SPCSS při plnění 
pracovních úkolů, na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynů vedoucích 
osob uvedených v písm. a) až c), nebo pokud tyto vedoucí osoby nepřijaly 
opatření, která lze po nich spravedlivě požadovat, aby takové činnosti 
zaměstnance předešly (jedná se zejména o Etický kodex SPCSS a Compliance 
program SPCSS);  

to vše za předpokladu, že k tomuto jednání dochází v rámci činnosti SPCSS 
nebo v jeho zájmu. 

Další informace související s předcházením trestní odpovědnosti SPCSS jsou 
upraveny zejména v Etickém kodexu SPCSS. 

 
 

2. Druhy trestů, které lze SPCSS uložit 

SPCSS lze uložit tyto tresty (druhy trestů): 

a) zrušení právnické osoby, 
b) propadnutí majetku, 
c) peněžitý trest, 
d) propadnutí věci, 
e) zákaz činnosti, 
f) zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, 
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g) zákaz přijímání dotací a subvencí, 
h) uveřejnění rozsudku.  

SPCSS lze uložit též ochranné opatření zabrání věci nebo zabrání části majetku.  

Nejčastěji ukládaným trestem u právnických osob je peněžitý trest, trest zákazu 
činnosti a trest uveřejnění rozsudku. Nejpřísnějším trestem je zrušení právnické 
osoby, které lze uložit, pokud činnost právnické osoby spočívala zcela nebo úplně 
v páchání trestné činnosti. 

Druh, kombinaci a intenzitu trestu soud v každém konkrétním případě stanovuje 
tak, aby odpovídal všem specifikům případu. Způsob, jakým se ukládají jednotlivé 
trestné činy právnické osobě, je podrobně vysvětlen v „Manuálu trestní 
odpovědnosti SPCSS″, který je přílohou č. 1 Etického kodexu SPCSS (Manuál 
trestní odpovědnosti SPCSS – obecná část).  

 

3. Vysvětlení některých pojmů  

Úplatek 
 

Úplatek je neoprávněná výhoda spočívající v majetkovém 
obohacení (nebo jiném zvýhodnění) jiné osoby, na který 
nemá tato osoba nárok. 
 
Úplatek ale nemusí být nutně finanční. Může mít např. 
následující podoby: 
 
 nabízení, příp. poskytnutí peněz 
 nabízení informací (např. o vypsání veřejné zakázky) 
 nabízení hmotných darů (šperky, drahé hodinky, 

bonboniéra či láhev whisky, nedostatkové zboží) 
 poskytnutí jiných výhod či služeb (např. zaplacení 

dovolené, vstupenky na kulturní akci) 
 zvýhodňování známých a příbuzných (zvýhodnění 

firmy bratra ve veřejné zakázce). 

Úřední osoba 

Úřední osobou je např. soudce, státní zástupce, prezident 
ČR, poslanec nebo senátor, člen vlády nebo jiná osoba 
zastávající funkci v jiném orgánu veřejné moci, jakákoli 
osoba zastávající funkci v zákonodárném, soudním nebo 
jiném orgánu veřejné moci cizího státu, člen zastupitelstva 
nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu 
státní správy nebo jiného orgánu veřejné moci, příslušník 
ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru nebo strážník 
obecní policie, soudní exekutor, notář, finanční arbitr aj. 

Obstarávání 
věcí obecného 

zájmu 

Činnost související s plněním úkolů týkajících se věcí 
obecného zájmu – rozhodování orgánů státní moci 
a správy, uspokojování zájmů občanů a PO v oblasti 
materiálních, sociálních, kulturních a jiných potřeb aj. 
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Veřejná soutěž 

Veřejná soutěž ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník představuje způsob uzavření 
smlouvy. Nabídce předchází výzva k podávání nabídek, 
kterou je iniciováno uzavření smlouvy. Vyhlašovatel pak 
má možnost nabídky posoudit a přijmout nabídku, která 
mu vyhovuje nejlépe. Veřejnou soutěž o nejvhodnější 
nabídku vyhlašuje strana uzavírané smlouvy, která 
předloženou nabídku přijímá. Může se jednat též 
o jakoukoli jinou veřejnou soutěž, která odpovídá výše 
uvedeným parametrům.  

Veřejná dražba 
Dražba, která je provedena dle podmínek upravených 
v zákoně č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách nebo 
zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

Pohrůžka jiné 
těžké újmy 

Může spočívat v hrozbě způsobení majetkové újmy, ztráty 
zaměstnání, vážné újmy na cti a dobré pověsti, zásahu do 
rodinného života nebo manželství apod.  

Úmysl 

Pachatel může trestný čin spáchat buďto úmyslně nebo 
z nedbalosti. V případě úmyslu pachatel ví, že svým 
jednáním se může dopustit trestného činu a v podstatě se 
trestného činu dopustit chce, nebo sice ví, že se může 
dopustit trestného činu, ale je mu jedno, jestli se ho 
dopustí či nikoli. 
 
Příklad: Řidič sedí v autě a čeká, až půjde okolo něj jeho 
soused po chodníku, aby se náhle rozjel a souseda nárazem 
o kapotu usmrtil, protože mu chodí za manželkou. 
 
Příklad: Řidič ve vzteku a záměrně narazí autem do 
souseda, soused upadne na zem a řidič odjede. Řidiči je 
jasné, že je soused zraněn a je v ohrožení života, ale je mu 
jedno, jestli umře nebo ne. 

Nedbalost 

Na rozdíl od úmyslu pachatel škodlivý následek přímo 
způsobit nechce, jde jen o určitou míru jeho neopatrnosti. 
 
Příklad: Řidič jede autem po obci rychlostí vyšší než 50 
km/h a je podnapilý. Ví moc dobře, že na frekventované 
ulici může někoho přejet a dopustit se tak trestného činu, 
říká si ale, že se tak nestane. Přesto srazí paní na přechodu.  
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KORUPČNÍ TRESTNÉ ČINY 

Právní řád České republiky pojem korupce nedefinuje. Mezi korupční trestné činy 
lze však ve smyslu trestního zákoníku zařadit zejména následující trestné činy:  
 

PŘIJETÍ ÚPLATKU (§ 331 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním 

věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si 
dá slíbit úplatek nebo kdo sám nebo prostřednictvím jiného 
v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo 
pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, 
 

 - žádá úplatek za okolností v předchozí odrážce. 
 

Trest (pro 
fyzickou 
osobu – 
dále 
v textu 
jako 
„FO″) 
 

Zákaz činnosti, odnětí svobody až na 12 let 
 

Příklad Zaměstnanec, který má v podniku na starost výběrové řízení, 
přijme úplatek od dodavatele (peníze nebo např. 
protislužbu), za který mu nabídne získání zakázky. 
 

 

PODPLACENÍ (§ 332 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo 

slíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti 
s obstaráváním věcí obecného zájmu, nebo kdo 
 

 - sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí 
úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým 
nebo jiného. 
 

Trest (FO) Peněžitý trest, propadnutí majetku, odnětí svobody až na 6 let 
 

Příklad Řediteli úseku je slíben nebo předán úplatek proto, aby 
ovlivnil požadovaným způsobem výsledek výběrového řízení. 
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NEPŘÍMÉ ÚPLATKÁŘSTVÍ (§ 333 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- sám nebo prostřednictvím jiného žádá, dá si slíbit nebo přijme 

úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného 
působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak 
již učinil, nebo kdo 
 

 - sám nebo prostřednictvím jiného z důvodu uvedeného 
v předchozí větě jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek. 

 
Trest (FO) Odnětí svobody až na 3 roky 

 
Příklad Zaměstnanec přijme finanční úplatek od dodavatele, za který 

mu slíbí, že dodavatel získá výhodnou dotaci, neboť 
zaměstnanec zná paní na ministerstvu, která vše zařídí. 
 
 

PLETICHY V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ (§ 226 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- jako věřitel v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním 

řízení přijme nebo si dá slíbit v rozporu se zásadami a pravidly 
insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch, 
 

 - kdo věřiteli v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním 
řízení poskytne, nabídne nebo slíbí v rozporu se zásadami 
a pravidly insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch, 
 

 - jako insolvenční správce, člen věřitelského výboru nebo zástupce 
věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá slíbit pro sebe 
nebo jiného ke škodě věřitelů majetkový nebo jiný prospěch, 
který mu nepřísluší. 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, odnětí svobody až na 6 let 
 

Příklad Po zahájení insolvenčního řízení jednatel společnosti 
(dlužníka) nabídne úplatek jednomu z věřitelů, aby na 
hlasování věřitelů hlasoval způsobem, který si přeje tato 
společnost (dlužník). 
 

 
PORUŠENÍ PŘEDPISŮ O PRAVIDLECH HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE (§ 248 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při účasti 

v hospodářské soutěži dopustí klamavé reklamy, klamavého 
označování zboží a služeb, vyvolávání nebezpečí záměny, 
parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného 
soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklamy, 
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porušování obchodního tajemství, nebo ohrožování zdraví 
spotřebitelů a životního prostředí, a způsobí tím ve větším 
rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo 
opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné 
výhody. 
 

 Fyzická osoba spáchá tento trestný čin, pokud 
- v rozporu s jiným právním předpisem na ochranu hospodářské 

soutěže se svým konkurentem uzavře dohodu o určení ceny, 
dohodu o rozdělení trhu nebo jinou dohodu narušující 
hospodářskou soutěž, 
 

 - v rozporu s jiným právním předpisem o veřejných zakázkách 
poruší závažným způsobem závazná pravidla zadávacího 
řízení, 
 

 - v rozporu s jiným právním předpisem upravujícím činnost osob 
oprávněných k podnikání na finančním trhu, činnost bank a jiných 
právnických osob oprávněných k provozování finanční činnosti, 
obchodování s investičními nástroji, penzijního připojištění 
a pojišťovnictví, obhospodařování a administraci investičních 
fondů nebo zahraničních investičních fondů, poruší závažným 
způsobem závazná pravidla obezřetného podnikání, 
obhospodařování majetku, odborné péče nebo zákaz vykonávat 
zákonem nebo úředním rozhodnutím určené úkony, služby nebo 
jiné činnosti. 
 

 a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo 
spotřebitelům, zadavateli nebo jinému dodavateli nebo opatří tím 
sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody. 

Trest (FO) Zákaz činnosti, peněžitý trest, propadnutí věci, odnětí svobody až 
na 8 let 
 

Příklad Zaměstnanec dodavateli sdělí obchodní tajemství jiného 
obchodního partnera společnosti (ke kterému společnost 
získala přístup v rámci smluvního vztahu) pod nabídkou 
lepších obchodních podmínek pro společnost.  
 

 Neoprávněné výhody mohou mít jak majetkový charakter 
(vyjádřitelný v penězích – např. zisk nebo jiný přírůstek na 
majetku), tak i nemajetkový charakter (konkurent, který narušil 
hospodářskou soutěž nekalosoutěžním jednáním, v důsledku toho 
rozvíjí svůj podnik, rozšiřuje svou výrobu, zvětšuje svůj sortiment 
o nové výrobky či služby, získává lepší postavení na trhu apod.) 
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PLETICHY PŘI VEŘEJNÉ DRAŽBĚ (§ 258 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
- se dopustí pletich při veřejné dražbě věci tím, že 

a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje 
jiného, aby se zdržel účasti na podávání návrhů při 
dražbě, 

b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný 
prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě, nebo 

c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že 
se zdrží podávání návrhů při dražbě. 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, odnětí svobody až na 10 let 
 

Příklad Zaměstnanec nabídne finanční částku účastníkovi dražby za 
to, aby z veřejné dražby odstoupil. 
 

 

PORUŠENÍ POVINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ CIZÍHO MAJETKU (§ 220 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- poruší dle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou 

povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím 
jinému způsobí škodu nikoli malou (nejméně 50 000 Kč). 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, peněžitý trest, odnětí svobody až na 8 let 
 

Příklad Pověřený zaměstnanec nehospodárně nakládá se státním 
majetkem, se kterým je jeho zaměstnavatel oprávněn 
hospodařit.  
 

 Zaměstnanci jsou ze zákona povinni řádně hospodařit s prostředky 
svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek 
zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím 
a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a 
vedoucí zaměstnanci jsou povinni zabezpečovat přijetí opatření 
vedoucích k ochraně majetku zaměstnavatele. Zaměstnanec může 
být povinen opatrovat nebo spravovat cizí majetek též na základě 
pracovní smlouvy nebo dohody o odpovědnosti o ochraně svěřených 
hodnot. 
 

 

PORUŠENÍ POVINNOSTI PŘI SPRÁVĚ CIZÍHO MAJETKU Z NEDBALOSTI (§ 
221 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- z hrubé nedbalosti poruší dle zákona mu uloženou nebo 

smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo 
správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu 
(nejméně 1 000 000 Kč). 
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Trest (FO) Zákaz činnosti, odnětí svobody až na 3 roky 

 
Příklad Zaměstnanec investiční společnosti při realizaci investic 

klientů nepostupuje v souladu s právními předpisy 
a vnitropodnikové předpisy zaměstnavatele a neprověřuje 
rizikovost transakcí.   
 

 Hrubá nedbalost předpokládá vyšší intenzitu. Trestný čin je spáchán 
z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku náležité 
opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům 
chráněným TZ. To, zda je povinnost důležitá či nikoli, bude vždy 
posuzováno dle specifik konkrétního případu. Důležitá povinnost 
bude nejspíše taková, s jejímž porušením je spojeno nebezpečí 
vzniku značných škod na cizím majetku. Jinak platí vše uvedené 
u předchozího TČ. 
 

 

ZNEUŽITÍ INFORMACE V OBCHODNÍM STYKU (§ 255 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- neoprávněně zveřejní, zpřístupní nebo sdělí třetí osobě 

informaci dosud nikoli veřejně přístupnou, jejíž zveřejnění 
je způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování v obchodním 
styku, a způsobí tím větší škodu nebo jiný závažný následek 
nebo tím opatří sobě nebo jinému větší prospěch, 
 

 - neoprávněně užije informaci dosud nikoli veřejně 
přístupnou, kterou získal při výkonu svého zaměstnání, 
povolání, postavení, funkce nebo jinak a jejíž zveřejnění je 
způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování v obchodním 
styku, tím, že uskuteční nebo dá podnět k uskutečnění smlouvy 
nebo operace v obchodním systému nebo na organizovaném 
trhu se zbožím, a způsobí tím větší škodu nebo jiný závažný 
následek nebo tím opatří sobě nebo jinému větší prospěch. 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, odnětí svobody až na 10 let 
 

Příklad Zaměstnanec neoprávněně zveřejní interní informaci 
o obchodním partnerovi společnosti jinému subjektu, který 
se na základě této informace rozhodne postupovat 
v podnikání odlišně (například neuzavře rozjednanou 
smlouvu s tímto obchodním partnerem a namísto toho 
uzavře smlouvu se společností zaměstnance).  
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ZNEUŽITÍ POSTAVENÍ V OBCHODNÍM STYKU (§ 255a TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- jako podnikatel, společník, člen orgánu, zaměstnanec nebo 

účastník na podnikání dvou nebo více podnikatelů se stejným 
nebo podobným předmětem činnosti v úmyslu opatřit sobě nebo 
jinému výhodu nebo prospěch uzavře nebo dá popud 
k uzavření smlouvy na úkor jednoho nebo více podnikatelů 
nebo jejich podniků. 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, odnětí svobody až na 10 let 
 

Příklad Jednatel uzavře nájemní smlouvy, na jejichž podkladě jedna 
z obchodních společností, v nichž jednatel zároveň působí, 
poskytne jako vlastník určité nemovitosti do nájmu druhé 
společnosti, která je pak dá dále do nájmu (podnájmu) 
třetímu subjektu za podstatně vyšší nájemné, než k jakému 
se sama zavázala. 
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MAJETKOVÉ TRESTNÉ ČINY 

Následující trestné činy byly vyhodnoceny jako rizikové zejména s ohledem na 
skutečnost, že SPCSS nakládá s majetkem státu.  
 

KRÁDEŽ (§ 205 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- si přisvojí cizí věc (tj. získá možnost trvale s věcí disponovat) 

tím, že se jí zmocní, a 
a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou 

(nejméně 10 000 Kč), 
b) čin spáchá vloupáním1, 
c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo 

pohrůžkou bezprostředního násilí, 
d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, 

nebo 
e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla 

provedena evakuace osob, 
 

 - si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a byl za takový čin 
v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán (zde není 
požadavek na minimální výši škody 10 000 Kč). 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, propadnutí věci, peněžitý trest, odnětí svobody až 
na 10 let 
 

Příklad Zaměstnanec odcizí vozidlo, které následně společnost 
rozebere na náhradní díly, které využije pro svou činnost.  
 
Zaměstnanec se dopustí krádeže, pokud např. odcizil firemní 
počítač. V takovém případě je součástí škody způsobené 
tímto trestným činem i hodnota programového vybavení, za 
kterou se v době a v místě činu prodává, a to i v případě, že 
SPCSS obdržel odcizené programové vybavení od dodavatele 
zdarma. V jiných případech u drobných věcí postačí, pokud je 
pachatel např. vezme do kapsy nebo uloží do tašky. U větších 
věcí bude zmocnění se věci spočívat v tom, že tato věc bude 
odnesena nebo odvezena. 
 

 

ZPRONEVĚRA (§ 206 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak na 

cizím majetku škodu nikoli nepatrnou (nejméně 10 000 Kč). 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, propadnutí věci, peněžitý trest, odnětí svobody až 

 
1 Tj. vniknutím do uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící pře-
kážky za použití síly.  
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na 10 let 
 

Příklad Zaměstnanec použije svěřené finanční prostředky klientů 
společnosti pro podnikatelskou činnost podniku.  
 

 

NEOPRÁVNĚNÉ UŽÍVÁNÍ CIZÍ VĚCI (§ 207 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty (nejméně 50 000 Kč) 

nebo motorového vozidla v úmyslu je přechodně užívat, nebo 
 

- kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou (nejméně 
50 000 Kč) tím, že neoprávněně takové věci, které mu byly 
svěřeny, přechodně užívá. 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, peněžitý trest, odnětí svobody až na 5 let 
 

Příklad Zaměstnanec řídí při pracovní cestě vozidlo klienta, které 
bylo společnosti svěřeno k přechodné úschově a uskladnění 
(bez oprávnění vozidlo užívat). 
 
Zaměstnanec, kterému je poskytnuto vozidlo ze strany 
SPCSS k vyřízení pracovní záležitosti, svěří automobil na 
jeden den do užívání své manželky, aby si mohla dojet ke 
kadeřnici.   
 

 

PODVOD (§ 209 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl2, 

využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, 
a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou (nejméně 
10 000 Kč). 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, propadnutí věci, peněžitý trest, odnětí svobody až 
na 10 let 
 

Příklad Zaměstnanec zdravotnického zařízení nepravdivě vykazuje 
zdravotní péči, kterou ve skutečnosti neposkytl.  
 
Zaměstnanec se dopouští trestného činu podvodu, pokud 
jedná tak, aby jeho soukromé hovory byly účtovány SPCSS 
jakožto zaměstnavateli, aby je zaměstnanec nemusel hradit, 
pokud takovým jednáním způsobí škodu nejméně 10 000 Kč. 
Škody způsobené opakovaným jednáním v kalendářních 

 
2 Uvedením v omyl je jednání, kterým pachatel předstírá okolnosti, které nejsou v souladu se skutečným stavem 
věci. 
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měsících se sčítají! 
 

 

POJISTNÝ PODVOD (§ 210 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo 

podstatné údaje zamlčí 
a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, 
b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo 
c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné 

plnění, nebo kdo 
 

 - v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo 
předstírá událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění 
nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí 
udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou 
(nejméně 10 000 Kč). 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, propadnutí věci, peněžitý trest, odnětí svobody až 
na 10 let 
 

Příklad Zaměstnanec v souvislosti s likvidací pojistné události 
společnosti sdělí pojišťovně nepravdivé údaje a předloží 
zfalšované dokumenty.  
 

 

ÚVĚROVÝ PODVOD (§ 211 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru 

uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo 
podstatné údaje zamlčí, nebo kdo 
 

 - bez souhlasu věřitele, v nikoli malém rozsahu (nejméně 
50 000 Kč), použije prostředky získané účelovým úvěrem na 
jiný než určený účel. 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, peněžitý trest, odnětí svobody až na 10 let 
 

Příklad Zaměstnanec při sjednávání úvěrové smlouvy pro společnost 
uvede nepravdivé údaje (např. padělá písemné prohlášení 
ručitele). 
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DOTAČNÍ PODVOD (§ 212 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné 

finanční výpomoci nebo příspěvku uvede nepravdivé nebo 
hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, nebo 
kdo 
 

 - použije, v nikoli malém rozsahu (nejméně 50 000 Kč), 
prostředky získané účelovou dotací, subvencí nebo návratnou 
finanční výpomocí nebo příspěvkem na jiný než určený účel. 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, peněžitý trest, odnětí svobody až na 10 let 
 

Příklad Jednatel společnosti uvede nepravdivé údaje v čestném 
prohlášení žadatele, že společnost nemá žádné závazky vůči 
státnímu rozpočtu, zdravotním pojišťovnám, popřípadě vůči 
jiným subjektům uvedeným v tomto prohlášení, kdy toto 
čestné prohlášení tvoří nedílnou součást žádosti o poskytnutí 
dotace.  
 

 

LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI (§ 216 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- ukryje, na sebe nebo na jiného převede, přechovává nebo 

užívá věc, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na 
území České republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo 

- kdo takovou věc přemění v úmyslu umožnit jiné osobě, aby 
unikla trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření 
nebo jejich výkonu, nebo 

- kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí nebo kdo 
 

 - zastírá původ věci, která je výnosem z trestné činnosti 
spáchané na území České republiky nebo v cizině, zejména tím, 
že zakrývá nebo utajuje její skutečnou povahu, umístění, pohyb, 
nakládání s ní, vlastnické nebo jiné právo k ní, nebo kdo jinak 
usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění 
jejího původu, nebo 

- kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí. 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, peněžitý trest, propadnutí věci nebo majetku, 
odnětí svobody až na 10 let 
 

Příklad Zaměstnanec provede neoprávněné bankovní převody 
svěřených finančních prostředků klientů společnosti na 
bankovní účet jiné společnosti. Tyto finanční prostředky jsou 
následně na základě vystavených fiktivních faktur převedeny 
na další účty. 
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 Tresného činu legalizace výnosů z trestné činnosti se dopustí ten, 
kdo se svým jednáním snaží zastřít nezákonný původ peněz 
a vzbudit dojem, že se jedná o peníze nabyté legálně, tzv. „praní 
špinavých peněz″. 
 
 

LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI Z NEDBALOSTI (§ 217 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu 

věci větší hodnoty, která je výnosem z trestné činnosti spáchané 
na území České republiky nebo v cizině, nebo kdo 
 

 - kdo z nedbalosti ukryje, na sebe nebo na jiného převede, 
přechovává nebo užívá věc větší hodnoty, která je výnosem 
z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo 
v cizině jinou osobou. 

 
Trest (FO) Zákaz činnosti, propadnutí věci, odnětí svobody až na 5 let 

 
Příklad Zaměstnanec neplní řádně a důkladně své povinnosti, čímž 

jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění 
původu věci. 
 

 

ZATAJENÍ VĚCI (§ 219 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- si přisvojí cizí věc nikoli nepatrné hodnoty (nejméně 

10 000 Kč), která se dostala do jeho moci nálezem, omylem 
nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné. 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, peněžitý trest, odnětí svobody až na 8 let 
 

Příklad Zaměstnanec si přisvojí nalezené krabice s ochrannými 
pracovními pomůckami a předá je zaměstnavateli, který je 
následně distribuuje jednotlivým zaměstnancům k používání 
při výkonu práce.  
 

 Pokud by však zaměstnanec věděl, komu tyto ochranné pracovní 
pomůcky patří, dopustil by se trestného činu krádeže. 
 

 

POŠKOZENÍ CIZÍ VĚCI (§ 228 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a 

způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou 
(nejméně 10 000 Kč), nebo kdo 
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 - poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou 

nebo jinou látkou. 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, propadnutí věci, odnětí svobody až na 6 let 
 

Příklad Ředitel podniku záměrně hanlivě pomaluje reklamní 
materiály konkurenční společnosti. 
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TRESTNÉ ČINY PROTI DŮVĚRNOSTI, INTEGRITĚ A DOSTUPNOSTI 
POČÍTAČOVÝCH DAT A SYSTÉMŮ 

 

NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K POČÍTAČOVÉMU SYSTÉMU A NOSIČI INFORMACÍ 
(§ 230 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá 

přístup k počítačovému systému nebo k jeho části nebo kdo 
 

 - získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací 
a 
a) neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému 

nebo na nosiči informací, 
b) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči 

informací neoprávněně vymaže nebo jinak zničí, poškodí, 
změní, potlačí, sníží jejich kvalitu nebo je učiní 
neupotřebitelnými, 

c) padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému 
nebo na nosiči informací tak, aby byla považována za pravá 
nebo dle nich bylo jednáno tak, jako by to byla data pravá, 
bez ohledu na to, zda jsou tato data přímo čitelná 
a srozumitelná, nebo 

d) neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na 
nosič informací nebo učiní jiný zásah do programového nebo 
technického vybavení počítače nebo jiného technického 
zařízení pro zpracování dat, 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, peněžitý trest, propadnutí věci, odnětí svobody až 
na 8 let 
 

Příklad Zaměstnanec, hacker, prostřednictvím softwarového 
nástroje (tzv. prolamovače hesel) neoprávněně získá heslo 
zabezpečující počítačový systém konkurenční společnosti 
a „nabourá″ se do obsahu počítačového systému.  NEBO 
Zaměstnanec sice oprávněně získá přístup k nosiči informací 
klienta (tím, že vloží heslo, které zná), avšak data tam 
uložená vymaže.  
 

 Nosičem informací se rozumí jakýkoli nosič dat v informační 
technice, tedy materiál, do kterého nebo na který lze zapsat data 
a z kterého lze data zpět získat – např. pevný disk, operační paměť), 
disketa, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, Blu-
Ray, USB key, mobilní telefon. 
Neoprávněné užití dat je takové užití, které je v rozporu se zákonem 
nebo je činěno v rozporu se stanoveným účelem, popř. bez vědomí 
či souhlasu oprávněné osoby (typicky se jedná o nedovolené 
kopírování na jiný nosič informací). 
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OPATŘENÍ A PŘECHOVÁVÁNÍ PŘÍSTUPOVÉHO ZAŘÍZENÍ A HESLA 
K POČÍTAČOVÉMU SYSTÉMU A JINÝCH TAKOVÝCH DAT (§ 231 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- v úmyslu spáchat trestný čin porušení tajemství 

dopravovaných zpráv dle § 182 odst. 1 písm. b), c) nebo trestný 
čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči 
informací dle § 230 odst. 1, 2 vyrobí, uvede do oběhu, 
doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá 
nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo 
přechovává 
a) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli jiný 

prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo 
přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě 
elektronických komunikací, k počítačovému systému nebo 
k jeho části, nebo 

b) počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli 
jiný podobný prostředek, pomocí něhož lze získat přístup 
k počítačovému systému nebo jeho části. 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, propadnutí věci, odnětí svobody až na 5 let 
 

Příklad Zaměstnanec má úmysl získat neoprávněný přístup do 
počítačového systému konkurenční společnosti (trestný čin 
neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací 
dle § 230 odst. 1, 2 TZ), a za tím účelem si opatří čtečky 
bankovních karet, jakožto přístupové zařízení. 
 

 

POŠKOZENÍ ZÁZNAMU V POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU A NA NOSIČI INFORMACÍ 
A ZÁSAH DO VYBAVENÍ POČÍTAČE Z NEDBALOSTI (§ 232 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- z hrubé nedbalosti porušením povinnosti vyplývající ze 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uložené 
dle zákona nebo smluvně převzaté 
a) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči 

informací zničí, poškodí, pozmění nebo učiní 
neupotřebitelnými, nebo 

b) učiní zásah do technického nebo programového vybavení 
počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat, 

a tím způsobí na cizím majetku značnou škodu (nejméně 
1 000 000 Kč). 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, propadnutí věci, odnětí svobody až na 2 roky 
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Příklad Zaměstnanec při práci využívá k pracovním účelům 
neoprávněně počítačový systém (výpočetní techniku) 
obchodního partnera podniku a poškodí data v něm uložená, 
čímž způsobí obchodnímu partnerovi škodu ve výši 
1 200 000 Kč. 
 

 
PORUŠENÍ TAJEMSTVÍ DOPRAVOVANÝCH ZPRÁV (§ 182 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- úmyslně poruší tajemství 

a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování 
poštovní služby nebo přepravované jinou dopravní službou 
nebo dopravním zařízením, 

b) datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy 
posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací 
a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, 
který zprávu přijímá, nebo 

c) neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového 
systému, z něj nebo v jeho rámci, včetně 
elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, 
přenášejícího taková počítačová data, nebo kdo 
 

 - v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo 
jinému neoprávněný prospěch 
a) prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti, 

telegramu, telefonního hovoru nebo přenosu prostřednictvím 
sítě elektronických komunikací, který nebyl určen jemu, nebo 

b) takového tajemství využije. 
 

 Zaměstnanec provozovatele poštovních služeb, telekomunikační 
služby nebo počítačového systému a/nebo kdokoli jiný vykonávající 
komunikační činnosti spáchá tento trestný čin, pokud pozmění 
nebo potlačí písemnost obsaženou v poštovní zásilce nebo 
dopravovanou dopravním zařízením a/nebo zprávu podanou 
neveřejným přenosem počítačových dat, telefonicky, telegraficky 
nebo jiným podobným způsobem. 

Trest (FO) Zákaz činnosti, peněžitý trest, odnětí svobody až na 10 let  
 

Příklad Zaměstnanec v úmyslu způsobit škodu jinému podnikateli 
získá z e-mailu, který byl omylem adresován jemu, důležité 
informace o obchodním tajemství odesilatele, které prodá 
třetí obchodní společnosti. 
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PORUŠENÍ TAJEMSTVÍ LISTIN A JINÝCH DOKUMENTŮ UCHOVÁVANÝCH 
V SOUKROMÍ (§ 183 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- neoprávněně poruší tajemství listiny nebo jiné písemnosti, 

fotografie, filmu nebo jiného záznamu, počítačových dat 
a/nebo jiného dokumentu uchovávaného v soukromí jiného 
tím, že je zveřejní, zpřístupní třetí osobě nebo je jiným 
způsobem použije, nebo kdo 
 

 - spáchá čin uvedený v předchozí odrážce v úmyslu získat pro 
sebe nebo pro jiného majetkový nebo jiný prospěch, způsobit 
jinému škodu nebo jinou vážnou újmu a/nebo ohrozit jeho 
společenskou vážnost. 

 
Trest (FO) Zákaz činnosti, peněžitý trest, propadnutí věci, odnětí svobody až 

na 8 let 
 

Příklad Zaměstnanec zpřístupní třetí osobě soukromé písemnosti 
klienta, které podnik uchovává na základě smluvního vztahu.   
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TRESTNÉ ČINY V SOUVISLOSTI S VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI 

 

ZJEDNÁNÍ VÝHODY PŘI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘI VEŘEJNÉ SOUTĚŽI 
A VEŘEJNÉ DRAŽBĚ (§ 256 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, s veřejnou soutěží 

nebo veřejnou dražbou v úmyslu způsobit jinému škodu nebo 
opatřit sobě nebo jinému prospěch zjedná některému dodavateli, 
soutěžiteli nebo účastníku dražby přednost nebo výhodnější 
podmínky na úkor jiných dodavatelů nebo soutěžitelů 
 

 - kdo za okolností uvedených v předchozí odrážce žádá, přijme 
nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, odnětí svobody až na 10 let 
 

Příklad Zaměstnanec vypíše podmínky veřejné soutěže tak, aby 
vyhovovaly výhradně firmě jeho dobrého kamaráda, čímž 
diskredituje ostatní soutěžitele.  
  

 

PLETICHY PŘI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PŘI VEŘEJNÉ SOUTĚŽI (§ 257 
TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- se dopustí pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo 

s veřejnou soutěží tím, že 
a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje 

jiného, aby se zdržel účasti v zadávacím řízení nebo ve 
veřejné soutěži, 

b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný 
prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo 
ve veřejné soutěži, 

c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, 
že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné 
soutěži, nebo 

d) na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí 
činnost směřující k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně 
vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu. 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, odnětí svobody až na 10 let 
 

Příklad Zaměstnanec přiměje jednoho ze soutěžitelů, aby se zdržel 
účasti v zadávacím řízení, pod pohrůžkou vyzrazení jeho 
nevěry manželce soutěžitele. 
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TRESTNÉ ČINY V SOUVISLOSTI S INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍM 

 

POŠKOZENÍ VEŘITELE (§ 222 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele tím, že 

a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou, nebo 
odstraní, byť i jen část svého majetku, 

b) postoupí svou pohledávku a/nebo převezme dluh jiného, 
c) zatíží věc, která je předmětem závazku, nebo ji pronajme, 
d) předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek, 
e) předstírá nebo uzná právo nebo závazek ve větším 

rozsahu, než odpovídá skutečnosti, 
f) předstírá splnění závazku, nebo 
g) předstírá úpadek nebo svůj majetek jinak zdánlivě 

zmenšuje nebo předstírá jeho zánik, 
a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou 
(tj. nejméně 50 000 Kč) nebo kdo  
 

 - byť i jen částečně, zmaří uspokojení věřitele jiné osoby tím, 
že 

a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo 
odstraní, byť i jen část majetku dlužníka, nebo 

b) k majetku dlužníka uplatní neexistující právo nebo 
pohledávku nebo existující právo nebo pohledávku ve 
vyšší hodnotě či lepším pořadí, než jaké má, 

a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou 
(tj. nejméně 50 000 Kč). 

 
Trest (FO) Zákaz činnosti, odnětí svobody až na 8 let 

 
Příklad Generální ředitel činí postupně kroky k odstranění majetku 

podniku tak, aby se vyhnul plnění finančních závazků, které 
podniku vznikly podnikatelskou činností, a to jak vůči svým 
obchodním partnerům, tak i vůči finančním orgánům státu.  
 

 

ZVÝHODNĚNÍ VĚŘITELE (§ 223 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- jako dlužník, který je v úpadku, zmaří, byť i jen částečně, 

uspokojení svého věřitele zvýhodněním jiného věřitele, 
a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou 
(tj. nejméně 50 000 Kč). 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, odnětí svobody až na 8 let 
 

Příklad Statutární orgán podniku ve stavu, kdy je společnost 
v úpadku, poskytne jednomu z více svých věřitelů plnění 
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v podobě zálohové platby za teprve očekávanou dodávku 
zboží, k níž má dojít na základě platné smlouvy.  
 

 

ZPŮSOBENÍ ÚPADKU (§ 224 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- byť i z hrubé nedbalosti, si přivodí úpadek tím, že 

a) činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým 
poměrům, 

b) spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá 
zákonem mu uloženým nebo smluvně převzatým 
povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru, 

c) užívá poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém nepoměru 
s jeho účelem, 

d) poskytuje ze svého majetku půjčky nebo úvěry jiným 
osobám, ač to je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým 
poměrům, nebo 

e) učiní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika 
obchod nebo operaci, která nenáleží k jeho pravidelné 
podnikatelské činnosti nebo je v hrubém nepoměru k jeho 
majetkovým poměrům, nebo kdo  

 
 - byť i z hrubé nedbalosti, přijme nový závazek nebo zřídí 

zástavu, ač ví, že je v úpadku, a tím zhorší postavení 
dosavadních věřitelů. 

 
Trest (FO) Zákaz činnosti, odnětí svobody až na 5 let 

 
Příklad Generální ředitel přivodí úpadek podniku tím, že uzavře 

několik kupních smluv, které jsou nevýhodné pro podnik, na 
jejichž podkladě se sníží majetek podniku. 
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OSTATNÍ TRESTNÉ ČINY 

 

VYDÍRÁNÍ (§ 175 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké 

újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl. 
 

Trest (FO) Peněžitý trest, odnětí svobody až na 16 let 
 

Příklad Zaměstnanec vyhrožuje zákazníkovi podniku podáním 
trestního oznámení pro trestný čin, který tento zákazník 
nespáchal, čímž ho nutí, aby mu podepsal uznání dluhu vůči 
podniku, který však nikdy nevznikl.  
 

 

ÚTISK (§ 177 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco 

konal, opominul nebo trpěl. 
 

Trest (FO) Peněžitý trest, zákaz činnosti, odnětí svobody až na 5 let 
 

Příklad Nadřízený zaměstnanec nutí podřízeného zaměstnance 
k tomu, aby podepsal zfalšovaný dokument, pod pohrůžkou 
uměle vytvořené sankce. 
 

 Závislost je stav, v němž se osoba nemůže svobodně rozhodovat 
vzhledem k tomu, že je v určitém směru odkázána na pachatele 
(např. vztah zaměstnance a jeho zaměstnavatele). 
 

 

NEOPRÁVNĚNÉ NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI (§ 180 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, 

jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly 
o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, 
a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných 
zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, nebo kdo 
 

 - byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou 
povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí 
nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti 
s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a způsobí 
tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, 
jíž se osobní údaje týkají. 
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Trest (FO) Peněžitý trest, zákaz činnosti, odnětí svobody až na 8 let 

 
Příklad Zaměstnanec užije osobní údaje zákazníků v rozporu 

s účelem, pro který jsou zpracovávané, a za úplatu je 
zpřístupní třetí osobě k jejím podnikatelským 
a marketingovým účelům.  
 

 

POŠKOZENÍ CIZÍCH PRÁV (§ 181 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že 

a) uvede někoho v omyl, nebo 
b) využije něčího omylu. 

 
Trest (FO) Zákaz činnosti, odnětí svobody až na 5 let 

 
Příklad Zaměstnanec pořídí výpis z rejstříku trestů, který 

neobsahuje informaci o odsouzení podniku a předloží ho jako 
doklad o jeho bezúhonnosti, ačkoli podnik byl v minulosti 
pravomocně odsouzen za spáchaný trestný čin. 
 

 

POMLUVA (§ 184 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou 

měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména 
poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo 
způsobit mu jinou vážnou újmu. 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, odnětí svobody až na 2 roky 
 

Příklad Zaměstnanec podniku veřejně nepravdivě prohlašuje 
o bývalém zaměstnanci, že je duševně nemocný.  
 

 

ZKRÁCENÍ DANĚ, POPLATKU A PODOBNÉ POVINNÉ PLATBY (§ 240 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- ve větším rozsahu (nejméně 100 000 Kč) zkrátí daň, clo, 

pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění, pojistné 
na zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou 
platbu a/nebo vyláká výhodu na některé z těchto povinných 
plateb. 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, odnětí svobody až na 10 let 
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Příklad Vedoucí ekonomického oddělení podá nepravdivé daňové 

přiznání podniku, na základě něhož je nejméně o 100 000 Kč 
vyměřena nižší daň. 
 

 

NEODVEDENÍ DANĚ, POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PODOBNÉ 
POVINNÉ PLATBY (§ 241 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- ve větším rozsahu (nejméně 100 000 Kč) nesplní jako 

zaměstnavatel nebo plátce svoji zákonnou povinnost odvést za 
zaměstnance nebo jinou osobu daň, pojistné na sociální 
zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo 
pojistné na zdravotní pojištění. 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, peněžitý trest, odnětí svobody až na 8 let 
 

Příklad Vedoucí ekonomického oddělení neodvede za zaměstnance 
podniku pojistné na sociální zabezpečení v celkové částce 
přesahující 100 000 Kč.  
 

 

NESPLNĚNÍ OZNAMOVACÍ POVINNOSTI V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ (§ 243 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- nesplní svoji zákonnou oznamovací povinnost vůči správci 

daně, a ohrozí tak ve větším rozsahu (nejméně 100 000 Kč) 
řádné a včasné stanovení daně jinému nebo její vymáhání od 
jiného. 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, peněžitý trest, odnětí svobody až na 4 roky 
 

Příklad Zaměstnanec ekonomického oddělení ani na výzvu správce 
daně nedoplní požadované údaje, a ohrozí tak řádné 
stanovení daně, které neodpovídá o 100 000 Kč a více. 
 

 

ZKRESLOVÁNÍ ÚDAJŮ O STAVU HOSPODAŘENÍ A JMĚNÍ (§ 254 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící 

k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, 
ač je k tomu dle zákona povinen, 
 

- v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech 
uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo 
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- takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady změní, zničí, 
poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají, 
a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné 
vyměření daně nebo kdo  
 

 - uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje 
v podkladech sloužících pro zápis do obchodního rejstříku, 
nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností 
nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek a/nebo v takových 
podkladech zamlčí podstatné skutečnosti, 
 

- v podkladech sloužících pro vypracování znaleckého 
posudku, který se přikládá k návrhu na zápis do obchodního 
rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných 
společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek uvede 
nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo v takových 
podkladech zamlčí podstatné údaje, nebo 

 
- jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, že bez zbytečného 

odkladu nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do 
obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně 
prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků 
jednotek nebo neuloží listinu do sbírky listin, ač je k tomu dle 
zákona nebo smlouvy povinen. 

 
Trest (FO) Zákaz činnosti, peněžitý trest, odnětí svobody až na 8 let 

 
Příklad Generální ředitel podniku vůči daňovým nebo jiným 

kontrolním orgánům předstírá, že určité doklady vůbec nemá 
a/nebo je umístí nebo ukryje na takovém místě, kde jsou pro 
tyto orgány, popř. pro jiné osoby běžnými prostředky 
nedostupné. 
 

 

POŠKOZENÍ FINANČNÍCH ZÁJMŮ EU (§ 260 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné 

nebo neúplné doklady nebo uvede nepravdivé nebo hrubě 
zkreslené údaje a/nebo zatají doklady nebo podstatné údaje, 
a tím umožní neoprávněné použití nebo zadržování 
finančních prostředků pocházejících z rozpočtu Evropské unie 
nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem 
a/nebo zmenšení zdrojů některého takového rozpočtu nebo 
umožní neoprávněné použití nebo zadržování majetku 
pořízeného z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů 
spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem, nebo kdo 
 

 - neoprávněně použije finanční prostředky pocházející 
z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných 
Evropskou unií nebo jejím jménem, majetek pořízený z rozpočtu 
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Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo 
jejím jménem a/nebo zmenší zdroje některého takového 
rozpočtu. 

 
Trest (FO) Zákaz činnosti, propadnutí věci, peněžitý trest, odnětí svobody až 

na 10 let 
 

Příklad Odpovědný zaměstnanec předloží nepravdivé údaje v žádosti 
o poskytnutí dotace z prostředků Evropské unie a tyto 
prostředky jsou na základě této žádosti podniku vyplaceny.  
 

 

PORUŠENÍ CHRÁNĚNÝCH PRŮMYSLOVÝCH PRÁV (§ 269 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do práv k chráněnému 

vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii 
polovodičového výrobku. 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, propadnutí věci, peněžitý trest, odnětí svobody až 
na 8 let 
 

Příklad Vedoucí výroby neoprávněně využije při výrobě nového 
produktu postup a způsob provedení, pro který bylo ve 
Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví oznámeno udělení 
patentu konkrétního vynálezu nebo pro který byla 
zveřejněna přihláška vynálezu (neoprávněně zasáhne do práv 
k vynálezu). 
 

 

PORUŠENÍ AUTORSKÉHO PRÁVAM PRÁV SOUVISEJÍCÍCH S PRÁVEM 
AUTORSKÝM A PRÁV K DATABÁZI (§ 270 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem 

chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, 
zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému 
nebo televiznímu vysílání nebo databázi. 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, propadnutí věci, peněžitý trest, odnětí svobody až 
na 8 let 
 

Příklad V podniku zaměstnanci používají k plnění pracovních úkolů 
operační systém a software, aniž by však podnik disponoval 
jakoukoliv platnou licencí. 
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OBECNÉ OHROŽENÍ (§ 272 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v 

nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí 
majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu (nejméně 
10 000 000 Kč) tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo 
škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných 
podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného 
podobného nebezpečného jednání, nebo kdo 
 

 - takové obecné nebezpečí zvýší a/nebo ztíží jeho odvrácení 
nebo zmírnění. 

 
Trest (FO) Odnětí svobody až na 20 let nebo výjimečný trest 

 
Příklad Ředitel úseku rozhodne zlikvidovat nebezpečné látky 

v rozporu s právními předpisy, a to spálením, čímž zapříčiní 
rozsáhlý požár. 

 Obecné nebezpečí nastává tehdy, jestliže hrozí lidem bezprostředně 
a konkrétně nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví a/nebo 
cizímu majetku škoda velkého rozsahu (nejméně 10 000 000 Kč). 
Způsoby vyvolání obecného nebezpečí uvádí příkladmo ustanovení 
§ 272 odst. 1 TZ. 
 

 

OBECNÉ OHROŽENÍ Z NEDBALOSTI (§ 273 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi 

v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí 
majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu (nejméně 
10 000 000 Kč) tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo 
škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně 
nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného 
nebezpečného jednání, nebo kdo 
 

 - takové obecné nebezpečí zvýší a/nebo ztíží jeho odvrácení nebo 
zmírnění. 

 
Trest (FO) Zákaz činnosti, peněžitý trest, odnětí svobody až na 10 let 

 
Příklad Řidič autobusu si je vědom toho, že z autobusu vyteklo na 

dálnici velké množství oleje, na tuto skutečnost však ostatní 
účastníky silničního provozu nijak neupozorní, následně 
dojde k hromadné havárii.  
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OHROŽENÍ POD VLIVEM NÁVYKOVÉ LÁTKY (§ 274 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si 

přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou 
činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo 
způsobit značnou škodu na majetku (nejméně 1 000 000 Kč). 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, peněžitý trest, odnětí svobody až na 3 roky 
 

Příklad Zaměstnanec taxislužby požije před zahájením jízdy větší 
množství alkoholu. 
 

 Soudy považují za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky 
jednání řidiče motorového vozidla v takovém stupni opojení 
alkoholem v době jízdy, kdy jde zpravidla nejméně o jedno promile 
alkoholu v jeho krvi. V konkrétním případě závěru o naplnění znaků 
trestného činu nebrání okolnost, že u řidiče byla zjištěna v době 
řízení nižší hladina alkoholu v krvi než jedno promile, jestliže je 
prokázáno, že jeho schopnosti řídit motorové vozidlo i při této nižší 
hladině alkoholu v krvi byly sníženy. 
 

 

OHROŽENÍ UTAJOVANÉ INFORMACE (§ 317 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- vyzvídá informaci utajovanou dle jiného právního předpisu s 

cílem vyzradit ji nepovolané osobě, kdo s takovým cílem sbírá 
údaje obsahující utajovanou informaci nebo kdo takovou 
utajovanou informaci nepovolané osobě úmyslně vyzradí. 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, odnětí svobody až na 12 let  
 

Příklad Zaměstnanec v souvislosti s plněním pracovních úkolů 
úmyslně vyzradí informaci, která je označena jako „přísně 
tajné″, „tajné″, „důvěrné″ nebo „vyhrazené″ dle zákona 
o ochraně utajovaných informací třetí osobě. 
 

 

OHROŽENÍ UTAJOVANÉ INFORMACE Z NEDBALOSTI (§ 318 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- z nedbalosti způsobí vyzrazení utajované informace v jiném 

právním předpisu klasifikované stupněm utajení „Přísně tajné″ 
nebo „Tajné″. 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, odnětí svobody až na 3 roky  
 

Příklad Zaměstnanec v souvislosti s plněním pracovních úkolů 



 Příloha č. 3 

30/34 
Protikorupční program ev. č. 44/2022 

TLP: WHITE   

TLP: WHITE   

z nedbalosti vyzradí informaci, která je označena jako 
„přísně tajné″, „tajné″ dle zákona o ochraně utajovaných 
informací třetí osobě. 
 
 

VYHROŽOVÁNÍ S CÍLEM PŮSOBIT NA ORGÁN VEŘEJNÉ MOCI (§ 324 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo 

způsobením značné škody (nejméně 1 000 000 Kč) 
a) v úmyslu působit na výkon pravomoci orgánu státní 

správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu 
veřejné moci, nebo 

b) pro výkon pravomoci takového orgánu. 
 

Trest (FO) Odnětí svobody až na 5 let 
 

Příklad Jednatel společnosti vyhrožuje vraždou konkrétního soudce 
v úmyslu působit na výkon soudního senátu při jejich 
rozhodování v konkrétní věci této společnosti. 
 

 

NÁSILÍ PROTI ÚŘEDNÍ OSOBĚ (§ 325 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- užije násilí 

a) v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo 
b) pro výkon pravomoci úřední osoby. 

 
Trest (FO) Odnětí svobody až na 16 let 

 
Příklad Jednatel společnosti opakovaně pěstí udeří státního 

zástupce v úmyslu působit na jeho výkon při jeho 
rozhodování v konkrétní věci této společnosti. 
 

 Násilím je mimo jiné jednání proti tělu napadeného, při němž je 
použito fyzické síly, nevyžaduje se však, aby takovýmto jednáním 
bylo způsobeno ublížení na zdraví. K naplnění pojmu užití násilí 
nestačí však jen uchopení napadeného za oděv a zacloumání jím 
samo o sobě. 
 

 

VYHROŽOVÁNÍ S CÍLEM PŮSOBIT NA ÚŘEDNÍ OSOBU (§ 326 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo 

způsobením značné škody (nejméně 1 000 000 Kč) 
a) v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo 
b) pro výkon pravomoci úřední osoby. 
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Trest (FO) Odnětí svobody až na 5 let 

 
Příklad Generální ředitel po vyhlášení odsuzujícího rozsudku 

podniku, kterým mu byl uložen zákaz podnikatelské činnosti 
na 10 let, vyhrožuje konkrétnímu soudci zavražděním celé 
jeho rodiny. 
 

 

NEOPRÁVNĚNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (§ 342 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- soustavně, opakovaně, za zvlášť vykořisťujících pracovních 

podmínek nebo ve větším rozsahu neoprávněně zaměstná 
nebo zprostředkuje zaměstnání cizince, který se zdržuje 
neoprávněně na území České republiky nebo nemá platné 
povolení k zaměstnání, pokud je dle jiného právního předpisu 
vyžadováno, nebo kdo 
 

 - zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání cizince, který je 
dítětem a zdržuje se neoprávněně na území České republiky 
nebo nemá platné povolení k zaměstnání dle jiného právního 
předpisu. 

 
Trest (FO) Propadnutí věci nebo majetku, zákaz činnosti, odnětí svobody až 

na 5 let 
 

Příklad Vedoucí personálního oddělení postupně na základě ústní 
dohody přijme celkem 100 pracovníků pobývajících na území 
ČR neoprávněně bez povolení, kteří následně vykonávají pro 
společnost práci po dobu několika měsíců. 
 

 Za nelegální práci zákon o zaměstnanosti výslovně označuje 
i případ, kdy cizinec sice povolení k zaměstnání má, jenže vykonává 
zaměstnání v rozporu s tímto povolením. Zvlášť vykořisťujícími 
pracovními podmínkami jsou takové pracovní podmínky (včetně 
podmínek vyplývajících z diskriminace na základě pohlaví nebo jiné 
diskriminace), které jsou ve výrazném nepoměru k podmínkám 
oprávněně zaměstnaných pracovníků a například ohrožují zdraví 
a bezpečnost pracovníků a jsou v rozporu s lidskou důstojností. 
 

 

KŘIVÉ OBVINĚNÍ (§ 345 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- jiného lživě obviní z trestného činu, nebo kdo 

 
 - jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho 

trestní stíhání. 
 -  
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Trest (FO) Odnětí svobody až na 10 let 
 

Příklad Zaměstnanec na stránkách provozovaných podnikem 
záměrně zveřejní lživé obvinění třetí osoby ze spáchání 
zločinu úvěrového podvodu.  
 

 Lživé obvinění z trestného činu může osoba provést přímo před 
policejním orgánem, ale postačí, pokud tak učiní ve sdělovacích 
prostředcích (např. prostřednictvím periodického tisku). Není přitom 
podstatné, zda k trestnímu stíhání křivě obviněného nakonec 
skutečně dojde či nikoliv. 
 

 

KŘIVÁ VÝPOVĚĎ A NEPRAVDIVÝ ZNALECKÝ POSUDEK (§ 346 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 

- jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný 
znalecký posudek, nebo kdo 

 
 - jako svědek nebo znalec před soudem nebo před 

mezinárodním soudním orgánem, před notářem jako soudním 
komisařem, státním zástupcem nebo před policejním orgánem, 
který koná přípravné řízení dle trestního řádu a/nebo před 
vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky 
a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam 

pro rozhodnutí nebo pro zjištění vyšetřovací komise 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, nebo 

b) takovou okolnost zamlčí. 
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, odnětí svobody až na 10 let 
 

Příklad Člen statutárního orgánu při výslechu prováděného 
policejním orgánem vypovídá za společnost v pozici svědka 
úmyslně nepravdu.  
 

 

MAŘENÍ SPRAVEDLNOSTI (§ 347a TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 

- pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním 
soudním orgánem nebo trestního řízení a/nebo v takovém 
řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, 
který má podstatný význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že 
je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako 
pravý a/nebo padělá nebo pozmění takový důkazní prostředek 
v úmyslu, aby byl použit jako pravý, nebo kdo 
 

 - sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo 
slíbí prospěch jinému nebo pro jiného za účelem spáchání 
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trestného činu křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi 
a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého 
tlumočení (§ 347). 

 
Trest (FO) Odnětí svobody až na 10 let 

 
Příklad Vedoucí účetního oddělení v trestním řízení záměrně 

předloží zfalšovanou fakturu, na základě které měla být jiné 
obviněné společnosti vyplacena určitá částka. 
 

 

PADĚLÁNÍ A POZMĚNĚNÍ VEŘEJNÉ LISTINY (§ 348 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- padělá veřejnou listinu nebo podstatně změní její obsah 

v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé, nebo takovou listinu 
užije jako pravou, nebo kdo 
 

- takovou listinu opatří sobě nebo jinému nebo ji přechovává 
v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé, nebo kdo 

 
- vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní, 

sobě nebo jinému opatří nebo přechovává nástroj, zařízení nebo 
jeho součást, postup, pomůcku nebo jakýkoli jiný prostředek, 
včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený 
k padělání nebo pozměnění veřejné listiny.  
 

Trest (FO) Zákaz činnosti, odnětí svobody až na 10 let 
 

Příklad Zaměstnanec zfalšuje koncesní listinu podniku.  
 

 

NEPŘEKAŽENÍ TRESTNÉHO ČINU (§ 367 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo 

páchá některý z trestných činů vyjmenovaných v § 367 TZ 
a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, 
 

- překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu 
zástupci nebo policejnímu orgánu. 
 

Trest (FO) Odnětí svobody až na 3 roky 
 

Příklad Zaměstnanec se hodnověrným způsobem dozví, že jeho 
kolega připravuje zpronevěru svěřených finančních 
prostředků zákazníků v celkové částce nad 10 000 000 Kč, 
ale nic v té věci nepodnikne.  
 

 Smyslem tohoto ustanovení je zejména zabránit spáchání v zákoně 
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vymezených závažných trestných činů (např. vraždy, těžkého 
ublížení na zdraví, vydírání, pohlavního zneužití apod.), a tím chránit 
společnost před jejich škodlivými následky. Překažení trestného činu 
je každé jednání, které je v konkrétním případě způsobilé zabránit 
spáchání nebo dokončení trestného činu. Prostředky překažení 
mohou být různé, od použití fyzického násilí přes psychické 
působení, vytvoření technické překážky znemožňující spáchání 
trestného činu, varování osoby, která má být činem poškozena, až 
po včasné oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. 
 

 

NEOZNÁMENÍ TRESTNÉHO ČINU (§ 368 TZ) 

Definice Tento trestný čin spáchá ten, kdo: 
 
- se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal některý 

z trestných činů vyjmenovaných v § 368 TZ a takový trestný čin 
neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu 
orgánu. 
 

- Kdo však spáchá čin uvedený v předchozí odrážce, není 
trestný, nemohl-li oznámení učinit, aniž by sebe nebo osobu 
blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné 
závažné újmy nebo trestního stíhání. 
 

Trest (FO) Odnětí svobody až na 3 roky 
 

Příklad Zaměstnanec se hodnověrným způsobem dozví, že jeho 
kolega se dopustil úmyslného obecného ohrožení (např. 
založil oheň), ale nic v té věci nepodnikne.  
 

 Osoba je povinna oznámit trestný čin, o kterém se hodnověrně 
dozvěděla (od hodnověrného zdroje), i tehdy, pokud sice ví, že se 
stal trestný čin, avšak nezná pachatele trestného činu. Každá osoba 
má povinnost oznámit spáchání trestného činu, ledaže by tím sebe 
nebo osobu blízkou uvedla v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné 
závažné újmy nebo trestního stíhání. 
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Systém indikátorů trestné činnosti 

 

Indikátory protiprávního a neetického jednání 

Následující přehled představuje obecné varovné signály, které upozorňují na 
možný výskyt trestněprávního či neetického jednání, zejména pak korupčního 
jednání. Existence těchto signálů sice ještě nemusí být sama o sobě důkazem 
takového škodlivého jednání, vytváří však silné podezření na takové protiprávní 
jednání, a proto je třeba varovným signálům věnovat zvýšenou pozornost 
a v žádném případě je nepodceňovat.  

V případě jakýchkoli pochybností je pak zaměstnancům SPCSS silně 
doporučováno, aby kontaktovali Compliance managera a věc s ním konzultovali. 

Compliance managerem v SPCSS je: 

 

SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s.r.o. 

Vodičkova 695/24, 110 00 Praha 1 

Pověřená osoba: Mgr. Ing. Lukáš Vajda, advokát 

Email: lukas.vajda@svlegal.eu  

 

OBECNÉ INDIKÁTORY PROTIPRÁVNÍHO A NEETICKÉHO JEDNÁNÍ: 

• nápadně nákladný životní styl, který není spojen s kariérním postupem či 
s jinou odůvodněnou skutečností (např. nabytí dědictví); 

• osobní problémy (zadlužení, závislost na alkoholu, drogách nebo jiných 
látkách apod.); 

• existence střetu zájmů; 

• uzavřenost nebo náhlá nápadná změna chování vůči kolegům či 
nadřízeným, která nemá žádnou odůvodněnou příčinu; 

• změna postoje k vykonávané práci, případně obecně k činnosti a kultuře 
podniku; 

• odmítání kariérního postupu, nesouhlas se změnou náplně práce, úkolů 
nebo přeložením, zvláště pokud jsou spojeny s lepším finančním 
ohodnocením či alespoň předpokladem takového zlepšení; 

• trávení příliš mnoho času v práci a odmítání dovolené; 

• nerespektování, obcházení či „přehlížení″ předpisů nebo nastavených 
pravidel a postupů; 

• vzrůstající počet „malých nepravidelností″ (chyb nebo odchylek od 
zavedených postupů); 

mailto:lukas.vajda@svlegal.eu
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• vyloučení kolegů z procesů, kterých se standardně účastní; 

• netransparentní postupy a chování; 

• neopodstatněná změna zavedených postupů; 

• „přehlížení″ podezřelých signálů a protiprávního jednání; 

• nedostatečná kontrola oblastí, kde obecně existuje riziko korupčního nebo 
jiného protiprávního jednání; 

• koncentrace úkolů a oprávnění u jedné osoby; 

• uzavírání dohod a smluv v ústní formě namísto písemné formy, nevedení 
dokumentace a chybějící záznamy o konkrétních záležitostech; 

• jednání nevýhodné pro podnik; 

• výkon jiné výdělečné činnosti bez informování nebo souhlasu podniku; 

• časté osobní kontakty dané osoby s protistranou, které se týká konkrétní 
rozhodovací činnost; 

• nápadně dobré vztahy dané osoby s protistranou, které se týká konkrétní 
rozhodovací činnost (např. kamarádský tón apod.); 

• absence konfliktů s protistranou tam, kde obvykle vznikají, a to včetně 
nezvykle výrazného ustupování požadavkům protistrany; 

• nápadně výrazná snaha protistrany komunikovat primárně s konkrétní 
osobou; 

• pohostinnost ze strany třetích osob (např. pozvání na různé společenské 
i soukromé akce obchodních partnerů, zvláštní výhodné podmínky při nákupu 
apod.). 
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