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Seznam používaných zkratek
ARCDATA nebo také jen Společnost
ARCDATA Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové
Město, Hybernská 24/1009, PSČ 110 00, IČ 14889749,
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
668
Esri

obchodní společnost Environmental Systems Research
Institute, Inc., hlavní obchodní partner společnosti
ARCDATA

Etický kodex Esri

Esri's Code of Business Conduct and Ethics, dostupný
na http://www.Esri.com/about-Esri/code-of-conduct

Compliance systém

interní systém postupů k naplnění etických hodnot společnosti ARCDATA, obsahuje zejména interní předpis
Compliance program a Etický kodex

Compliance program

tento interní akt společnosti ARCDATA vydaný zároveň
s Etickým kodexem stanovující procesní pravidla fungování Compliance systému, součást Compliance systému

Etický kodex nebo Kodex

interní akt společnosti ARCDATA vydaný zároveň
s Compliance programem stanovující etické hodnoty
společnosti ARCDATA, součást Compliance systému

Trestní zákoník nebo TZ

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob
zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Přestupkový zákon

zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich

Zaměstnanec

osoba, která se pracovní smlouvou nebo dohodou o
práci konané mimo pracovní poměr zavázala k výkonu
práce pro společnost ARCDATA

Řídící osoba

společníci společnosti ARCDATA, jednatelé, osoby ve
vedoucím postavení v rámci společnosti ARCDATA
oprávněné zastupovat společnost ARCDATA, osoby ve
vedoucím postavení v rámci společnosti ARCDATA vykonávající řídící nebo kontrolní činnosti, osoby vykonávající přímý nebo nepřímý vliv na řízení společnosti
ARCDATA

Uživatel

oprávněný uživatel softwarových produktů šířených společností ARCDATA

GIS

geografický informační systém
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1. Compliance program jako součást Compliance systému společnosti ARCDATA
Společnost ARCDATA tímto zavádí Compliance systém jakožto několika úrovňový ucelený
interní systém postupů vedoucích k naplnění hodnot deklarovaných Etickým kodexem a dosažení vytyčených cílů a předpokladů řádného fungování společnosti ARCDATA v souladu
s právními předpisy a vnitřními normami.
Zastřešujícím dokumentem celého Compliance systému je tento Compliance program. Compliance program není samostatně existujícím dokumentem, nýbrž byl vypracován jako stěžejní
a základní dokument sjednocující celý Compliance systém. Compliance program je provázán
s dalšími vnitřními předpisy společnosti ARCDATA, zejména pak s Etickým kodexem, jakož i
právními předpisy České republiky. Compliance program i Etický kodex reflektují hodnoty a
etické principy uznávané hlavním obchodním partnerem americkou společností Esri. Společnost ARCDATA chrání a ctí hodnoty a etická pravidla společnosti Esri, zejména ta stanovená
v Etickém kodexu společnosti Esri. Tyto společnost ARCDATA zohlednila při tvorbě Compliance systému a promítla je do svého Etického kodexu a tohoto Compliance programu. Společnost ARCDATA bude vždy postupovat v souladu s aktuálně platnou distributorskou
smlouvou uzavřenou se společností Esri.
Compliance program je závazný pro všechny Řídící osoby a Zaměstnance, dále pak pro obchodní i další smluvní partnery společnosti ARCDATA. Tento dokument jakož i celý Compliance systém je pro Řídící osoby a Zaměstnance dostupný z intranetu. Z důvodů maximální
transparentnosti se společnost ARCDATA zavazuje zpřístupnit Compliance systém obchodním a dalším smluvním partnerům a veřejnosti prostřednictvím svých internetových stránek
www.arcdata.cz. Řídící osoby a Zaměstnanci jsou povinni se s dokumenty seznámit a písemně
potvrdit, že byli s Compliance programem a s Etickým kodexem v celém jejich rozsahu seznámeni a že byli řádně poučeni o svých právech a povinnostech z tohoto systému pro ně vyplývajících.
Vedoucí Zaměstnanci společnosti ARCDATA musí zajistit implementaci a efektivitu tohoto
Compliance programu a kontrolovat jeho účelné využívání všemi zúčastněnými osobami. Společnost ARCDATA se zavazuje učinit rozumné kroky k přiblížení programu Zaměstnancům,
k monitorování a kontrole, hodnocení a zveřejnění programu. Jakmile by bylo zjištěno nějaké
trestněprávní jednání nebo jednání v rozporu s jinými právními předpisy nebo interními normami, společnost ARCDATA se tímto zavazuje z takového jednání vyvodit důsledky, učinit
adekvátní kroky k nápravě takto vzniklého stavu a zabránit opakování takové situace.
Compliance program zavádí opatření a postupy pro prevenci, detekci a reakci na případná
jednání v rozporu se zákonem, zejm. správně a trestně právní jednání či jiná neetická jednání,
jenž by nebyla v souladu s hodnotami vytyčenými Etickým kodexem.

2. Odpovědnost za přestupky
Protispolečenské činy, za jejichž spáchání zákon ukládá jejich pachateli odpovídající sankce,
jsou trestné činy a přestupky. Odpovědnost za přestupky upravuje Přestupkový zákon, který
jednotně upravuje odpovědnost za přestupky fyzických osob, právnických osob a podnikajících
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fyzických osob. Přestupky se od trestných činů odlišují zejména stupněm nebezpečnosti pro
společnost. Obecně je u přestupků tento stupeň nebezpečnosti nižší než u trestných činů,
z čehož také následně plynou mírnější sankce (mj. za přestupek nelze uložit trest odnětí svobody).

2.1. odpovědnost za přestupky právnických osob (vč. možnosti vyvinění se)
Odpovědnost za přestupky právnických osob je odpovědností objektivní, to znamená, že k odpovědnosti za přestupek není vyžadováno zavinění. Není tedy třeba, aby takové protiprávní
jednání bylo učiněno úmyslně nebo nedbalostně. K vyvození odpovědnosti právnické osoby
za přestupek tedy postačí, že došlo k porušení nebo nesplnění povinností, které stanoví zákon
nebo které byly uloženy na základě zákona.
Skutkovou podstatu přestupku naplní svým jednání ta fyzická osoba, jejíž jednání je přičitatelné dané právnické osobě a která porušila právní povinnost uloženou právnické osobě, a to
při činnosti právnické osoby, v přímé souvislosti s takovou činností, ku prospěchu právnické
osoby nebo v jejím zájmu. Podmínkou přičitatelnosti takového jednání dané právnické osobě
je, že takto protiprávně jednal:
a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu;
b) jiný orgán právnické osoby nebo člen orgánu;
c) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění úkolů vyplývajících z tohoto postavení;
d) fyzická osoba, která plní úkoly právnické osoby (takovým úkolem bude i úkol učiněný
na základě pokynu právnické osoby (zaměstnavatele) a to i kdyby šlo o pokyn nabádající k porušení právní normy);
e) fyzická soba, kterou právnická osoba používá při své činnosti; nebo
f) fyzická osoba, která za právnickou osobu jednala, jestliže právnická osoba výsledku
takového jednání využila.
Odpovědnost právnické osoby za přestupky ovšem není podmíněna zjištěním konkrétní fyzické osoby (např. konkrétního zaměstnance), jejíž jednání má být právnické osobě přičítáno.
Naopak odpovědností právnické osoby není dotčena odpovědnost fyzické osoby, jejíž jednání
je přičitatelné osobě právnické, mohou být tedy odpovědné obě osoby zároveň.
Odpovědnost právnických osob je sice odpovědností objektivní, nicméně v určitých případech
se lze této odpovědnosti zprostit. Takovým případem je prokázání, že právnická osoba vynaložila veškeré úsilí, které po ní bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila. Prokáže-li tato
právnická osoba, že potřebné úsilí vynaložila, posuzované jednání pak nebude přestupkem.
Zproštění se odpovědnosti za přestupek ovšem není možné za situace, kdy právnická osoba
nevykonávala povinnou nebo potřebnou kontrolu nad fyzickou osobou (např. zaměstnancem),
jejíž jednání je právnické osobě přičitatelné, nebo neučinila nezbytná opatření k zamezení
nebo odvrácení přestupku.
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2.2. přestupky a správní tresty ukládané právnickým osobám
Přestupkem se rozumí společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně výslovně označen jako „přestupek“ a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Skutkové podstaty přestupků vymezuje celá řada speciálních zákonů. O konkrétní podobě sankce,
tedy o druhu správního trestu a jeho výměře, rozhodne dle specifik každého jednotlivého případu příslušný správní orgán.
Za přestupek lze uložit správní trest
a) napomenutí (tzn. upozornění osoby na to, že pokud se bude i v budoucnu dopouštět
daného protiprávního jednání hrozí jí pokuta v konkrétní výši),
b) pokuty (až do výše 1 000,- Kč, nestanoví-li zvláštní zákon jinou výši),
c) zákazu činnosti, v jejíž souvislosti se pachatel dopustil přestupku (až na 3 roky, nestanoví-li zvláštní zákon jinou délku, jedná se o činnost, ke které je třeba veřejnoprávní
oprávnění),
d) propadnutí věci náležející pachateli (např. věc, jenž byla ke spáchání přestupku užita
nebo určena nebo věc, kterou pachatel přestupkem získal nebo ji získal jako odměnu
za něj) nebo propadnutí náhradní hodnoty (pokud pachatel zmaří uložení propadnutí
věci, a to až do výše, která odpovídá hodnotě takové věci),
e) zveřejnění rozhodnutí o přestupku na úřední desce správního orgánu a ve sdělovacím
prostředku (tisk, televize apod.).

3. Trestní odpovědnost
Trestní odpovědnost lze uplatňovat pouze v těch společensky škodlivých případech, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu, tedy zejména uplatnění odpovědnosti za přestupky.
Trestní odpovědnost, na rozdíl od odpovědnosti za přestupky, stojí na principu subjektivní odpovědnosti, jedná se tedy o odpovědnost za zaviněné jednání, ať již jednání úmyslné nebo
nedbalostní. Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel (i) chtěl způsobem uvedeným
v TZ porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem (úmysl přímý), nebo (ii) věděl, že
svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl
s tím srozuměn (úmysl nepřímý). Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel (ii) věděl, že může způsobem uvedeným v TZ porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem,
ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí (nedbalost vědomá), nebo (ii) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl (nedbalost nevědomá).
Obecně je dle Trestního zákoníku k trestní odpovědnosti za trestný čin třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. Trestní zákon tak
stanoví buď přímo v názvu daného trestného činu (např. § 215 TZ podílnictví z nedbalosti, §
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217 TZ legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti) nebo v textu konkrétní skutkové podstaty trestného činu použitím slov „byť i z nedbalosti“ (např. § 180 TZ neoprávněné nakládání
s osobními údaji).

3.1. Trestní odpovědnost právnických osob (vč. možnosti vyvinění se)
Od 1. 12. 2016 platí, že se právnická osoba může dopustit všech trestných činů uvedených ve
zvláštní části Trestního zákoníku, s výjimkou trestných činů vymezených v ust. § 7 Zákona o
trestní odpovědnosti právnických osob. Demonstrativní výčet trestných činů, za které by mohla
být společnost ARCDATA odpovědna, je uveden pod bodem 3. 3. níže.
Trestným činem spáchaným právnickou osobou je dle Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob protiprávní čin spáchaný v zájmu takové právnické osoby nebo v rámci její činnosti.
Podmínkou přičitatelnosti takového jednání dané právnické osobě je, že takto protiprávně jednal
a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu
jednat;
b) osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která u této právnické osoby
vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písmenu a);
c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání
bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost
právnické osoby; nebo
d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů, i když
není osobou uvedenou v písmenech a) až c).
Právnické osobě lze přičítat spáchání trestného činu uvedeného v § 7 Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, jestliže byl spáchán
a) jednáním orgánů právnické osoby nebo osob uvedených výše v písm. a) až c), nebo
b) zaměstnancem na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické
osoby nebo osob výše uvedených anebo proto, že orgány právnické osoby nebo osoby
výše uvedené neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního
předpisu nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou
nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.
Trestní odpovědnosti právnické osoby ovšem nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní
fyzická osoba trestněprávně jednala.
Právnická osoba se může trestní odpovědnosti v souladu se Zákonem o trestní odpovědnosti
právnických osob zprostit, pokud prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno
spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila. Zprostí-li se taková právnická osoba trestní odpovědnosti, nebude za takový trestný čin odpovědná.
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3.2. Trestný čin
Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje
znaky uvedené v takovém zákoně. V případě trestní odpovědnosti právnických osob půjde o
naplnění znaků uvedených v Zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob a podpůrně pak
naplnění znaků uvedených v Trestním zákoníku.

3.3. Druhy trestných činů právnických osob
Následující tabulka vybraných trestných činů, kterých by se mohla společnost ARCDATA dopustit, obsahuje pro lepší přehlednost pouze základní skutkové podstaty trestných činů bez
uvedení trestů, které se při spáchání daných trestných činů ukládají. Tresty, jakož i ochranná
opatření, jež lze uložit právnickým osobám, jsou blíže vymezeny v bodě 3. 4. níže.
Demonstrativní výčet trestných činů, kterých se může právnická osoba dopustit
Ustanovení
Název tresttrestního zá- ného činu
koníku

Popis trestného jednání

§ 150

Neposkytnutí
pomoci

Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky
vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného nebo ač je podle povahy svého
zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, .....

§ 170

Zbavení
osobní svobody

Kdo jiného bez oprávnění uvězní nebo jiným způsobem
zbaví osobní svobody, .....

§ 171

Omezování
osobní svobody

Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, .....

§ 173

Loupež

Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního
násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci, .....

§ 175

Vydírání

Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné
těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, .....

§ 177

Útisk

Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby
něco konal, opominul nebo trpěl, .....

§179

Porušování
svobody
sdružování a
shromažďování

Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné
těžké újmy omezuje ve výkonu jeho sdružovacího nebo shromažďovacího práva nebo kdo se v souvislosti se shromážděním, které podléhá oznamovací povinnosti, násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí protiví pořádkovým opatřením
svolavatele nebo určených pořadatelů takového shromáždění, .....

§ 180

Neoprávněné
nakládání
s osobními
údaji

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
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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, .....
§ 181

Poškození cizích práv

Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že uvede
někoho v omyl, nebo využije něčího omylu, .....

§ 182

Porušení tajemství dopravovaných
zpráv

Kdo úmyslně poruší tajemství uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo přepravované
jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením, nebo datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané
prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné
k identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá, nebo neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího
taková počítačová data, .....

§ 183

Kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo
jinému neoprávněný prospěch 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, .....
Porušení taKdo neoprávněně poruší tajemství listiny nebo jiné písemjemství listin
nosti, fotografie, filmu nebo jiného záznamu, počítačových
a jiných dodat anebo jiného dokumentu uchovávaného v soukromí jikumentů
ného tím, že je zveřejní, zpřístupní třetí osobě nebo je jiným
uchovávazpůsobem použije, .....
ných v soukromí

§ 184

Pomluva

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, .....

§ 205

Krádež

§ 206

Zpronevěra

Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a způsobí tak na
cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, čin spáchá vloupáním, bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím
nebo pohrůžkou bezprostředního násilí, čin spáchá na věci,
kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo čin spáchá na
území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob, .....
Kdo si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak
na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, .....

§ 207

Neoprávněné
užívání cizí
věci

Kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu je přechodně užívat, nebo
kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím, že neoprávněně takové věci, které mu byly svěřeny, přechodně
užívá, .....
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§ 209

Podvod

Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl,
využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a
způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, .....

§ 210

Pojistný podvod

§ 211

Úvěrový podvod

Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo
podstatné údaje zamlčí v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo 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, .....
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, použije prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel, .....

§ 212

Dotační podvod

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, prostředky získané účelovou dotací, subvencí nebo návratnou finanční výpomocí
nebo příspěvkem na jiný než určený účel, .....

§ 214

Podílnictví

§ 215

Podílnictví z
nedbalosti

Kdo ukryje, na sebe nebo jiného převede anebo užívá věc,
která byla získána trestným činem spáchaným na území
České republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo jako odměna za něj, nebo věc, která byla opatřena za věc uvedenou
výše, nebo kdo se ke spáchání takového činu spolčí, .....
Kdo ukryje nebo na sebe nebo jiného převede z nedbalosti
věc nikoli malé hodnoty, která byla získána trestným činem
spáchaným na území České republiky nebo v cizině jinou
osobou, nebo jako odměna za něj, .....

§ 216

Legalizace
výnosů z
trestné činnosti

§ 217

Legalizace
výnosů z
trestné činnosti z nedbalosti

§ 218

Lichva

Kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu věci, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky
nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, nebo věci, která
byla opatřena za věc výše uvedenou, nebo kdo jinému
spáchání takového činu umožní nebo se ke spáchání takového činu spolčí, .....
Kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění
původu věci ve větší hodnotě, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině,
nebo jako odměna za něj, .....
Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti,
lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému
poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě
vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou
pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, .....
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§ 219

Zatajení věci

Kdo si přisvojí cizí věc nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení
osoby oprávněné, .....

§ 220

Porušení povinnosti při
správě cizího
majetku

Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, .....

§ 221

Porušení povinnosti při
správě cizího
majetku z nedbalosti

Kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou
nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování
nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou
škodu, .....

§ 222

Poškození
věřitele

§ 223

Zvýhodnění
věřitele

Kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele tím,
že zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou, nebo
odstraní, byť i jen část svého majetku, postoupí svou pohledávku, anebo převezme dluh jiného, zatíží věc, která je předmětem závazku, nebo ji pronajme, předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek, předstírá nebo uzná právo nebo
závazek ve větším rozsahu, než odpovídá skutečnosti, předstírá splnění závazku, nebo předstírá úpadek nebo svůj majetek jinak zdánlivě zmenšuje nebo předstírá jeho zánik, a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou nebo kdo, byť i
jen částečně, zmaří uspokojení věřitele jiné osoby tím, že
zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní, byť i jen část majetku dlužníka, nebo 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,
.....
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, .....

§ 224

Způsobení
úpadku

§ 225

Porušení povinnosti v insolvenčním
řízení

Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, si přivodí úpadek tím, že činí
vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům, spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu
uloženým nebo smluvně převzatým povinnostem nebo je s
nimi v hrubém nepoměru, užívá poskytnutý úvěr v rozporu
nebo hrubém nepoměru s jeho účelem, poskytuje ze svého
majetku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to je v hrubém
nepoměru k jeho majetkovým poměrům, nebo 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, .....
Kdo v insolvenčním řízení maří nebo hrubě ztěžuje výkon
funkce insolvenčního správce, a tím ohrozí účel insolvenčního
řízení, .....
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§ 226

Pletichy v insolvenčním
řízení

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,
nebo 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, nebo kdo 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, .....

§ 227

Porušení povinnosti učinit
pravdivé prohlášení o majetku

Kdo v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci
odmítne splnit zákonnou povinnost učinit prohlášení o svém
majetku nebo o majetku právnické osoby, za kterou je oprávněn jednat, nebo se takové povinnosti vyhýbá nebo v takovém
prohlášení uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, .....

§ 228

Poškození
cizí věci

Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou nebo kdo
poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou
nebo jinou látkou, .....

§ 229

Zneužívání
vlastnictví

Kdo poškodí důležitý zájem kulturní, vědecký, na ochraně přírody, krajiny nebo životního prostředí, chráněný jiným právním
předpisem, tím, že zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou nebo
zašantročí vlastní věc větší hodnoty, která požívá ochrany
podle jiného právního předpisu, .....

§ 230

Neoprávněný
přístup k počítačovému
systému a
nosiči informací

§ 231

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 neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému
nebo na nosiči informací, 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 podle nich bylo jednáno tak, jako by to byla data pravá,
bez ohledu na to, zda jsou tato data přímo čitelná a srozumitelná, nebo 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, .....
Opatření a
Kdo v úmyslu spáchat trestný čin porušení tajemství dopravopřechovávání vaných zpráv podle § 182 odst. 1 písm. b), c) nebo trestný čin
přístupového neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči inzařízení a
formací podle § 230 odst. 1, 2 vyrobí, uvede do oběhu, dohesla k počí- veze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak
tačovému
zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává zařízení
systému a ji- nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli jiný prostřených takodek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůvých dat
sobený k neoprávněnému přístupu do sítě elektronických komunikací, k počítačovému systému nebo k jeho části, nebo
počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli
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jiný podobný prostředek, pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému systému nebo jeho části, .....
Kdo z hrubé nedbalosti porušením povinnosti vyplývající ze
zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uložené
podle zákona nebo smluvně převzaté data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací zničí, poškodí, pozmění nebo učiní neupotřebitelnými, nebo učiní zásah do
technického nebo programového vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat, a tím způsobí
na cizím majetku značnou škodu, .....

§ 232

Poškození
záznamu v
počítačovém
systému a na
nosiči informací a zásah
do vybavení
počítače
z nedbalosti

§ 240

Zkrácení
daně, poplatku a podobné povinné platby

Kdo ve větším rozsahu 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 anebo vyláká výhodu na některé z těchto povinných plateb, .....

§ 241

Neodvedení
daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby

Kdo ve větším rozsahu 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, .....

§ 243

Nesplnění
oznamovací
povinnosti v
daňovém řízení

Kdo nesplní svoji zákonnou oznamovací povinnost vůči
správci daně, a ohrozí tak ve větším rozsahu řádné a včasné
stanovení daně jinému nebo její vymáhání od jiného, .....

§ 248

Porušení
Kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při
předpisů o
účasti v hospodářské soutěži dopustí klamavé reklamy, klapravidlech
mavého označování zboží a služeb, vyvolávání nebezpečí záhospodářské měny,
soutěže
d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklamy, 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,
.....
Neoprávněné Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo
podnikání
provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání, .....

§ 251
§ 253

Poškozování
spotřebitele

§ 254

Zkreslování
údajů o stavu
hospodaření
a jmění

Kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že
poškozuje spotřebitele zejména tím, že je šidí na jakosti,
množství nebo hmotnosti zboží, nebo kdo uvede ve větším
rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají přitom jejich podstatné vady, .....
Kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k
přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole,
ač je k tomu podle zákona povinen, kdo v takových účetních
knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé
nebo hrubě zkreslené údaje, nebo kdo takové účetní knihy,
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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 anebo v takových podkladech zamlčí podstatné skutečnosti, kdo 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 kdo 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 podle
zákona nebo smlouvy povinen, .....
Kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému výhodu nebo prospěch
neoprávněně užije informace dosud nikoli veřejně přístupné,
kterou získal při výkonu svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce a jejíž zveřejnění podstatně ovlivňuje
rozhodování v obchodním styku, a uskuteční nebo dá podnět
k uskutečnění smlouvy nebo operace na regulovaném trhu s
investičními nástroji nebo na organizovaném trhu se zbožím
nebo kdo jako podnikatel, společník, člen orgánu, zaměstnanec nebo účastník na podnikání dvou nebo více podnikatelů
se stejným nebo podobným předmětem činnosti v úmyslu uvedeném výše uzavře nebo dá popud k uzavření smlouvy na
úkor jednoho nebo více podnikatelů nebo jejich podniků, .....

§ 255

Zneužití informace a
postavení v
obchodním
styku

§ 256

Zjednání výhody při zadání veřejné
zakázky, při
veřejné soutěži a veřejné
dražbě

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, .....

§ 257

Pletichy při
zadání veřejné zakázky a při
veřejné soutěži

§ 261

Porušení
předpisů o
oběhu zboží

Kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží tím, že lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti v
zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, jinému poskytne,
nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se
zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, žádá
nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží
účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, nebo na
základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost směřující k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu, .....
Kdo podstatně ohrozí obecný zájem tím, že poruší zákaz,
omezení nebo jinou důležitou povinnost stanovenou pro dovoz, vývoz nebo průvoz zboží, .....
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ve styku s cizinou
§ 262

Porušení
předpisů o
kontrole vývozu zboží a
technologií
dvojího užití

Kdo bez platného povolení vyveze zboží nebo technologie
dvojího užití, .....

§ 268

Porušení
práv k
ochranné
známce a jiným označením

Kdo uvede do oběhu výrobky nebo poskytuje služby neoprávněně označené ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní
právo jinému, nebo známkou s ní zaměnitelnou nebo pro tento
účel sobě nebo jinému takové výrobky nabízí, zprostředkuje,
vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává,
anebo takovou službu nabídne nebo zprostředkuje, nebo kdo
pro dosažení hospodářského prospěchu neoprávněně užívá
obchodní firmu nebo jakékoliv označení s ní zaměnitelné nebo
uvede do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně opatřené
označením původu nebo zeměpisným označením anebo takovým označením s ním zaměnitelným nebo pro tento účel
sobě nebo jinému takové výrobky nebo služby nabídne, zprostředkuje, vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává, .....

§ 269

Porušení
chráněných
průmyslových práv

Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo
topografii polovodičového výrobku, .....

§ 270

Porušení autorského
práva, práv
souvisejících
s právem autorským a
práv k databázi

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, .....

§ 273

Obecné
ohrožení z
nedbalosti

§ 274

Ohrožení pod
vlivem návykové látky

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 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 z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo
ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, .....
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, .....

§ 294

Poškození a
ohrožení životního prostředí z nedbalosti

Kdo v rozporu s jiným právním předpisem z hrubé nedbalosti
poškodí nebo ohrozí půdu, vodu, ovzduší nebo jinou složku
životního prostředí, a to ve větším rozsahu nebo na větším
území, nebo takovým způsobem, že tím může způsobit těž-
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kou újmu na zdraví nebo smrt anebo je-li k odstranění následků takového jednání třeba vynaložit náklady ve značném
rozsahu, nebo kdo z hrubé nedbalosti takové poškození
nebo ohrožení složky životního prostředí zvýší nebo ztíží
jeho odvrácení nebo zmírnění, .....
Kdo užije násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci orgánu
státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu
veřejné moci, .....

§ 323

Násilí proti
orgánu veřejné moci

§ 324

Vyhrožování
s cílem působit na orgán
veřejné moci

§ 325

Násilí proti
úřední osobě

Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo
způsobením značné škody v úmyslu působit na výkon pravomoci orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo
jiného orgánu veřejné moci, nebo pro výkon pravomoci takového orgánu, .....
Kdo užije násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední
osoby, nebo pro výkon pravomoci úřední osoby, .....

§ 326

Vyhrožování
s cílem působit na úřední
osobu

Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo
způsobením značné škody v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo pro výkon pravomoci úřední osoby,
.....

§ 331

Přijetí úplatku

§ 332

Podplacení

§ 333

Nepřímé
úplatkářství

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, nebo kdo za
okolností uvedených výše úplatek žádá, .....
Kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí
obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, nebo
kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým
nebo jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, .....
Kdo 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 z důvodu uvedeného výše jinému poskytne, nabídne nebo slíbí
úplatek, .....

§ 342

Neoprávněné
zaměstnávání cizinců

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 podle 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 podle jiného právního předpisu, .....

§ 348

Padělání a
pozměnění
veřejné listiny

Kdo padělá veřejnou listinu nebo podstatně změní její obsah
v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé, nebo takovou listinu
užije jako pravou, 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
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jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění veřejné listiny, .....
Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu,
aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření
nebo jejich výkonu, .....

§ 366

Nadržování

§ 367

Nepřekažení
trestného
činu

Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo
páchá některý z trestný činů vyjmenovaných v § 367 a
spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí,
.....

§ 368

Neoznámení
trestného
činu

Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal některý
z trestných činů vyjmenovaných v § 368 a takový trestný čin
neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, .....

3.4. Tresty a ochranná opatření ukládaná právnickým osobám
Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze samostatně uložit trest nebo ochranné opatření. Tresty a ochranná opatření mohou být ukládána i vedle sebe. O konkrétní podobě
sankce, tedy o druhu trestu, příp. ochranného opatření, a jeho výměře, rozhodne dle specifik
každého jednotlivého případu soud.
Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit následující tresty:
a) zrušení právnické osoby (v případě, že její činnost zcela, nebo převážně spočívala
v páchání trestné činnosti);
b) zákaz činnosti (v rozsahu jednoho roku až dvaceti let);
c) zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži (v rozsahu jednoho
roku až dvaceti let);
d) zákaz přijímání dotací a subvencí (v rozsahu jednoho roku až dvaceti let);
e) propadnutí majetku;
f) propadnutí věci (např. věc, jenž byla ke spáchání trestného činu užita nebo určena
nebo věc, kterou pachatel trestným činem získal nebo ji získal jako odměnu za něj);
g) peněžitý trest (denní sazba od 1 000 Kč do 2 000 000 Kč, počet denních sazeb od 20
do 730);
h) uveřejnění rozsudku (v soudem určeném veřejném sdělovacím prostředku).
Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit následující ochranná opatření
a) zabrání věci (např. věc získaná trestným činem, nebo odměnou za trestný čin, nebo
nebyl-li uložen trest propadnutí věci, ale okolnosti činu nutí k zabrání věci),
b) zabrání části majetku (soud může zabrat část majetku, dojde-li k závěru, že tato část
majetku byla získána protiprávní činností)
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4. Preventivní opatření
Preventivní úroveň Compliance programu tvoří soubor opatření zavedených společností
ARCDATA z důvodu omezení, zmírnění, resp. vyloučení odpovědnosti Společnosti za případné protiprávní jednání Společnosti, zejména pak za přestupky a trestné činy. Z důvodu
předcházení a minimalizace jakéhokoliv protiprávního jednání souvisejícího se společností
ARCDATA, Společnost vytvořila Compliance systém postavený zejména na tomto Compliance
programu a Etickém kodexu s jeho promítnutím do dalších interních předpisů Společnosti.
Společnost ARCDATA vyžaduje dodržování jejích interních norem, zejména Etického kodexu,
pracovněprávních vnitřních předpisů, Organizačního řádu, Podpisového řádu a Spisového,
archivního a skartačního řádu, to vše v intencích zakladatelských dokumentů Společnosti, jakož i obecně závazných právních předpisů.
Společnost ARCDATA chrání a ctí hodnoty a etická pravidla svého hlavního obchodního partnera společnosti Esri, zejména ta, stanovená v Etickém kodexu společnosti Esri. Činnost společnosti pak dále odpovídá ujednáním distributorské smlouvy uzavřené se společností Esri
tak, aby byly dodrženy veškeré závazky z této smlouvy vyplývající, a to včetně šíření dobrého
jména společnosti Esri. V duchu Etického kodexu společnosti Esri byl vypracován celý Compliance systém společnosti ARCDATA, zejména pak společnost ARCDATA promítla pravidla
chování společnosti Esri do svého Etického kodexu a do tohoto Compliance programu.

4.1. Etický kodex
Etický kodex je východiskem Compliance systému společnosti ARCDATA. Etický kodex jakožto vnitřní předpis Společnosti přijatý s účinností od 1. června 2018 vymezuje mimo jiné
typové konfliktní situace vznikající při činnosti Společnosti, se kterými se Řídící osoby nebo
Zaměstnanci mohou setkat. Jedná se o určitá etická dilemata jako například střet zájmů, korupční jednání apod. Etický kodex popisuje etické a profesní zásady, které mají být dodržovány
Společností samotnou, Řídícími osobami, Zaměstnanci a spolupracovníky.
Společnost ARCDATA se v souvislosti s přijetím Etického kodexu zavázala s jeho obsahem
detailně seznámit všechny své Zaměstnance.

4.2. Závazek pro obchodní partnery – smluvní doložka
Společnost ARCDATA, Řídící osoby a Zaměstnanci Společnosti při svých aktivitách a při své
práci dodržují všechny etické zásady stanovené Etickým kodexem a vedou k dodržování
těchto principů i externí subjekty, tedy další fyzické a právnické osoby, se kterými uzavírá obchodní či jiné smluvní vztahy. To platí zejména pro všechny osoby, jejichž jednání by mohlo
být přičitatelné společnosti ARCDATA ve smyslu § 20 Přestupkového zákona a § 8 Zákona o
trestní odpovědnosti právnických osob. Společnost zajišťuje tento závazek prostřednictvím
Compliance smluvní doložky, tak, jak ji vymezuje Etický kodex v jeho čl. 1 odst. 2. Compliance
smluvní doložku pak Společnost implementuje do smluv uzavíraných s jejími obchodními partnery.
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4.3. Vzdělávání, školení
Společnost ARCDATA si klade za cíl být úspěšnou obchodní společností a na trhu České
republiky patřit k nejlepším v rámci subjektů dodávajících geografické informační systémy, doplňkové produkty a s tím spojené služby. V rámci toho chce být plně konformní s právním řádem České republiky a plně respektovat i normy Evropské unie a všech státních útvarů, které
jsou pro ni v rámci jejích podnikatelských aktivit závazné.
Společnost ARCDATA zajišťuje Řídícím osobám a Zaměstnancům průběžné proškolování,
jenž k řádnému fungování společnosti ARCDATA a řádnému výkonu práce vyžadují právní
předpisy.
V rámci posilování právního vědomí Řídících osob i Zaměstnanců společnost ARCDATA dále
zajišťuje vzdělávací akce zahrnující přednášky, semináře, workshopy a další obdobné akce
směřující k nabytí a rozvoji znalostí o právním rámci relevantním pro výkon dané pracovní
pozice. Mezi tyto vzdělávací akce patří krom pravidelného proškolování pro udržování potřebné úrovně právních znalostí Řídících osob a Zaměstnanců potřebných pro výkon jejich
funkcí i mimořádná školení realizovaná (i) ad hoc pro nově nastoupivší Zaměstnance; (ii) jako
reakce na novou právní úpravu či změnu právních předpisů nebo za účelem seznámení Řídících osob a Zaměstnanců s jednotlivými změnami a objasnění konkrétních dopadů změn
těchto předpisů na jimi vykonávanou činnost; (iii) v důsledku změny interního předpisu společnosti ARCDATA; (iv) v reakci na závěry ze zpracovaných podnětů, které Compliance manager
obdržel, či na zjištěná porušení zásad Compliance systému, zejm. pak Etického kodexu.
Vzdělávací akce probíhají pod vedením odborně způsobilých osob (lektorů, školitelů). Společnost ARCDATA dbá na řádný výběr zkušených lektorů a vede záznamy o uskutečněných školeních, jakož i informaci o jejich školitelích vč. uvedení jejich kvalifikace. Společnost ARCDATA
organizuje vzdělávací akce způsobem, který je pro jejich adresáty příznivý a usiluje o co možná
největší míru porozumění obsahu daného školení.
Vzdělávací akce zařazené do Compliance systému jsou povinné pro všechny jejich adresáty.
Kontrola znalostí nabytých v souvislosti se vzdělávacími akcemi a znalostí vnitřních předpisů
společnosti ARCDATA patřících do Compliance systému se provádí průběžně vhodným způsobem v rámci běžného plnění pracovních úkolů Zaměstnanci. Znalosti vybraných Zaměstnanců zastávající pozice, na nichž hrozí vyšší míra rizika porušení právních předpisů, jsou
podle druhu zpracovávané agendy ověřovány v pravidelných intervalech, a to alespoň jednou
za kalendářní rok.

4.3.1. Povinná školení vyplývající z právních předpisů
Mezi školení, jejichž absolvování vyžadují právní předpisy, patří zejména školení zajišťující
bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve spojení se školením požární ochrany a bezpečnostním školením řidičů. Termíny a četnost takových školení stanovují vnitřní předpisy společnosti
upravující oblast BOZP (mj. Organizační směrnice BOZP).
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4.3.2. Činnost Compliance managera, podpora ze strany Společnosti
Osobou odpovědnou za vzdělávání Řídících osob a Zaměstnanců v oblasti compliance a ověřování požadovaných znalostí je Compliance manager.
O zařazení vzdělávací akce do Compliance systému rozhoduje Compliance manager.
Compliance manager je povinen organizovat vzdělávací akce tak, aby zasahovaly do výkonu
pracovních povinností vzdělávaných osob v co nejmenším možném rozsahu, samozřejmě při
zachování plné hodnoty plánované vzdělávací akce.
Společnost je povinna s Compliance managerem plně spolupracovat a vytvořit Compliance
managerovi odpovídající organizační, technické a ekonomické podmínky.
Společnost veškeré vzdělávání Zaměstnanců v rámci Compliance systému chápe na straně
vzdělávaných osob jako výkon práce se všemi pracovněprávním důsledky.

5. Detekční opatření
Detekční opatření jsou taková opatření, která společnost ARCDATA přijímá za účelem odhalování protiprávních a neetických činů, zejm. trestných činů, které by mohly být přičítány jednak
Zaměstnancům, jednak Společnosti jako takové.

5.1. aktualizace vnitřních předpisů
Společnost ARCDATA si uvědomuje, že platná a účinná právní úprava není statická a v průběhu času se vyvíjí. V návaznosti na změny relevantních právních předpisů obecné povahy
Společnost průběžně aktualizuje své vnitřní předpisy.
Stejně tak Systém Compliance není jednorázovým zavedením pravidel a doporučení, nýbrž
zakotvením snahy společnosti ARCDATA o odpovědný přístup k otázkám případného protiprávního chování Řídících osob, Zaměstnanců a obchodních a smluvních partnerů.
Z tohoto důvodu se společnost ARCDATA zavazuje průběžně dle potřeby aktualizovat také
své vnitřní předpisy související s Compliance systémem, tedy tento Compliance program,
Etický kodex, pracovněprávní a organizační vnitřní předpisy. Společnost ARCDATA vnitřní
předpisy aktualizuje, popř. vytváří nové s ohledem na změny právní úpravy v nich dotčených
oblastí, dále s ohledem na výsledky vyhodnocování rizik trestní odpovědnosti společnosti
ARCDATA jako právnické osoby, jakož i s ohledem na případná porušení zásad Compliance
systému. Společnost ARCDATA v rámci aktualizace svých vnitřních předpisů zohledňuje též
Etický kodex společnosti Esri, která patří mezi hlavní partnery společnosti ARCDATA a dále
distributorskou smlouvu uzavřenou se společnosti Esri.

5.2. testování znalostí
Jak je uvedeno v čl. 4.3. výše, Společnost ARCDATA průběžně resp. v pravidelných intervalech ověřuje úroveň znalostí svých Zaměstnanců získaných v rámci vzdělávacích akcí zařazených do Compliance systému, jakož i dalších znalostí, zejm. obecně závazných právních
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předpisů a vnitřních předpisů společnosti ARCDATA. O takových kontrolách Compliance manager pořizuje záznam. Výsledky testování znalostí společnost ARCDATA vyhodnocuje a na
jejich základě sestavuje plán dalších školících akcí.

5.3. whistleblowing („oznamování“)
Společnost se rozhodla v rámci tohoto ustanovení poskytnout ochranu všem svým Zaměstnancům k učinění oznámení o nelegální činnosti, o kterém se tento dozví v souvislosti s vnitřním výkonem svého zaměstnání, a to navzdory skutečnosti, že tato ochrana není poskytována
právním řádem ČR.
Za oznamovatele je tímto předpisem považován Zaměstnanec nahlašující určité druhy protiprávního jednání. Oznámení tohoto protiprávní jednání musí být v zájmu společnosti
ARCDATA, kterým se rozumí dodržování veškerých právních předpisů.
Zaměstnanec, který učiní takové oznámení, se bude nacházet v ochranném postavení, tzn.,
společnost ARCDATA se zavazuje, že s tímto oznamovatelem nerozváže pracovní poměr
z důvodu či pro skutečnost učiněného oznámení, stejně jako k ochraně osobních údajů oznamovatele, kterou se rozumí anonymita oznamovatele. Společnost ARCDATA se dále zavazuje, ke kompenzaci celkové mzdové složky Zaměstnance u společnosti, v případě, že by tomuto v souvislosti s učiněným oznámením vznikla majetková újma na jeho mzdě vyplácené
Společností.
Učinění oznámení ohledně porušování právních předpisů Compliance managerovi, příp. učinění oznámení prostřednictvím Compliance boxu dle článku 5.5. níže, je v zájmu společnosti
ARCDATA.
Oznámení se týká vnitřního jednání společnosti ARCDATA a jejích Zaměstnanců, tj. nikoliv
jednání třetích osob se společností ARCDATA, a musí se zejména týkat některé z následujících skutečností:
-

trestný čin,

-

ohrožení bezpečnosti a zdraví při práci,

-

možné riziko či skutečné ohrožení životního prostředí,

-

nedodržování právních předpisů, kterými jsou společnost ARCDATA a její Zaměstnanci
vázáni, a to včetně vnitřních předpisů společnosti,

-

zatajování protiprávního jednání.

Oznámení se může týkat jakéhokoliv incidentu, který se stal v minulosti či který se děje aktuálně, anebo o kterém se pracovník domnívá, že nastane v blízké budoucnosti.
Osobní stížnosti (např. diskriminační chování, mobbing, bossing aj.) se nepovažují za Oznámení ve smyslu tohoto ustanovení a jsou řešeny v rámci právních předpisů, zejména antidiskriminačního zákona. Za Oznámení se dále nepovažují osobní pomluvy či urážky.
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5.4. Compliance manager
K zajištění fungování Compliance systému zřídila ARCDATA funkci Compliance managera.
Úkolem Compliance managera je řídit a organizovat veškeré činnosti Společnosti v oblasti
předcházení trestné činnosti Zaměstnanců a Řídících osob přičitatelné Společnosti v rámci její
trestněprávní odpovědnosti a souladu veškerých činností Společnosti a jejích Zaměstnanců a
Řídících osob s právními a etickými normami a vnitřními přepisy Společnosti.
Zejména:
a) organizuje proškolování Zaměstnanců a Řídících osob v oblasti compliance;
b) objektivně kontroluje a případně přezkušuje úroveň znalostí těchto osob v oblasti compliance;
c) nezávisle kontroluje soulad fungování Společnosti se zákonnými předpisy a etickými
normami a vnitřními přepisy Společnosti v oblasti obecných principů etického a právně
konformního fungování Společnosti;
d) shromažďuje a vyhodnocuje veškeré zjištěné relevantní informace vztahující se k předmětné problematice a přijímá adekvátní opatření;
e) nestranně posuzuje a řeší veškeré problémy, které se v rámci činnosti Společnosti
v dané oblasti vyskytnou;
f) navrhuje aktualizace interních předpisů Společnosti s ohledem na výsledky plnění cílů
Compliance systému;
g) při změnách vnitřních předpisů se Compliance manager vyjadřuje k návrhům předpisů
z pohledu Compliance systému;
h) navrhuje interní opatření obecného charakteru, která mohou napomoci k fungování
společnosti v souladu s požadavky kladenými na společnost ARCDATA právními předpisy, interním Etickým kodexem a celým Compliance systémem Společnosti.
Osoba vykonávající funkci Compliance managera je jmenována statutárním orgánem a potvrzena ve funkci valnou hromadou Společnosti a k výkonu funkce speciálně proškolena.
Compliance manager je povinen postupovat za účelem naplnění cílů Etického kodexu jakož i
Compliance systému jako celku objektivně, nestranně a spravedlivě, a za tímto účelem navrhuje řešení problémů a doporučuje obecné postupy a předcházení kolizním situacím do budoucna.
Nestrannost funkce Compliance managera je zajištěna personálním obsazením této funkce.
Do funkce bude ustavena odborně způsobilá, morálně kvalifikovaná a bezúhonná osoba v takovém postavení, které bude zajišťovat důvěryhodnost Compliance managera. Funkci Compliance managera nemůže vykonávat společník společnosti ARCDATA ani jiná Řídící osoba.
Compliance manager zajišťuje nastavení a podporování systému oznamování incidentů, jeho
jednoduchost, dostupnost, rychlost a účinnost.
Compliance manager přijímá a řeší oznámení týkající se podezření na porušení právních předpisů, vnitřních předpisů, zejména pak porušení zásad stanovených Etickým kodexem a Compliance systémem jako takovým.
Compliance manager stanoví způsob a přiměřený - maximálně však 60 dnů od doručení oznámení - termín vyřízení oznámení týkajícího se podezření na porušení výše uvedených před-
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pisů podle závažnosti a předpokládané náročnosti prošetření takového oznámení. Podle závažnosti oznámení Compliance manager stanoví postup šetření události a způsob projednání
předmětu oznámení s dotčenými osobami.
Výsledek šetření oznámení včetně dalšího navrhovaného postupu bude projednán s kompetentními osobami a statutárním orgánem ARCDATA, a to včetně návrhu Compliance managera na způsob řešení tohoto oznámení. Poté bude o způsobu vyřízení oznámení informován oznamovatel, bude-li to požadovat nebo z jiných podstatných důvodů, v písemné formě.
Půjde-li o oznámení anonymní, bude výsledek šetření publikován ve vhodném rozsahu na
webových stránkách Společnosti.
Každé oznámení, údaje o jeho prošetření, provedené důkazy a veškeré další relevantní dokumenty a záznamy o podstatných skutečnostech, budou společně zadokumentovány vhodnou
formou v rámci samostatného spisu. Každý spis bude zaevidován v centrální evidenci oznámení, dobu jeho archivace stanoví Skartační Řád Společnosti.
Compliance manager slouží jako konzultant pro Odpovědné osoby, Zaměstnance, jakož i pro
smluvní partnery. Kontaktovat Compliance managera je možné buď osobně, emailem na adrese compliance@arcdata.cz případně na jiné adrese, jak bude uvedena na webových stránkách Společnosti, nebo prostřednictvím Compliance Boxu.
Compliance manager je povinen zachovávat principy diskrétnosti a, bude-li to oznamovatel
požadovat, zajistit jeho anonymitu před kýmkoliv ze Společnosti. Compliance manager projedná oznámení v důvěrném režimu a zabezpečí chráněné postavení oznamovatele z důvodu
předejití jakémukoli jeho postihu z důvodu podání oznámení.
Povinností Compliance managera je poskytování součinnosti a koordinace při úkonech trestního řízení.

5.5. Compliance box
Pro naplnění požadavku anonymity oznamovatele se tímto zřizuje tzv. Compliance box. Compliance box slouží k podávání anonymních oznámení týkajících se podezření ze spáchání
trestného činu nebo přestupku nebo podezření na jiné porušení právních předpisů nebo jednání v rozporu s Compliance programem (zejm. neetické jednání), k němuž došlo v souvislosti
s výkonem činnosti společnosti ARCDATA, Řídících osob nebo Zaměstnanců. Každé oznámení prostřednictvím Compliance boxu je následně individuálně zpracováno, posouzeno a
vyhodnoceno Compliance managerem.

6. Reakční opatření
6.1. následky jednání v rozporu s Compliance systémem
Porušení právního předpisu může založit soukromoprávní i veřejnoprávní deliktní odpovědnost
společnosti ARCADATA. Pokud konkrétní porušení Compliance systému naplní podmínky
vzniku trestní odpovědnosti popř. podmínky vzniku odpovědnosti za přestupek konkrétní
osoby, může dojít k vyvození její trestní odpovědnosti popř. k její odpovědnosti za přestupek.
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Nad to, pokud budou takovým jednáním naplněny podmínky Zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob nebo Přestupkového zákona, by mohlo být takové protiprávní jednání
přičteno i společnosti ARCDATA, s níž by bylo vedeno trestní popř. správní řízení, v rámci
kterého by mohl být společnosti uložen trest, ochranné opatření nebo v případě přestupku
správní trest. Výčet těchto sankcí je uveden v článku 3. 4. (tresty a ochranné opatření za
trestné činy) a článku 2. 2. (správní tresty za přestupky) tohoto Compliance programu.
Jednání Zaměstnance, které je v rozporu s pravidly Compliance systému, může mít pro Zaměstnance i níže uvedené následky:
a) upozornění vedoucím Zaměstnancem nebo Compliance managerem na to, že Zaměstnanec jedná v rozporu s Compliance systémem a objasnění, proč je takové jednání
nežádoucí a vysvětlení, jaké jednání je ve stejné nebo obdobné situaci v budoucnu
příznivější,
b) v případě závažného či opakovaného porušování Compliance systému, může být takové jednání zároveň porušením povinností Zaměstnance vyplývajících z právních
předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, popř. porušením povinností vyplývajících z vnitřních předpisů společnosti ARCDATA a v takovém případě by mohly být
společností ARCDATA jako zaměstnavatelem z předmětného jednání Zaměstnance
vyvozeny následky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, které mohou vést až
ke skončení pracovního poměru Zaměstnance.
Porušení Compliance systému může být též v určitých případech považováno za jednání
v rozporu s předpisy obchodního práva, zejména může být takovým jednáním porušena péče
řádného hospodáře vyplývající z příslušných právních předpisů.

6.2. zabránění opakování protiprávní činnosti (přijetí k tomu nezbytných
opatřeních)
V případě porušení předpisů Compliance systému se společnost ARCDATA zavazuje postupovat tak, aby bylo zabráněno spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního činu dané
osoby. Pokud ke spáchání takového činu předmětnou osobou již došlo, společnost je povinna
bezodkladně učinit všechna potřebná opatření zabraňující vzniku škodlivého následku takového činu nebo, pokud zabránění vzniku následku již není možné, opatření eliminující takový
následek, zejména pak účinná opatření k eliminaci škody.
Společnost ARCDATA se dále zavazuje učinit potřebná nápravná opatření, mezi něž patří
řádné prošetření protiprávního činu, analýza takového jednání, vydání pokynu k určité činnosti
nebo zastavení takové činnosti. Mezi nápravná opatření dále patří i spolupráce s příslušnými
orgány (součinnost s orgány činnými v trestním řízení v případě podezření ze spáchání trestného činu, součinnost se správní orgány v případě přestupků apod.)
Povinností společnosti ARCDATA, zejména Compliance managera a všech vedoucích Zaměstnanců, Compliance je v případě zjištěného jednání konkrétní osoby v rozporu s Compliance systémem takové osobě objasnit, z jakého důvodu je předmětné jednání nežádoucí a jak
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se do budoucna takové situaci vyvarovat včetně toho, jaké jednání je přípustné namísto jednání v rozporu s Compliance systémem. Mezi nápravná opatření patří i adekvátní kroky k reparaci škody vzniklé jednáním v rozporu s Compliance systémem.
Za včasnost prošetření podezření z porušení zásad Compliance systému, jakož i za zachování
důkazů a následné analyzování příčin takového jednání, je odpovědný především Compliance
manager. V rámci objasňování příčin porušení ustanovení těchto předpisů jsou všechny Řídící
osoby a všichni Zaměstnanci povinni Compliance managerovi poskytovat maximální možnou
součinnost.
K zabránění opakování protiprávní činnosti slouží i řádná aktualizace vnitřních předpisů společnosti ARCDATA, zejména pak aktualizace předpisů souvisejících s Compliance systémem,
jako reakce na vzniklé porušení právních předpisů nebo porušení těchto vnitřních předpisů.

7. Společná, závěrečná ustanovení a účinnost
Mezi základní cíle Společnosti spadá snaha o předcházení trestní odpovědnosti Společnosti
a o udržení dobrého jména Společnosti.
Společnost ARCDATA, Řídící osoby a Zaměstnanci Společnosti jsou povinni při svých aktivitách a při své práci dodržovat všechny morální pravidla a etické zásady stanovené v rámci
Compliance systému.
Společnost vypracovala Compliance systém, který byl vytvořen zejména k předcházení trestné
činnosti, k zamezení nebo minimalizaci případných následků jakékoli protiprávní činnosti.
Společnost, Řídící osoby a Zaměstnanci jsou povinni se s Compliance systémem řádně seznámit a důsledně jej dodržovat.
Odpovědnost za plnou realizaci programu náleží statutárnímu orgánu Společnosti, který musí
zabezpečit seznámení s Compliance systémem všech dotčených osob.
Řídící osoby a Zaměstnanci jsou povinni informovat Compliance managera o jakémkoliv jednání v rozporu se zásadami stanovenými tímto Kodexem a Compliance systémem jako takovým.
Tam, kde tento Compliance program odkazuje na jiné interní předpisy Společnosti, které ke
dni přijetí tohoto Compliance programu ještě nebyly Společností vydány či příslušně novelizovány, postupují Řídící pracovníci i Zaměstnanci v souladu se zavedenými zvyklostmi podle
svého nejlepšího vědomí a svědomí tak, aby účel jejich činnosti byl naplněn férovým a pro
Společnost nejvýhodnějším a s právními předpisy konformním způsobem.
Pro snadné zajištění přístupnosti a dostupnosti pro veřejnost je Compliance program i kontaktní údaje Compliance managera zveřejněny na internetových stránkách Společnosti.

Tento Compliance program nabývá účinnosti dnem 1. června 2018.
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