
Whistleblowing systém
Odhalte interní pochybení
a ochraňte Vaši společnost
V několika posledních letech proběhlo
médii mnoho korporátních skandálů, za
jejichž zveřejněním často stáli manažeři
nebo zaměstnanci společností. Přemýšleli
jste někdy o tom, jak zabránit úniku
informací o tak důvěrných záležitostech? 

Nejlepším způsobem je umožnit
zaměstnancům oznamovat nekalá
a nezákonná jednání prostřednictvím
tzv. whistleblowingového systému.
Zaměstnanci jsou často první, kdo
se dozví o porušování pravidel a mají
přístup k relevantním důkazům. Mnozí
to ale raději neohlásí, ať už kvůli strachu
z odvety, nebo kvůli absenci interního
whistleblowingového systému. Místo toho
se obrací na média, nebo dokonce na
orgány činné v trestním řízení. Následky
bývají závažné. 
 

Proč zavést whistleblowingový systém?

Buďte první, kdo se dozví 
o pochybení ve Vaší společnosti.
Mějte věci pod kontrolou. Ušetřete 
náklady.

Předejděte právním, finančním 
a reputačním rizikům.

Jednejte v souladu s novou 
whistleblowingovou směrnicí EU 
a souvisejícími předpisy.

Položte si otázku: Má naše společnost
whistleblowingový systém? Pokud ano, je
v souladu s novou regulací EU? Pokud ne,
zjistěte na další straně více o tom, jak
Vám může náš expertní tým pomoci.
 
 
 

Směrnice (EU) 2019/1937 o ochraně 
oznamovatelů

Kdo má nově povinnosti? Jakákoli
(soukromá) společnost s více než
50 zaměstnanci a všechny právnické
osoby ve veřejném sektoru,
včetně subjektů vlastněných nebo
ovládaných těmito subjekty (výjimku
může stanovit adaptační zákon).

Co se stane v praxi? Výše zmíněné
subjekty musí zřídit prostředek pro
whistleblowingová oznámení.

Do kdy je třeba být připraven?
Povinnosti budou vymahatelné po
přijetí adaptačního zákona, nejpozději
17. prosince 2021.



Kontakty:

Nonstop servis. Plně 
outsourcovaná a nezávislá 
služba pro oznamování je 
v provozu 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu. 

Jazyky. Službu nabízíme ve více 
než 50 jazycích.

Důvěrnost a bezpečnost. 
Kompletní ochrana identity 
oznamovatele (tzv. 
whistleblowera).

Reporty kdekoli a kdykoli. 
Přehledy jsou k dispozici na 
dashboardech v reálném čase 
spolu s historickými trendy. 

Kontrola kvality. Všechny 
oznámené incidenty podléhají 
vnitřní kontrole kvality.

Personalizace. Naše služby 
můžeme přizpůsobit tak, aby 
vyhovovaly potřebám každého 
z našich klientů. 

Bezpečný přístup. Naše tech-
nologie využívá dvoufaktorové 
ověření a je hostována 
v zabezpečených a certifikova-
ných datových centrech.  

Různé kanály. Webový for-
mulář a telefonické spojení jsou 
využívány k získávání struktu-
rovaných dat prostřednictvím 
přístupných kanálů.  

Vyškolení vyšetřovatelé. 
Všechny incidenty jsou analyzo-
vány vyškolenými vyšetřovateli. 

Náš whistleblowingový a oznamovací 
nástroj umožňuje zaměstnancům upo-
zornit na problémy nebo obavy prostřed-
nictvím platformy Deloitte Halo.

Analytici Deloitte připraví zprávy 
o incidentech pro všechna oznámení   
(bez ohledu na kanál). 

Poskytneme uživatelům přehled minu-
lých incidentů roztříděných dle oznamo-
vacích kanálů, typu incidentu 
či umístění a další informace.

Alexander Nagy
Partner
Deloitte Forensic
alnagy@deloittece.com
+ 420 734 523 526

Petra Supeková
Compliance expert
Deloitte Forensic
psupekova@deloittece.com
+420 731 631 852

Robin Štork
Advokát
Deloitte Legal
rstork@deloittece.com
+420 733 622 318

© 2021 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.

               Oznámení                  Analýza           Přehled a dodatečná podpora

Doplňkové služby 
Jak vám můžeme pomoci vytvořit ještě 
účinnější whistleblowingový systém?

Příprava interních směrnic
a postupů. Whistleblowingový 
systém by měl být zakotven v jasně 
formulované a snadno dostupné 
whistleblowingové směrnici.
 
Nastavení transparentních 
procesů. Definování procesů
a odpovědností je základem k tomu, 
aby každý člen whistleblowingového 
týmu znal svoji roli.  

 
Školení zaměstnanců. 
Proškolení a informovaní
zaměstnanci a management jsou
klíčem k úspěšnému fungování
whistleblowingového systému.  

Poradenství šité na míru. 
Po obdržení oznámení o incidentu 
Vás může zajímat, jaké kroky máte 
podniknout dále. Naši odborníci 
vyhodnotí situaci a poskytnou Vám 
pomoc při vnitřním šetření 
a související právní podporu, včetně 
zastoupení v případném sporu.

Deloitte SafeSpace
Komplexní služba a technologie pro přijetí
a zpracování whistleblowingových oznámení

Proč si vybrat SafeSpace?

Jak Deloitte SafeSpace funguje? 
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