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Dobré předpisy pomáhají compliance

Zákon č. 304/2009 Sb. novelizující zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
Možnost uplatňovat paušální výdaj na dopravu, abychom pro účely daně z příjmů nemuseli vést knihu jízd, byl 
nepochybně dobrý nápad. Bohužel pro účely DPH se kniha jízd musí vést i nadále. Tento legislativní kočkopes se 
tak zdál být přínosný opravdu jen na první pohled.

Zákon č. 395/2009, o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a 
jejím zneužití. 
Zákon se pokusil regulovat postavení silných odběratelů na trhu s potravinami a zemědělskými produkty. Je však 
nesrozumitelný až do úrovně praktické neaplikovatelnosti. A je příkladem toho, že prolobbovat lze v Česku 
prakticky cokoliv.

Zákon č. 172/2010 Sb., kterým se mění zákon o ochraně ovzduší 
Zákon opětovně navýšil minimální množství biopaliv v pohonných hmotách, přestože se množí vědecké studie 
prokazující, že výroba biopaliv má na klima a životní prostředí horší dopad než klasická paliva. 

§

§

§
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Dobré předpisy pomáhají compliance

Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, zrušen 
zákonem č. 466/2011 Sb. 
Tento zákon měl vést k vytvoření páteřní sítě nemocnic ve veřejném vlastnictví, jejichž prostřednictvím stát 
zajistí každému občanu rovný přístup k bezplatné zdravotní péči. Už Ústavní soud zrušil např. související 
nucenou transformaci krajských a obecních příspěvkových organizací a obchodních společností na subjekty 
podléhající pravomoci státu a kritizoval plánovaná zvýhodňování těchto zařízení. V důsledku zrušení jeho částí a 
změny politické nálady zákon vyhořel ještě dřív, než stačil cokoliv fakticky změnit, a nakonec byl i formálně 
zrušen, mj. pod smrští zákonů zcela nově organizujících poskytování zdravotnických služeb v Česku (zejm. 
zákony č. 372, 373 a 374/2011 Sb.). Ani dnes nejsou ale nová systémová opatření přijímaná na základě 
společenského konsensu – stejně jako při přijetí zákona 45/2006 Sb., i při jeho zrušení a přijetí nových zákonů 
došlo k přehlasování Senátu Poslaneckou sněmovnou. 

Zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním 
schodků veřejných rozpočtů a zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon o dani z přidané 
hodnoty 
Nejistota ohledně výše sazby daně z přidané hodnoty měla dopad na naprostou většinu tuzemských firem. Řada 
společností musela mít připravené varianty rozpočtů, ceníků, nabídek i smluv a být připravená změnit i svoje 
strategie a plány na rok 2013. Stav nejistoty (nejen v daňové oblasti) negativně ovlivňuje ekonomiku více než 
samotné nastavení výše zdanění. Důvody pro tuto nejistotu navíc nejsou ekonomického či faktického rázu, ale 
spočívají ve fungování politického systému. 

§

§
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Mýty o compliance

Neřešit, co zatím fungovalo. „

„

„
Čím větší hrozba trestu, tím líp. „

rovnováha mezi spoluprací a trestáním

Je to o správné evidenci – tedy papírování. „

„
faktické procesy a obchodní vedení

Hlava do písku. „
„

auto, dům a Rolex managementu

Řešit, až to přijde. „

„
životní cyklus compliance

Dělat (jen) to, co říká zákon a vyžaduje úřad. „

„
nudná teorie, košatý život 

Neotvírat Pandořinu skříňku, nerozložit firmu. „

„
nemusí být konfrontační a destruktivní
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Jak NEvypadala compliance před 20 lety

Drony a kamery

Datová analytika FÚ

Trestní odpovědnost právnických osob

Velké kauzy

NSS

Extended Producer Responsibility

Odpovědnost za podvod jiného

Panama Papers a švýcarské 
bankovní záznamy

Veřejné databáze

EU

Non-financial reporting

Mileniálové a zaměstnanost

Klimatická tíseň

Potencionálně agresivní 
daňová schémata

Programy shovívavosti

Autoritativní tržní systémy

Mezinárodní spolupráce

Sociální index



Daňová compliance
Jak se zorientovat v džungli daňových povinností? 
A jak řešit odhalené nedostatky?
Jiřina Procházková
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Kontrola DPH s podezřením na daňový podvod s emisními povolenkami

Daňová kontrola DNES….

Nekontrolují se 
archivované údaje
o obchodech 

Změna
obchodního modelu

Obchodníci mají podezření, 
ale dál ho nehlásí

Obchodníci neznali 
daňová rizika

Noví dodavatelé

Obchodníci motivováni 
nakoupit velký objem 

povolenek

FÚ předány nahrávky 
obchodníků

Řídí se obchodní rizika, 
nikoliv daňová

E.ON. Energie 
a.s.
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Kontrola DPH s podezřením na daňový podvod s emisními povolenkami

Daňová kontrola PŘED 5 LETY…

Daňová 
přiznání

DokladováníDokladování

Dokladování Dokladování

Faktury

Dokladování

Účetnictví

Neznámá 
společnost 
MARMOLES



Trestní odpovědnost právnických osob a Compliance© 2019 Pro více informací kontaktujte Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář 9

Aktuální výzvy a přístupy orgánů finanční správy…

Daně z pohledu compliance a odpovědnosti

Finanční úřady kontrolují nastavení interních procesů
a faktické fungování společnosti

Finanční úřady pracují se stále větším množstvím 
informací

Příslušné orgány vyžadují konzistentní přístup napříč 
zdaňovacími obdobími a jednotlivými daněmi

Finanční úřady hledají konkrétní „viníky“
Daně se primárně týkají managementu společnosti



Trestní odpovědnost právnických osob a Compliance© 2019 Pro více informací kontaktujte Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář 10

Poučení…

Daňová compliance

Nutnost compliance řídit

• Rozdělení rolí napříč společností
• Potřeba řídit daňovou kontrolu 

od počátku a znát svá práva

Daňovou kontrolu je třeba 
dotáhnout

• Vyhodnocení odpovědnosti 
• v rámci společnosti
• Nastavení kontrolních opatření

Papírové compliance nefunguje

• Musí jít o praktická pravidla
• Při nastavování pravidel být realista
• Správné proškolení a odměňování 

zaměstnanců

Komplexní přístup

• Nepodceňovat 
oznamovací povinnosti

• Mít data pod kontrolou
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Konkrétní příklady compliance opatření

Kontrolní opatření
k řízení rizik v oblasti DPH 

01
Daňová kontrola
nanečisto

02
Datové analizy
v DPH a dani z příjmů

03

Nastavení interního systému
k plnění povinností dle DAC VI. 

04
Systém monitoringu
daňové legislativy

05



Competition Compliance
Případová studie
Kateřina Mandulová, Deloitte Legal, 26. září 2019
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Co všechno se může pokazit při 
místním šetření?
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Vysoké sankce za porušení povinností při místním šetření

Případy z praxe

Železničná spoločnost
Slovensko & Sony
poskytnutí nesprávných informací a 
skartace dat

E.On a Suez Environnement
poškození pečeti 

EPH a J&T
přesměrování emailů a odblokování 
emailových účtů

Koninklijke Wegenbouw Stevin
opožděný vstup inspektorů do 
obchodních prostor
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Co všechno se může pokazit při příchodu inspektorů?

Cestou do práce obdržíte email

Od: Jana, office manažerka pobočky v Ostravě

Pro: Vás, vedoucího právního oddělení a compliance

RE: URGENTNÍ – kontrola z EK

Dobrý den, 

Prosím, zavolejte mi zpět, jakmile to bude možné. 

Přišli úředníci z Evropské komise a řekli, že je mám okamžitě vpustit dovnitř. Chtěli mluvit s Honzou z 
nákupu. Teď jsou pravděpodobně někde u něj. 

Před chvílí mi volali kolegové v Bratislavě, že mají také inspekci, možná byste jim měl zavolat?

Mám obvolat další pobočky naší firmy ve Varšavě a v Praze a varovat je?

Mám skartovat nějaké dokumenty ve vaší kanceláři?

Díky, Jana
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Co byste si měli rozmyslet?

Rekapitulace situace

Obecná pravidla pro reakci na úřední inspekce pro všechny regulatorní oblasti

Nastavení komunikace ve společnosti 

Nastavení odpovědnostních rolí a zapojení managementu

Důsledná kontrola nad tím, jak šetření proběhlo 

Externí komunikace

Znalost práv a povinností zaměstnanců i úředníků 

Právní pomoc při šetření a účinná obrana

Interní dokumentace, check-listy 

Školení zaměstnanců, play-role trénink

Zvažte psychologický efekt šetření - Mock dawn raid
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Co všechno se může pokazit?

O chvíli později při místním šetření

Telefonní rozhovor mezi Petrem, členem představenstva a Mirkem, vedoucím IT oddělení.

Petr: Proč mi nefunguje počítač, Mirku?

Mirek: Protože přišli úředníci Evropské komise a přikázali mi odstavit servery a 
zablokovat Váš email. Možnost odesílat emaily je dočasně přerušena. Nevím, jak 
dlouho to bude trvat. 

Petr: Okamžitě mi zařiďte paralelní přístup a umožněte, abych mohl odesílat 
poštu. 

Mirek: Samozřejmě, není problém. Změním vám heslo a všechny vaše emaily 
přesměruji na jiný server, to by mělo fungovat. 

Petr: A mohl byste mi poslat podřízeného, aby mi zformátoval disk na mém laptopu?

Mirek: Ano, hned ho k Vám posílám. 
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Co byste si měli rozmyslet?

Rekapitulace situace

Kultura compliance přichází od vedení společnosti - Top down

Znalost práv a povinností s ohledem na přístup k hardware - BYOD a 
nahlédnutí do osobních telefonů

Elektronický způsob provádění šetření za pomoci forenzních nástrojů - lze 
použít preventivně nebo reaktivně v návaznosti na místní šetření

Obrana proti fishing expedition - nahodilému sběru dat nad rámec předmětu 
šetření

Zachování úplnosti kopírovaných dokumentů - řetězení emailů a přílohy 
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Jak reagovat na detekci
non-compliance?
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Leniency a další možnosti, které mohu využít

Když odhalím porušení soutěžního práva?

Whistleblowing

• Program shovívavosti - oznamování a spolupráce 
s regulátorem 

• mohu vyváznout s nulovou pokutou nebo dosáhnu 
snížení pokuty

• čas hraje roli
• předpokladem je přiznání porušení, plná 

spolupráce a upuštění od dalšího protisoutěžního 
jednání

Leniency

• březen 2019 
• Evropská komise 
• online nástroj pro řízení o shovívavosti a o 

narovnání v případě kartelů a pro spolupráci se 
subjekty mimo kartel

eLeniency

• březen 2017
• Evropská komise
• nástroj pro odhalování porušení soutěžního práva 

při zachování anonymity

Civilní žaloba

• náhrada škody v oblasti hospodářské soutěže 
vzniklé z protisoutěžního jednání

• využití proti obchodním partnerům nebo z pozice 
spotřebitele
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Seminář o firemní odpovědnosti. 
Co zasejete, to sklidíte.
Jaroslava Kračúnová
26. září 2019
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Proč být compliant?

Kauzy z médií
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Dopady non-compliance na život společnosti

Proč být compliant?

Propad akcií a ztráta 
důvěry investorů či 

obchodních partnerů

Zvýšený dohled 
ze strany orgánů 

veřejné moci
Poškození dobré 

pověsti

Ochromení činnosti 
v důsledku šetření 

orgánů veřejné 
moci

Nižší hodnota 
společnosti v případě 
jejího prodeje, fúze 

nebo akvizice

Ztráta 
atraktivních 
obchodních 
příležitostí
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Případová studie z naší praxe #1

Trestní odpovědnost právnických osob

• Provedli jsme interní šetření, 
abychom zjistili skutečný 
rozsah problému.

• Navrhli jsme seznam 
opatření k prevenci a včasné 
detekci podobného jednání 
v budoucnu.

• Připravili jsme dokumentaci 
k ukončení 
pracovněprávního poměru 
s manažerem.

• Zastupovali jsme společnost 
v trestním řízení.

Jaké služby jsme 
klientovi poskytli?Red flag: Společnost 

Chemie s.r.o. nemá 
zavedené dostatečné 
kontrolní mechanismy, 
o jednání manažera se 
dozvídá ze sdělení 
Policie.

Policie prověřuje koncového 
odběratele. Stopy vedou 

k manažerovi a společnosti, 
kteří jsou následně také 

prověřování.

Chemie s.r.o.

Distributor 
Aleš Š.

Koncový odběratel
přípravků obsahujících 

psychotropní látku 
Michal A.
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Případová studie z naší praxe #2

Trestní odpovědnost právnických osob

• Provedli jsme interní šetření, 
při kterém jsme využili 
závěry z interního auditu.

• Navrhli jsme seznam 
opatření k prevenci 
podobného jednání 
v budoucnu.

• Připravili jsme dokumentaci 
k ukončení 
pracovněprávního poměru 
se zaměstnankyní.

• Sepsali jsme trestní 
oznámení pro podezření 
ze spáchání trestného činu 
podplácení.

Jaké služby jsme 
společnosti Beta s.r.o. 
poskytli?

Compliance in use: 
Společnost Beta s.r.o. má 
zavedenou etickou linku, 
jejíž prostřednictvím se 
od zaměstnance, pana 
Martina, dozvídá 
o podezřelém chování 
zaměstnankyně, paní Jany.

Pan Martin, zaměstnanec
společnosti Beta s.r.o. se dozvídá 

o tom, že jeho kolegyně vyvádí
ze společnosti finanční 

prostředky pomocí smluv 
s dodavateli a zároveň si nechala 

platit „provizi“ jedním
z dodavatelů,  společností Alfa 

s.r.o.

Paní Jana, 
Beta s.r.o.

Pan Martin, 
Beta s.r.o.

Společnost Alfa s.r.o.

Společnost Beta s.r.o.

Podnájem haly 
za 150 000 Kč 

Společnost Gama s.r.o.

Nájem haly 
za 100 000 Kč

Společnost Beta s.r.o. si může za 100 000 Kč pronajat halu přímo od společnosti Gama s.r.o.

úplatek
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Jak to probíhá?

Vyšetřování nekalého jednání ve společnosti

Klient nás osloví s podezřením na porušování
právních předpisů ve společnosti Posouzení 

před 
zahájením 

šetření

Zajištění
dat

Analýza dat

Report 

pro klienta

Rozhovory, 
porovnání 

závěrů

Před samotným zahájením interního šetření
prověříme, zda je možné zkoumat také 
e-maily zaměstnanců. Nastavíme nezbytné 
procesy. 

Deloitte specialisté 
na analýzu dat zajistí relevantní 
elektronická data (např. emaily 
z počítačů/ze serverů, z účetnictví, 
bankovních transakcí).

V závěru projektu pro klienta 
vypracujeme zprávu, v níž 

zhodnotíme zjištěný skutkový 
stav, právně ho posoudíme 

a doporučíme klientovi, jaké 
další právní kroky 

podniknout.

Provedou se rozhovory 
se zainteresovanými osobami, 

analyzujeme zjištěné skutečnosti a 
formulují se dílčí závěry interního 

šetření.

Na základě podezření 
klienta definujeme rozsah 

interního šetření 
a postupné kroky v rámci 

šetření.

Deloitte forenzní 
specialisté provedou  
analýzu dat.
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Řetězení odpovědnosti – selhání systému

Trestní odpovědnost právnických osob

Zaměstnanec z oddělení 
nákupu přijme 

od dodavatele provizi z
dlouhodobého kontraktu.

Představenstvo společnosti 
nekontroluje procesy 

v oddělení nákupu, stanovili 
přísné KPI pro plnění cílů 

nákupčích.

Společnost je trestně 
stíhaná, zároveň je stíháno 

i představenstvo.
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Řetězení odpovědnosti – selhání jednotlivce

Trestní odpovědnost právnických osob

.

Compliance

Vedení společnosti má 
zavedený Compliance
program. O neetickém 
jednání v rozporu s etickým 
kodexem zaměstnance se 
vedení společnosti 
dozvědělo prostřednictvím 
etické linky. Probíhá interní 
šetření na oddělení nákupu. 
Šetření potvrdí, že se 
jednalo o pochybení pouze 1 
zaměstnance. Je vedeno 
trestní stíhání i proti 
společnosti.  

Zaměstnanec z oddělení 
nákupu přijme 

od dodavatele provizi 
z dlouhodobého kontraktu. 

Probíhá trestní stíhání.
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Statistický přehled

Trestní odpovědnost právnických osob

96

31

72

134

55

64

Trestné činy 2014 – 2018

podvod

úvěrový podvod

zkrácení daně, pooplatku a podobné povinné platby

neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a
podobné povinné platby

zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

jiné
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