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Během uplynulého roku jsme vyvinuli novou platformu AVAS pro sledování 
emočního vývoje, pracovní zátěže a nebo detekci extrémních emočních situací. 
Použití je například v rámci tréninkových programů zaměstnanců 
nebo na kontaktních centrech se zákazníky.

Inovace na technologickém poli

Nový produkt využívá 
technologii emoční hlasové 
analýzy izraelské společ-
nosti Nemesysco, jejíž jsme 
na trzích střední Evropy 
zástupcem. Vzhledem k 
rozdílným a specifi ckým 
požadavkům zákazníků byl 
AVAS od začátku vyvíjen 
jako univerzální platforma, 
která nabízí další přizpůso-
bení konkrétním požadav-
kům každého klienta. 
Příkladem využití je call-
centrum, kde je možné 
monitorovat všechny 
příchozí i odchozí hovory, 
a to jak stranu operátora, 
tak zákazníka. Na straně 
zákazníka se typicky sledují 

negativní emoce jako je 
vztek, naštvanost nebo úro-
veň stresu s cílem detekce 
vývoje trendů těchto emocí 
během hovoru, tedy zda 
byl zákazníkův problém 
vyřešen k jeho spokoje-
nosti, případně naopak. 
Na straně operátorů se 
pak pracuje s údaji, které 
pomohou zlepšit jejich 
slabé stránky a předejít na-
příklad syndromu vyhoření 
díky včasné detekci nega-
tivních emočních stavů. 
„Velmi důležitou funkcí je 
detekce hovorů, kde došlo 
k extrémním emočním sta-
vům nebo jiným rizikovým 
situacím, což umožňuje 

technologické inovace

supervizorům naslechnout 
100 % takových hovorů a 
včas na ně reagovat“ uvádí 
Zbyněk Zajíček, jehož tým 
stojí za vznikem platformy 
AVAS. „Oproti současné 
situaci, kdy jsou hovory pro 
náslechy vybírány náhodně, 
se jedná o zlepšení efektivi-
ty v řádech stovek procent“, 
doplňuje Zajíček. 
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Standard ISO 37001
- nový mezinárodní protikorupční...

Možnost vyviněný právnických 
osob z trestní odpovědnosti optikou nové 
metodiky státního zastupitelství
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Alespoň si to myslí, nebo se tak vyjadřuje, převážná vět-
šina personalistů pracujících v české republice, které 
jsme v tomto roce poptali v rámci našeho tradičního 
průzkumu nazvaného Screening Survey.

CREDIT CHECK
Podle výsledků obdobného průzkumu pořádaného Asociací 
pro HR Management (Society for Human Resource Mana-
gement) asi polovina zaměstnavatelů využívá při náboru 
zaměstnanců tzv. Credit checků – tedy kontrol vedoucích 
k ověření, zda kandidát je schopen v době nástupu do pra-
covního poměru splácet své závazky a nezatajil významné 
informace, které by mohly pro fi rmu představovat zvýšené 
riziko. V době, kdy nezaměstnanost je velmi nízká a trh 
práce téměř obsazený, je čím dál více slyšet názory, že vyža-
dování takových informací je v rozporu s dobrými mravy, ba 
dokonce protiprávní, a zbytečné, pokud nesouvisí tento druh 
informací s výkonem zaměstnání. A s tím posledním nelze 
než souhlasit. Proto v zahraničí, zejména pak v USA, kde 
je trh s ověřováním informací o uchazečích o zaměstnání 
nejvyspělejší, jednotlivé státy velmi chytře a opatrně regulují 
využívání takových informací při náboru – resp. Abych byl 
úplně přesný, kontrolují, zda rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 
kandidáta bylo založeno na Credit checku či nikoliv
Dále, i pokud je společnostem umožněno založit rozhodnutí 
o nepřijetí kandidáta na tzv. credit checku, musejí dle FCRA 
zákona (zákon o férovém kreditním reportingu Fair Credit 
Reporting Act) zaměstnavatelé poskytnout kopii výsledné 
zprávy kandidátovi. Ještě před samotným započetím ověřo-
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1. Novela zákona o trestní 
odpovědnosti právnic-
kých osob a řízení proti 
nim
Od 1.1.2017 už nebudou fir-
my tolik doplácet na pochy-
bení jednotlivců a novela 
zákona jim umožní vyvinit 
se z trestní odpovědnosti. 
Etické kodexy, vnitřní 
kontrolní systém, pravidla 
pro hlášení podezřelého 
jednání (whistleblowing), 
princip čtyř očí, školení 
zaměstnanců, vyvozování 
důsledků z porušení − to je 
několik příkladů opatření, 
která lze zahrnout do pro-
gramu compliance. Tato 
interní pravidla bude nutné 
implementovat a zajistit, 
že všichni budou s jejich 
obsahem řádně seznámeni. 
Mít systém compliance 
pouze na papíře nicméně 
nestačí. Následně je nutné 
kontrolovat jeho dodržová-
ní a důsledně jej vyžadovat. 
Vždy bude nutné prokázat, 
že zavedený kontrolní a 
vzdělávací systém je prak-
ticky využívaný, efektivně 
fungující a pravidelně 
auditovaný. 

2. WhatsApp - budíček 
pro firmy podnikající v 
EU
I přesto, že nařízení o obec-
né ochraně údajů (GDPR) 
nevstoupí v platnost dříve 
než v květnu 2018, zůstává 
v platnosti směrnice o 
ochraně údajů z roku 
1995 a úřady na ochranu 
osobních údajů očekávají, 
že společnosti působící v 
jednotlivých státech EU 
budou v souladu s jejími 
požadavky. Směrnice o 
ochraně údajů 95/46/

aktuálně

vání či shromažďování informací s tímto musí být kandi-
dát písemně seznámen a musí poskytnout svůj písemný 
souhlas. Tímto je uchazečům poskytnut prostor pro opravu 
jakýchkoliv možných nepřesností, které mohl uchazeč 
zaměstnavateli v průběhu přijímacího procesu poskytnout 
a umožnit tak zaměstnavateli rozhodnout se na základě 
pravdivých a úplných informací.

TRESTNÍ HISTORIE
Dalším velmi ožehavým tématem je dotazování zaměst-
navatelů na trestní historii, či beztrestnost, uchazečů o 
zaměstnání. I zde platí, že takový dotaz by měl vždy souviset 
s konkrétní pracovní pozicí a záznam v rejstříku trestů by 
sám o sobě neměl představovat diskvalifikační kritérium. 
Z obdobného důvodu např. v USA vzniklo tzv. hnutí “ban 
the box”—požadující, aby zaměstnavatelům bylo zakázáno 
požadovat po uchazečích v osobním dotazníku zaškrtnout 
políčko, zda byli či nebyli v minulosti pravomocně odsou-
zeni. V současné době řada států přijala legislativní úpravu 
požadující, aby zaměstnavatel zjišťoval trestní historii až 
poté co uchazeč prošel a splnil prvotní kvalifikační kritéria 
na danou pozici.
V ČR bohužel obdobná úprava neexistuje, a tak opět 
nejčastějším pohledem na věc je její totální ignorace – tedy 
nevyžadování informací o trestní bezúhonnosti od uchaze-
čů. Rozhodně jistější, než se zpovídat z možného porušení 
zákoníku práce či ochrany osobních údajů, že? Možná, ale 
pouze do momentu, kdy se stane ještě větší problém a nepo-
ctivý uchazeč způsobí zaměstnavateli újmu mnohonásobně 
vyšší, než je možný postih od regulátora. To ale velmi často 
nikdo nedomýšlí, či si takové riziko nepřipouští. 

OCHRANA INFORMACÍ
Je bezpochyby velmi důležité, aby HR správně chránilo a 

následně likvidovalo informace, které byly obstarány v rámci 
náborového procesu. 
Není například rozumné, ani logické, veškeré podklady ze 
screeningu, který byl proveden v průběhu přijímacího řízení 
uchovávat po delší dobu. Z mého pohledu jednoznačně stačí 
uchovat výslednou zprávu jasně indikující, zda v průběhu 
ověřování došlo ke zjištění rozporů mezi údaji uvedenými 
uchazečem a reálným stavem. V případě, že k takovým 
zjištěním došlo pak stačí uchovat dokument tento rozpor 
prokazující. Vše ostatní by mělo být v rozumné době bezpeč-
ně zlikvidováno. 
Pokud však zaměstnavatel musí taková data uchovávat ať už 
z důvodu požadavku regulátora (např. finanční instituce), 
nebo třetí osoby (nejčastěji klienta) musí tato data bezpochy-
by dostatečně chránit před neoprávněným přístupem. 

MOJI VERSUS CIZÍ ZAMĚSTNANCI
Stále častěji se setkávám ve své praxi s tím, že na české 
firmy jsou kladeny požadavky na screeningu uchazečů či 
zaměstnanců ze strany jejich klientů. Nejčastěji se jedná 
o požadavky nadnárodních korporací, které české firmy 
najímají na outsourcing pozic jako jsou telefonní operá-
toři, IT specialisté, technická podpora, vývoj software atd. 
Tyto korporace mají zpravidla zaveden proces screeningu 
vlastních zaměstnanců a na ty externí nahlíží naprosto 
stejně – logicky, neb jaký je rozdíl ve škodě, kterou způsobí 
vlastní vs outsourcovaný zaměstnanec... Velmi rozumné je 
navíc zodpovědnost za screeningu pracovní síly přenášet na 
daného dodavatele, pouze konkretizovat pravidla a požadav-
ky, a často je jen kontrolovat formou auditu. 

SAMOSBĚR ČI OUTSOURCING
Někteří zaměstnavatelé využívají ke sběru a ověřování 
informací v průběhu přijímacího procesu externí dodava-
tele. Požadavky na ochranu dat a informací, stejně jako na 
způsob sběru informací se však nemění. Využití externího 
dodavatele však často zjednodušuje a zrychluje tento proces 
díky zaběhlé praxi a zavedenému procesu, který je, zejména 
ve východních státech EU, stále ještě velmi byrokratický. 
Je však třeba dbát zvýšené opatrnosti při výběru vhodného 
dodavatele. Velmi často se setkávám, v duchu rčení „papír 
snese vše“ nejen s nepravdivými informacemi od uchazečů 
o zaměstnání, ale také od těch, kteří by takové informace 
měli ověřovat. Často se pak jedná o detektivní kanceláře, či 
jiné bezpečnostní experty, kteří by nejraději navštívili všech-
ny počínaje sousedy uchazeče až po jeho babičku a po cestě 
navštívili pár hospod kde se snad uchazeč mohl historicky 
zastavit na svíčkovou se šesti, kterou zalil dvěma orosenými 
plzeňskými. Tyto praktiky známé z amerických filmů snad 
celému odvětví pre-employment screeningu škodí více než 
vystrašený personalista, který se oprávněně při čtení nabíd-
ky těchto firem orosí možná stejně jako ten půllitr. 
Při rozhodování o tom, kdo bude screening vykonávat a 
jakým způsobem k tomu dojde by tak vždy měla být brána v 
potaz historie dodavatele, reference z obdobných zakázek, 
mezinárodní či regionální pokrytí, kapacita ověřování vlast-
ními zaměstnanci, a v neposlední řadě cena a metodická a 
právní podpora klienta.
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EC požaduje, aby členské 
státy EU uložily povinnosti 
v oblasti ochrany údajů 
pouze na společnosti, které 
zpracovávají osobní údaje 
prostřednictvím provo-
zoven v rámci členských 
státních hranic; nicméně, 
správci údajů nezastou-
peni v rámci EU, kteří 
však využívají zařízení na 
území členského státu EU 
za účelem shromažďování 
osobních údajů by měli být 
znepokojeni. Společnost 
WhatsApp je jedna ze 
společností, které čelí po-
kutě poté, co nejmenovala 
zákonného zástupce pro 
ochranu osobních údajů 
v Nizozemí. Vzhledem k 
tomu, že platforma What-
sApp umožňuje uživatelům 
sdílet kontaktní údaje, 
úřad na ochranu osobních 
údajů považuje WhatsApp 
za „správce“ a v souladu 
se směrnicí uložil pokutu 
10.000 EUR za každý den, 
kdy WhatsApp nesplní jeho 
příkaz jmenovat zástupce 
v každém členském státě, 
kde si uživatelé stáhli apli-
kaci WhatsApp.

3. Nový zákon o spotře-
bitelském úvěru nabyl 
účinnosti
Počínaje 1.12.2016 nabyl 
účinnosti nový zákon o 
spotřebitelském úvěru. 
Stávající poskytovatelé spo-
třebitelských úvěrů musejí 
podat žádost o povolení 
k činnosti nebankovního 
poskytovatele spotřebitel-
ského úvěru do 28. 2. 2017. 
V rámci správního řízení 
bude ČNB např. přezkou-
mávat důvěryhodnost a 
odbornou způsobilost osob, 

aktuálně aktuálně

vání či shromažďování informací s tímto musí být kandi-
dát písemně seznámen a musí poskytnout svůj písemný 
souhlas. Tímto je uchazečům poskytnut prostor pro opravu 
jakýchkoliv možných nepřesností, které mohl uchazeč 
zaměstnavateli v průběhu přijímacího procesu poskytnout 
a umožnit tak zaměstnavateli rozhodnout se na základě 
pravdivých a úplných informací.

TRESTNÍ HISTORIE
Dalším velmi ožehavým tématem je dotazování zaměst-
navatelů na trestní historii, či beztrestnost, uchazečů o 
zaměstnání. I zde platí, že takový dotaz by měl vždy souviset 
s konkrétní pracovní pozicí a záznam v rejstříku trestů by 
sám o sobě neměl představovat diskvalifikační kritérium. 
Z obdobného důvodu např. v USA vzniklo tzv. hnutí “ban 
the box”—požadující, aby zaměstnavatelům bylo zakázáno 
požadovat po uchazečích v osobním dotazníku zaškrtnout 
políčko, zda byli či nebyli v minulosti pravomocně odsou-
zeni. V současné době řada států přijala legislativní úpravu 
požadující, aby zaměstnavatel zjišťoval trestní historii až 
poté co uchazeč prošel a splnil prvotní kvalifikační kritéria 
na danou pozici.
V ČR bohužel obdobná úprava neexistuje, a tak opět 
nejčastějším pohledem na věc je její totální ignorace – tedy 
nevyžadování informací o trestní bezúhonnosti od uchaze-
čů. Rozhodně jistější, než se zpovídat z možného porušení 
zákoníku práce či ochrany osobních údajů, že? Možná, ale 
pouze do momentu, kdy se stane ještě větší problém a nepo-
ctivý uchazeč způsobí zaměstnavateli újmu mnohonásobně 
vyšší, než je možný postih od regulátora. To ale velmi často 
nikdo nedomýšlí, či si takové riziko nepřipouští. 

OCHRANA INFORMACÍ
Je bezpochyby velmi důležité, aby HR správně chránilo a 
následně likvidovalo informace, které byly obstarány v rámci 

náborového procesu. 
Není například rozumné, ani logické, veškeré podklady ze 
screeningu, který byl proveden v průběhu přijímacího řízení 
uchovávat po delší dobu. Z mého pohledu jednoznačně stačí 
uchovat výslednou zprávu jasně indikující, zda v průběhu 
ověřování došlo ke zjištění rozporů mezi údaji uvedenými 
uchazečem a reálným stavem. V případě, že k takovým 
zjištěním došlo pak stačí uchovat dokument tento rozpor 
prokazující. Vše ostatní by mělo být v rozumné době bezpeč-
ně zlikvidováno. 
Pokud však zaměstnavatel musí taková data uchovávat ať už 
z důvodu požadavku regulátora (např. finanční instituce), 
nebo třetí osoby (nejčastěji klienta) musí tato data bezpochy-
by dostatečně chránit před neoprávněným přístupem. 

MOJI VERSUS CIZÍ ZAMĚSTNANCI
Stále častěji se setkávám ve své praxi s tím, že na české 
firmy jsou kladeny požadavky na screeningu uchazečů či 
zaměstnanců ze strany jejich klientů. Nejčastěji se jedná 
o požadavky nadnárodních korporací, které české firmy 
najímají na outsourcing pozic jako jsou telefonní operá-
toři, IT specialisté, technická podpora, vývoj software atd. 
Tyto korporace mají zpravidla zaveden proces screeningu 
vlastních zaměstnanců a na ty externí nahlíží naprosto 
stejně – logicky, neb jaký je rozdíl ve škodě, kterou způsobí 
vlastní vs outsourcovaný zaměstnanec... Velmi rozumné je 
navíc zodpovědnost za screeningu pracovní síly přenášet na 
daného dodavatele, pouze konkretizovat pravidla a požadav-
ky, a často je jen kontrolovat formou auditu. 

SAMOSBĚR ČI OUTSOURCING
Někteří zaměstnavatelé využívají ke sběru a ověřování 
informací v průběhu přijímacího procesu externí dodava-
tele. Požadavky na ochranu dat a informací, stejně jako na 
způsob sběru informací se však nemění. Využití externího 
dodavatele však často zjednodušuje a zrychluje tento proces 
díky zaběhlé praxi a zavedenému procesu, který je, zejména 
ve východních státech EU, stále ještě velmi byrokratický. 
Je však třeba dbát zvýšené opatrnosti při výběru vhodného 
dodavatele. Velmi často se setkávám, v duchu rčení „papír 
snese vše“ nejen s nepravdivými informacemi od uchazečů 
o zaměstnání, ale také od těch, kteří by takové informace 
měli ověřovat. Často se pak jedná o detektivní kanceláře, či 
jiné bezpečnostní experty, kteří by nejraději navštívili všech-
ny počínaje sousedy uchazeče až po jeho babičku a po cestě 
navštívili pár hospod kde se snad uchazeč mohl historicky 
zastavit na svíčkovou se šesti, kterou zalil dvěma orosenými 
plzeňskými. Tyto praktiky známé z amerických filmů snad 
celému odvětví pre-employment screeningu škodí více než 
vystrašený personalista, který se oprávněně při čtení nabíd-
ky těchto firem orosí možná stejně jako ten půllitr. 
Při rozhodování o tom, kdo bude screening vykonávat a 
jakým způsobem k tomu dojde by tak vždy měla být brána v 
potaz historie dodavatele, reference z obdobných zakázek, 
mezinárodní či regionální pokrytí, kapacita ověřování vlast-
ními zaměstnanci, a v neposlední řadě cena a metodická a 
právní podpora klienta.

V poslední 15 letech představuje boj s korupcí významné 
společenské téma. Ten s podivem začal až v roce 1977, kdy 
byl vydán americký protikorupční zákon (FCPA), který měl 
jako první na světě, přinést zákaz podplácení zahraničních 
státních představitelů. Do té doby prostředky vynaložené 
na podplácení v zahraničí byly firmami považovány za 
(běžné) náklady. 
Nyní přibývá společností na něž, přímo či nepřímo, dopadá 
přísná protikorupční legislativa. Pro tyto společnosti je pak 
aktuální otázka, jak splnit požadavek na vytvoření kontrol-
ního systému, který by účinně ochránil společnost před její 
trestní odpovědností a drsným postihem regulátora. 
K jejímu vyřešení, může napomoci první mezinárodní 
protikorupční standard ISO 37001 popisující jak má vypa-
dat systém opatření k prevenci, detekci a řešení korupce. 
Standard vznikl po dvou letech práce týmu složeného z více 
jako 80 expertů reprezentujících 44 zemí. Má reflektovat 
tzv. dobrou praxi a může být aplikován bez ohledu na juris-
dikci, velikost společnosti, odvětví a sektor v němž působí. 

Co (ne)čekejte od standardu 
ISO 37001 je prostě standard, a to mezinárodní a dokonce 
obecně použitelný. Proto v něm (logicky vzato) najdete 
pouze popis těch zcela nejzákladnějších principů, funkcio-
nalit a nároků funkčnost systému. Ačkoliv oceňuji, že bližší 
vysvětlení ohledně praktické aplikace, můžete najít najít 
v příloze, platí, že koupí standardu nezískáte „čtivou pří-
ručku“, která vás krok po kroku navede jak protikorupční 
systém vytvořit na zelené louce. Rovněž neuspokojí zkuše-
né praktiky, kteří hledají inspiraci pro zefektivnění dílčích 
procesů nebo například málo známé rizikové scénáře.
V tomto ohledu vidím praktické užití ISO 37001 jinde, a to 
jako relevantního a nesnadno zpochybnitelného „bench-
marku“. Ten mohou používat vedle compliance specialistů 
i interní auditoři při hodnocení vnitřního kontrolního sys-
tému společnosti. Věřím, že ISO 37001 by tak mohl pomoci 
k posunutí obecné představy, jaké jsou nároky na funkční 
protikorupční systém. 
Naše zkušenosti bohužel ukazují, že vrcholný management 
často žije v iluzi, že proti korupci si lze vystačit s deklara-
cí nulové tolerance, politikou střetu zájmů, pravidly pro 
dary a pohoštění, a vytvoření formálního e-learningové 

školení. V takovém prostředí je pro compliance experty 
velmi těžké získat zdroje, které by skutečně potřebovali 
k vytvoření protikorupčního programu, který nebude 
postrádat komplexní a pravidelné hodnocení rizik korupce 
v celé společnosti, robustní finanční a nefinanční kontroly, 
automatizovaný detekční systém, proces prověření třetích 
stran odpovídající jejich potenciálnímu riziku, ale i vytvo-
ření celofiremní strategie, kterou schválí top-management 
a dá jí odpovídající prioritu.
Další přidanou hodnotu standardu může být právě daná 
„mezinárodnost“. Pro společnosti působící globálně, 
tak může být významnou výhodou, že základní syntézu 
požadavků vyplývajících z klíčových protikorupčních 
regulací (USA, Velké Británie, Kanady atd.) za ně provedl 
tým autorů. 
Otevřenou otázkou zůstává co může společnosti přinést 
certifikace, kterou v současné době není možné objektivně 
zhodnotit. Osobně jsem certifikaci nakloněn, přes hlasy, 
že tato přinese jen byrokracii. Souhlasím, že certifikace 
automaticky neznamená jedinou cestu k vytvoření efektiv-
ního systému. Společnosti, které ji však podstoupí budou 
zpravidla muset investovat daleko více času a interních 
zdrojů než ty co zůstanou často jen u proklamací. A pro-
tože pro významné mezinárodní hráče, pečlivě vybírající 
své obchodní partnery, není možné snadno rozpoznat 
skutečný program od toho dobře popsaného, ale jen na 
papíru, certifikace se může představovat v budoucnosti 
konkurenční výhodou. 

Nový mezinárodní protikorupční 
standard ISO 37001

protikorupční iso norma

Raději informace neověřovat než se vystavit 
rizikům dle zákona na ochranu osobních údajů 
a zákoníku práce.

trestní odpovědnost firem

Zákazníkem je i Letecká škola Řízení letového provozu ČR, která využívá AVAS při tréninku nových řídících letového 
provozu. Během kurzu je sledován emoční vývoj studentů a jejich odolnost při zvyšující se psychické zátěži vyplývající 
z řešení stále složitějších úloh. Díky věrné simulaci prostředí lze v průběhu tréninku detekovat, kdo bude úspěšným 
nebo případně neúspěšným kandidátem na tuto velmi specifickou pracovní pozici. AVAS zde slouží jako podpůrný 
nástroj a doplňuje další hodnotící kritéria jako jsou hodnocení instruktorů a psychologů. Screening Solutions je tak 
první společností, která technologii analýzy hlasu použila v rámci procesu vzdělávání.
„Díky platformě AVAS jsme schopni zákazníkům přinést nové a cenné informace ve velmi srozumitelné podobě, které 
jsou jinými metodami nedostupné“, dodává Zbyněk Zajíček.
V případě zájmu, více informací najdete na www.avas.tech nebo kontaktujte přímo Zbyňka Zajíčka na zajicek@scree-
ning-solutions.com

Inovace na technologickém poli
technologické inovace

pokračování ze strany 1
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Během uplynulého roku jsme vyvinuli novou platformu AVAS pro sledování 
emočního vývoje, pracovní zátěže a nebo detekci extrémních emočních situací. 
Použití je například v rámci tréninkových programů zaměstnanců 
nebo na kontaktních centrech se zákazníky.

Inovace na technologickém poli

Nový produkt využívá 
technologii emoční hlasové 
analýzy izraelské společ-
nosti Nemesysco, jejíž jsme 
na trzích střední Evropy 
zástupcem. Vzhledem k 
rozdílným a specifi ckým 
požadavkům zákazníků byl 
AVAS od začátku vyvíjen 
jako univerzální platforma, 
která nabízí další přizpůso-
bení konkrétním požadav-
kům každého klienta. 
Příkladem využití je call-
centrum, kde je možné 
monitorovat všechny 
příchozí i odchozí hovory, 
a to jak stranu operátora, 
tak zákazníka. Na straně 
zákazníka se typicky sledují 

negativní emoce jako je 
vztek, naštvanost nebo úro-
veň stresu s cílem detekce 
vývoje trendů těchto emocí 
během hovoru, tedy zda 
byl zákazníkův problém 
vyřešen k jeho spokoje-
nosti, případně naopak. 
Na straně operátorů se 
pak pracuje s údaji, které 
pomohou zlepšit jejich 
slabé stránky a předejít na-
příklad syndromu vyhoření 
díky včasné detekci nega-
tivních emočních stavů. 
„Velmi důležitou funkcí je 
detekce hovorů, kde došlo 
k extrémním emočním sta-
vům nebo jiným rizikovým 
situacím, což umožňuje 

Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 
s účinností od prosince roku 2016 přinesla zejména dvě 
zásadní novinky.
Kromě výrazného rozšíření trestných činů, za které mo-
hou být korporace stíhány, novela zrušila automatickou 
odpovědnost za všechna protiprávní jednání vyjmeno-
vaných skupin klíčových zástupců. Nově se tak existence 
funkčních preventivních a kontrolních opatření bude 
zkoumat u všech zhruba 220 stanovených trestných činů 
spáchaných v zájmu právnické osoby nebo při její činnosti 
prakticky bez ohledu na to, kdo konkrétně je pachatelem. 
Mimo jiné by tato změna měla fi rmy ještě více motivovat 
k podnikání v souladu s veškerými závaznými i etickými 
pravidly.
Přijatá novinka vyvolala řadu otázek, jak k ní přistoupí 
orgány činné v trestním řízení. Zejména, jak konkrétně 
budou u každé právnické osoby posuzovat slovy zákono-
dárce „veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě 
požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila“.
Defi nitivně samozřejmě ukáže až samotná aplikační praxe 
při projednávání konkrétních případů. Vhodným vodít-
kem však jistě může být nový metodický návod nejvyššího 
státního zastupitelství, kterým se z logiky věci bude řídit 
i policie. Materiál zdůrazňuje, že zákon v této oblasti ne-
defi nuje žádný minimální standard, a na mnoha místech 
tak odkazuje na zahraniční tzv. best practices, příp. tržní a 
odvětvové standardy. Vychází ze základní premisy, že kaž-
dá takováto opatření musejí být specifi cká a individuální, 
šitá přímo na míru dané právnické osobě. Velký důraz má 
být kladen zejména na posuzování skutečné, nikoliv pouze 
formálně deklarované, fi remní kultury jako nejdůležitější-
ho faktoru ovlivňujícího dodržování závazných pravidel a 
etického chování.

velikost a původ počáteč-
ního kapitálu a řádnou 
organizaci vnitřního provo-
zu. Na tyto společnosti je 
tak kladen mnohem větší 
důraz z pohledu nutného 
screeningu zaměstnanců/
uchazečů o zaměstnání, 
neboť důvěryhodnou pro 
účely tohoto zákona není 
fyzická osoba,

a) která byla pravomocně 
odsouzena pro trestný čin 
proti majetku, pro trestný 
čin hospodářský nebo pro 
jiný trestný čin spáchaný 
úmyslně,
b) ohledně jejíhož majetku 
bylo v posledních 5 letech 
před rozhodným dnem, 
nebo kdykoliv poté vydáno 
rozhodnutí o úpadku,
c) která byla v posledních 
5 letech před rozhodným 
dnem, nebo kdykoliv poté 
členem statutárního nebo 
dozorčího orgánu nebo 
správní rady nebo jiného 
obdobného orgánu práv-
nické osoby,
- ohledně jejíhož majetku 
bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku,
- na jejíž majetek byl pro-
hlášen konkurs,
- byl-li insolvenční návrh 
na majetek takové právnic-
ké osoby zamítnut proto, 
že majetek této právnické 
osoby nepostačuje k úhra-
dě nákladů insolvenčního 
řízení, nebo
- byl-li konkurs na její 
majetek zrušen proto, že 
majetek právnické osoby je 
zcela nepostačující, nebo
d) které bylo v posledních 
5 letech před rozhodným 
dnem odňato oprávnění k 
činnosti pro porušení pod-
mínek stanovených tímto 
zákonem.

aktuálně

technologické inovace

supervizorům naslechnout 
100 % takových hovorů a 
včas na ně reagovat“ uvádí 
Zbyněk Zajíček, jehož tým 
stojí za vznikem platformy 
AVAS. „Oproti současné 
situaci, kdy jsou hovory pro 
náslechy vybírány náhodně, 
se jedná o zlepšení efektivi-
ty v řádech stovek procent“, 
doplňuje Zajíček. 

str. 2 str. 3 str. 4
Raději informace neověřovat 
než se vystavit rizikům dle zákona na ochranu 
osobních údajů a zákoníku práce.

Standard ISO 37001
- nový mezinárodní protikorupční...

Možnost vyviněný právnických 
osob z trestní odpovědnosti optikou nové 
metodiky státního zastupitelství

Možnosti vyvinění právnických osob 
z trestní odpovědnosti optikou nové metodiky 
státního zastupitelství

trestní odpovědnost firem

Každý komplexní a efektivní systém by měl zahrnovat 
zejména tyto specifi cké instrumenty: nastavení a průběž-
ná kontrola dodržování právních a interních předpisů 
(např. zakladatelská listina, stanovy, organizační, pracovní 
a podpisový řád atp.), vzdělávací akce, etický kodex, proti-
korupční program, podnikový ombudsman či compliance 
program. Vše vždy přizpůsobeno přímo potřebám a speci-
fi kům dotyčné korporace, její velikosti, oboru podnikání, 
příslušné regulaci atp. Požadavek na vynaložení veškerého 
úsilí bude vždy nutno posuzovat zejména prostřednictvím 
3 základních úrovní: preventivní, detekční a represivní 
(reakční). Ty by současně měly mít stejnou relevanci a být 
vzájemně souladné, logicky propojené a vyvážené.
Metodický návod státního zastupitelství na posuzování in-
terních opatření v korporacích z hlediska zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob rozhodně nepřinesl ně-
jaký zcela nový či snad dokonce revoluční pohled na tuto 
problematiku. Na druhou stranu ukázal velmi racionální 
pohled na věc ze strany nejvyšší autority veřejné žaloby 
a zejména relativně konkrétně naznačil směr, kterým se 
budou policie a státní zastupitelství ubírat.

pokračování na straně 3pokračování na straně 2

téma

Alespoň si to myslí, nebo se tak vyjadřuje, převážná vět-
šina personalistů pracujících v české republice, které 
jsme v tomto roce poptali v rámci našeho tradičního 
průzkumu nazvaného Screening Survey.

CREDIT CHECK
Podle výsledků obdobného průzkumu pořádaného Asociací 
pro HR Management (Society for Human Resource Mana-
gement) asi polovina zaměstnavatelů využívá při náboru 
zaměstnanců tzv. Credit checků – tedy kontrol vedoucích 
k ověření, zda kandidát je schopen v době nástupu do pra-
covního poměru splácet své závazky a nezatajil významné 
informace, které by mohly pro fi rmu představovat zvýšené 
riziko. V době, kdy nezaměstnanost je velmi nízká a trh 
práce téměř obsazený, je čím dál více slyšet názory, že vyža-
dování takových informací je v rozporu s dobrými mravy, ba 
dokonce protiprávní, a zbytečné, pokud nesouvisí tento druh 
informací s výkonem zaměstnání. A s tím posledním nelze 
než souhlasit. Proto v zahraničí, zejména pak v USA, kde 
je trh s ověřováním informací o uchazečích o zaměstnání 
nejvyspělejší, jednotlivé státy velmi chytře a opatrně regulují 
využívání takových informací při náboru – resp. Abych byl 
úplně přesný, kontrolují, zda rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 
kandidáta bylo založeno na Credit checku či nikoliv
Dále, i pokud je společnostem umožněno založit rozhodnutí 
o nepřijetí kandidáta na tzv. credit checku, musejí dle FCRA 
zákona (zákon o férovém kreditním reportingu Fair Credit 
Reporting Act) zaměstnavatelé poskytnout kopii výsledné 
zprávy kandidátovi. Ještě před samotným započetím ověřo

Raději informace 
neověřovat než se vystavit 
rizikům dle zákona 
na ochranu osobních údajů 
a zákoníku práce.


