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Rozhovor

O
bor, ve kterém podniká, není
zatím v Česku příliš známý.
„Compliance“ neboli řízení
bezpečnostních rizik, jak se
jeho název nejčastěji překlá-

dá, podle Petra Moroze ne zcela přes-
ně vystihuje, v čem jeho práce pro kli-
enty spočívá. Nejčastěji napravuje ško-
dy, které firmám způsobili jejich vlast-
ní zaměstnanci, třeba formou nepřátel-
ského převzetí firmy. „Ročně dva až tři
takové případy řešíme a jde tam často
o miliardové škody,“ říká.

V čem je řízení bezpečnostních ri-
zik specifické v České republice?
České firmy si často ani neuvědomují,
jaké hodnoty chrání. Přitom u kvalitní-
ho ohodnocení aktiv to vše začíná.
Abyste věděl, co máte chránit. Jinak in-
vestují organizace do bezpečnosti spíše
ze setrvačnosti nebo úplně zbytečně
tam, kde jim hrozí jen minimální rizika.
Největší škody vznikají selháním lidské-
ho faktoru, přitom hrozby způsobené
zaměstnanci nebo obchodními partne-
ry většina organizací vůbec neřeší. Re-
spektive řeší je, až když se dostanou do
problémů, a to je zpravidla pozdě. Žád-
né auto se neobejde bez brzd a nejrych-
lejší sporťáky musí mít pochopitelně ty
nejlepší. S compliance je to podobné.
Občas nás v podnikání brzdí, ale ty nej-
lepší firmy se bez něj neobejdou.

Takže si vás firmy najmou, až když
se dostanou do potíží? Co je jejich
nejčastější příčinou?
Zaměstnanec, který se začne chovat
neeticky, nebo dokonce protiprávně.
Někdy je to způsobené jednoduše pokři-
veným charakterem, někdy je k nemo-
rálním skutkům i slušný člověk dotla-
čen vlivem nepříznivé osobní situace. U
firem, které rychle vyrostly, je to také
fakt, že často vzešly z malých student-
ských projektů, kde vše fungovalo na
přátelské bázi. Jenže ve chvíli, kdy spo-
lečnost vyroste do velké korporace, už
všechno neuhlídáte. A poslední dobou
se často setkáváme s nepřátelským pře-
vzetím firem, kdy se část managemen-
tu rozhodne odejít a založit si konku-
renční projekt. Ročně dva až tři takové
případy řešíme a jde tam často o miliar-
dové škody.

Jak probíhá nepřátelské převzetí
firmy?
Následovně: působím ve finančním po-
radenství amám síť obchodníků. A oko-
lomne je pár lidí – velmi dobrých, ambi-
ciózních. Často se stane, že se některý z
nich cítí nedoceněný a myslí si, že líd-
rem by měl být on. A tak si v tichosti a
za peníze současného zaměstnavatele
založí novou firmu, obejde své lidi
uvnitř, slíbí jim více peněz, bonusy,
ukradne know-how i data. Případně po-
třebuje někoho, kdo by to financoval.
Takže jde většinou za konkurencí nebo
někým, kdo v této oblasti ani nepodni-
ká, a shání kapitál. Když se to podaří,
obvolá klienty, vše si připraví. Jenže
než přijde den D, tak si to většinou něja-
ká dobrá duše rozmyslí, jde za majite-
lem a řekne mu: Za týden ti devadesát
procent lidí přijde dát výpovědi. Mimo-
chodem často to ohlásí anonymně.

Tomě překvapuje. Čekal bych, že si
zaměstnanec rád udělá oko u šéfa...

Čím seniornější, vyšší pozice, tím je to
většinou osobnější. Často ten člověk do
posledního momentu sám váhá, jestli
to také neudělá, ale nakonec se v něm
hne svědomí a přijde. Lidé v juniorních
pozicích nemají smajiteli nebo vrcholo-
vým managementem tak osobní vztah,
navíc se často bojí o svou pozici, tak ra-
ději volí anonymní způsob.

Jakmajitel firmy s takovou informa-
cí obvykle naloží?
Nastanou zpravidla tři situace: buď to
ta firma ignoruje a řekne si, že se nic ta-
kového nemůže stát. Což se stává, ale
pak se to ani nedostane k nám. Nebo je
druhá varianta, že se firma rozhodne tu
informaci prověřit. Často se pak obrátí
na svého právníka a ten jim řekne, že k
tomu nemá dostatek informací, a dopo-
ručí jim obrátit se na nás. Třetí varian-
ta: obrátí se na nás přímo. A my větši-
nou začínáme prověřením toho, zda se
to skutečně děje, ať už formou pohovo-
rů, analýzy interních i veřejných dat,
nebo získáváním informací z obchodní-
ho prostředí a podobně.

Počítám, že většinou je už pokus
o krádež firmy v pokročilém sta-
diu. Jde s tím něco dělat?
Zpravidla ano. K těmto situacím nejčas-
těji dochází tam, kdemajitel ztratil kon-
takt s denním fungováním firmy a řídí
ji jen zpovzdáli. Je třeba dostat ho rych-
le zpět a začít komunikovat se zaměst-
nanci. Musíte zjistit, komu lze věřit a
koho je nutné rychle odstavit od rozho-
dování, aby se minimalizovaly škody.
Získat ucelený obrázek může trvat týd-
ny, spíš měsíce. Proto je velkou chy-
bou obviňovat unáhleně někoho ze za-
městnanců před ostatními a podporo-
vat takové to „ukažme si na ně“. Je nut-
né postupovat rychle, ale s rozvahou a
bez emocí. Obecně lze říci, že krizové
řízení je snazší pro firmy, které mají

dobře zpracované business continuity
plánování.

A nemá pakmajitel tendenci všech-
ny „zrádce“ vyhodit? Není logické,
že s nimi už nechce pracovat?
Je dobré si nejprve odpovědět na otáz-
ku, co je k tomu motivovalo. Klasickou
taktikou jsou totiž například fake news.
Stačí, když zaměstnancům někdo z ve-
dení začne říkat: Majitel nás chce pro-
dat, pobočka se bude zavírat a podob-
ně. A majitel, pokud není dostatečně
spjatý s firmou, se o tom nemusí dozvě-
dět. Jsou případy, kdy taková kampaň
proti majiteli trvala rok, aniž by cokoli
tušil. V tu chvíli se vytrácí jakákoli loaja-
lita k firmě a lidé začnou myslet v pudu
sebezáchovy hlavně na sebe.

Jde vůbec nějak předcházet té zhr-
zenosti někoho z vedení, kterou
jste zmiňoval?
Těmto situacím se dá předejít. Zvlášť
když je firma postavená na jasných hod-
notách, pěstuje se v ní pozitivní atmo-
sféra a otevřená komunikace. Klíčový
je tón shora, to je nejlepší prevence.
Ale stoprocentní lék neexistuje. Takže
když selže prevence, musíte umět pro-
blém včas detekovat a řešit.

Fakt, že si vás majitel najme, mo-
hou někteří zaměstnanci vnímat
jako znak nedůvěry...
V okamžiku, kdy přicházíme vyšetřovat
nějaké podezření, to tak asi je. Ale čím
dál častěji narážíme na osvícenémajite-
le, kteří si nás najímají na tvorbu firem-
ní politiky a zavádění compliance pro-
gramů. Pomáháme jim popsat, na ja-
kých hodnotách stavějí, jak je naroubo-
vat na firemní kulturu, připravujeme in-
terní komunikační kampaně, vzdělává-
me management i zaměstnance. Tohle
všechno posiluje loajalitu zaměstnanců
k firmě a pomáhá při tvorbě employer
brandingu.

Kdy ještě může dojít k odhalením
zaměstnanecké kriminality?
Třeba ve chvíli, kdy prověřujeme firmu
před vstupem nového investora. Při
těchto analýzách se často odhalí něco,
o čem se dosud nevědělo.

To znamená, že se při takové příle-
žitosti zjistí, že například už roky
mizí peníze?
Ano. Je to podobně jako v osobním živo-
tě velké zklamání, když zjistíte, že vás
váš partner roky podvádí. Často to
vede ke zpřetrhání osobních vazeb
mezi zakladateli a v důsledku toho
i k poškození firmy, protože takové
věci ji mohou paralyzovat. Když se jed-
ná o situaci, v níž figurují dva stejně sil-
ní partneři, kteří už spolu nemohou fun-
govat, pak je asi nejlepší řešení firmu
prodat nebo toho druhého vyplatit. Ale
univerzální řešení neexistuje.

Jak často řešíte situaci, která je řek-
něme už v trestní rovině?
Většinu našich investigativních přípa-

dů lze posuzovat nejen v etické rovině,
ale šlo by je řešit i v rovině trestní.

Jakou máte v tomto ohledu zkuše-
nost smajiteli firem? Chtějí se obra-
cet na policii, nebo věc udržet tak-
zvaně pod pokličkou?
Dost záleží na povaze případu. Nulo-
vou toleranci zpravidla razí majitel,
pro kterého je firma jako „jeho dítě“.
Pak je často prvotním instinktem „za-
šlapat je do země“. Měli jsme případ,
kdy fotka pachatele visela ve společnos-
ti nad každým pisoárem s terčem na
čele. Generální ředitel už zpravidla pře-
mýšlí s chladnější hlavou, uvažuje poli-
ticky a klade si otázku, zda to firmu ne-
poškodí. Také je důležité, zda jde o spo-
lečnost podnikající v oboru, který je cit-
livý na reputaci. Typicky banky větši-
nou nechtějí podávat trestní oznáme-
ní, protože nechtějí dát najevo, že se
někdo dostal k jejich datům a podob-
ně. Bohužel platí: kdo ukradne málo,
je zloděj, kdo ukradne hodně, je part-
ner pro vyjednávání.

Jak daleko jsoumajitelé ochotni za-
jít v té mstě?
Měli jsme případy klientů, kteří do-
dnes volají novým zaměstnavatelům
daného člověka a varují je před ním.
Ale existuje pochopitelně i opačný pro-
blém. Firmy se chtějí zaměstnance zba-
vit v tichosti a ještě mu dají dobré refe-
rence, čímž přenášejí problém na jeho
dalšího zaměstnavatele. Navíc tím dá-
vají ten nejhorší možný signál dovnitř
firmy: když něco spácháte, budeme
vám to tolerovat a ještě dostanete na
cestu odstupné. Jak jsem říkal v úvodu,
ten tón shora je nesmírně důležitý.

Jenže k podání trestního oznámení
potřebujete důkazy a ty si firmy asi
samy obstarají jen těžko...
Interní týmy často nemají k dispozici
znalosti a nástroje, které by jim umož-
nily relevantní důkazy opatřit. Napří-
klad jim chybí technologie na obnove-
ní smazaných dat z firemních systémů.
Naprosto klíčová je pak kvalitní analyti-
ka, zejména když informace získané
uvnitř firmy musíte spojit s těmi zven-
čí. V tom se třeba nejvíce lišíme od vel-
ké čtyřky, která zpravidla pracuje jen s
interními daty klienta. My jsme schop-
ni získávat informace také od zdrojů z
obchodního prostředí. Je to hodně o
pečlivosti práce. Právě proto mohou
být někdy externí investigace drahé.
Pak je důležité, aby náklady byly přimě-
řené způsobené škodě. Ta nemusí být
jen finanční, například únik informací
může být doslova existenční.

Vy jste se setkali s případem, kdy
by šlo firmě o holou existenci?
Dám vám pár let starý příklad z naší
praxe. Dnes jde o jednu z nejúspěšněj-
ších českých IT firem. Tehdy to byla
ještě stoupající hvězda. Jednoho dne jí
přišel dopis od americké konkurence,
kde byl přiložený vytištěný mail.
V něm někdo nabízel k prodeji citlivé
informace zmíněné české firmy. Oni si
tehdy vyhodnotili, že je nemožné, aby
jeden člověkměl k těm informacímpří-
stup, a nevěřili tomu. Po týdnu přišlo
podobné upozornění znovu, tentokrát
od tuzemské konkurence. V tu chvíli
firma kontaktovala nás. Nejdříve jsme
šli na policii. Ta ale řekla, že se zatím
nic se nestalo, že jen někdo něco nabí-
zí.

Co jste udělali?
Vytvořili jsme důvěryhodnou legendu,
navázali jsme s tím člověkem kontakt a
začali jsme předstírat zájem o nabíze-
ná data. Byl velmi opatrný, používal
anonymizéry IP adres a podobně.Mezi-
tím jsme si profilovali zaměstnance
uvnitř firmy, kdo by to mohl být, kde
jsou ta data uložená a kdo k nim přistu-
poval. Nakonec jsme jej přesvědčili,
aby s námi jednal po Skypu. On sice po-
užil modulátor hlasu, ale my jsme si s
nahrávkou pohráli a dokázali jsme re-
konstruovat jeho hlas tak, aby zněl reál-
ně. Klient pak na základě toho okamži-
tě poznal, o koho jde. Byl to bývalý za-
městnanec z marketingu. Teprve v ten
moment se zapojila policie, udělala do-
movní prohlídku a zatkla ho. Případ se
nakonec dostal k soudu a ten člověk
byl odsouzený. Kdyby se konkurence
nezachovala eticky, nebo dokonce ty
informace koupila, tak to tu firmumož-
ná úplně zlikvidovalo. Díky nim a naše-
mu šetření jsme investorům zachránili
investici, která má dnes miliardovou
hodnotu.
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Finanční a
bezpečnostní
expert

Petr Moroz (36)
je řídícím partne-
rem poradenské
společnosti
Screening Soluti-
ons. Mezi klienty
patří zejména vel-
ké investiční sku-
piny, finanční a
bankovní institu-
ce, provozovate-
lé energetické a
telekomunikační
infrastruktury.
Před založením
vlastní společ-
nosti pracoval v
oddělení vyšetřo-
vání podvodů a
řešení sporů
Ernst & Young a
podobné odděle-
ní vedl ve společ-
nosti GEMoney.
Byl členem celo-
světového reakč-
ního týmu specia-
lizovaných vyšet-
řovatelů nadná-
rodních finanč-
ních podvodů.
Další zkušenosti
získal běhemprá-
ce pro americký
hotelový řetězec
Marriott. Žije ve
Středočeském
kraji, je ženatý a
má dvě děti.

Karel Hrubeš
reportér MF DNES
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„Často se setkáváme s nepřátelským převzetím firem,
kdy se část managementu rozhodne odejít a založit
si konkurenční projekt,“ říká bezpečnostní expert.

Úmyslně škodit
firměmohou i
její zaměstnanci


