
 

Prohlášení obchodní společnosti 

TESCO SW a.s. k zákonu o trestní 

odpovědnosti právnických osob 
 

 

 

Členové představenstva se v zájmu společnosti TESCO SW a.s. a jejích zaměstnanců rozhodli v souvislosti 

s existujícím Compliance programem učinit jménem společnosti TESCO SW a.s. toto: 

 

 

p r o h l á š e n í 

 

 

Článek 1 

Základní prohlášení 

1.1  TESCO SW a.s. netoleruje jakoukoli formu trestné činnosti. 

1.2  Všechny odpovědné osoby a zaměstnanci TESCO SW a.s. dodržují právní řád ČR stejně jako interní normy 

TESCO SW a.s. 

1.3  TESCO SW a.s. disponuje existujícím Compliance programem na předcházení trestní odpovědnosti. 

1.4  Snaha o předcházení trestní odpovědnosti TESCO SW a.s. je součástí její firemní kultury. 

 

Článek 2 

Compliance program 

2.1  Compliance program TESCO SW a.s. byl vytvořen zejména za účelem předcházení trestné činnosti 

a nastavení řídícího a kontrolního systému TESCO SW a.s. 

2.2  Compliance program není pouze jednorázovým souborem opatření, ale systémem pro kontinuální prevenci 

trestní odpovědnosti TESCO SW a.s. Compliance program TESCO SW a.s. je pravidelně vyhodnocován 

a aktualizován. 

2.3  TESCO SW a.s. vypracovala a rozšířila Compliance program ve spolupráci s externími nezávislými odborníky, 

kteří se na danou oblast specializují. 

2.4  Základním stavebním kamenem Compliance programu TESCO SW a.s. je Etický kodex se všemi jeho 

přílohami, který je závazný pro všechny odpovědné osoby a zaměstnance TESCO SW a.s. 

 

Článek 3  

Prevence trestní odpovědnosti 

3.1  TESCO SW a.s. v rámci své činnosti vyvíjí veškerou snahu k předcházení jednání fyzických osob, které by jí 

mohlo být přičitatelné dle ustanovení § 8 ZTOPO. 

3.2  Jednoznačným zájmem TESCO SW a.s. je zákonným způsobem vykonávat svoji činnost s vysokou mírou 

respektu k etickým normám. 



 

 

3.3  TESCO SW a.s. vypracovala systém opatření k prevenci trestní odpovědnosti v rámci její činnosti. Učiněné 

preventivní kroky považuje za maximálně vhodné zejména z hlediska praktického a odpovídající reálné 

intenzitě hrozícího rizika. 

3.4  TESCO SW a.s. nastavila mechanismus identifikace a následného řešení trestněprávních a dalších rizik. 

TESCO SW a.s. proto vyzvala své zaměstnance, aby využívali mechanismu vyjadřování obav a přijímání 

podání o zjištěných rizicích. 

 

 

 

V Olomouci dne: 6. 8. 2015      

 

 

 

 

 

RNDr. Josef Tesařík 

        předseda představenstva TESCO SW a.s. 
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