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Compliance program 

S t a n o v i s k o 
statutárního orgánu obchodní společnosti OLEO CHEMICAL, a.s. 
k povinnostem dle zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob a k vytvořenému Compliance programu 
 

- Preambule - 
1.  Společnost OLEO CHEMICAL, a.s. zásadně odmítá jakékoliv jednání a činy, jež vykazují 

znaky protiprávního jednání a mohou vést k porušení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v aktuálním znění. Při výkonu své 
podnikatelské činnosti se vyvaruje jakéhokoliv protiprávního jednání.  

2.  Společnost OLEO CHEMICAL, a.s. zde jednoznačně a výslovně deklaruje, že její chování 
v obchodních i souvisejících dalších vztazích je v plném souladu se všemi etickými a právními 
pravidly hospodářské soutěže, finanční a daňové integrity, celních předpisů, insolvenčních 
předpisů, ochrany životního prostředí a zaměstnaneckých vztahů včetně zajištění rovných 
příležitostí atd. 

3.  Vedení i zaměstnanci společnosti OLEO CHEMICAL, a.s. dodržují právní řád České republiky, 
mezinárodní předpisy, předpisy Evropské unie a stejně tak interní předpisy společnosti OLEO 
CHEMICAL, a.s. včetně Compliance programu. 

4.  Vedení a zaměstnanci společnosti OLEO CHEMICAL, a.s. dodržují pravidla hospodářské 
soutěže, pravidla předcházející praní špinavých peněz a korupci ve veřejném i privátním 
sektoru, respektují pravidla bezpečnosti nakládání s know-how a ostatními daty, včetně osobních 
údajů. Všechny odpovědné osoby a zaměstnanci společnosti OLEO CHEMICAL, a.s. dodržují 
pravidla bezpečnosti práce a spravedlivých a řádných pracovních podmínek, předcházejících 
diskriminaci a dalším závadným a nežádoucím jednáním v pracovněprávních i vnějších 
vztazích. 

5. Společnost OLEO CHEMICAL, a.s. vytvořila, schválila a řídí se odsouhlaseným Compliance 
programem, jehož cílem je prevence protiprávní činnosti a související trestní odpovědnosti.  

   

- Podstata Compliance programu - 
1.  Společnost OLEO CHEMICAL, a.s. se rozhodla vytvořit a zveřejnit a dodržovat tento 

Compliance program, kdy motivací bylo, je a bude prevence protiprávního jednání a prevence 
proti sociálně patologickým a nežádoucím právním jevům uvnitř společnosti. Compliance 
program tak pomáhá vedení a zaměstnancům společnosti OLEO CHEMICAL, a.s. k identifikaci 
těchto nežádoucích jevů a k rozhodnutí jak se správně a eticky chovat a na tyto jevy reagovat,  
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dává jim možnost bez negativních důsledků sdělit prostřednictvím Etické linky své podezření 
na protiprávní jednání nebo nežádoucí jevy jakéhokoliv druhu.  

2. Za účelem maximalizace efektu Compliance programu bylo vytvořeno několik vzájemně 
souvisejících dokumentů, s jejichž obsahem a aktualizacemi jsou zaměstnanci společnosti 
OLEO CHEMICAL, a.s. a odpovědné osoby pravidelně seznamováni, a to ve formě výkladu 
a školení od profesionálních agentur specializujících se na tuto problematiku.    

3.  Compliance program společnosti OLEO CHEMICAL, a.s. byl vypracován s náležitou péčí 
a stejným způsobem je pravidelně prověřována jeho aktuálnost a v reakci na legislativní změny, 
náladu ve společnosti a hodnocení jeho účinnosti je pravidelně upravován a novelizován tak, 
aby byl co nejvíce účelný.  

4.  Za stěžejní dokument Compliance programu společnost OLEO CHEMICAL, a.s. prezentuje 
dokument nazvaný Etický kodex, který je závazný pro všechny odpovědné osoby a zaměstnance 
společnosti OLEO CHEMICAL, a.s. Etický kodex je vyjádřením postoje společnosti OLEO 
CHEMICAL, a.s. k dodržování zákonných pravidel, morálních i obchodních standardů. Etický 
kodex je formou interního předpisu sloužícího jako nástroj pro určení a vysvětlení rizik, ale také 
přehled povinností osob jednajících za společnost OLEO CHEMICAL, a.s. Jako podpora a 
prevence dodržování Etického kodexu byla vytvořena Etická linka a formou principů vysvětlen 
způsob jejího využití a nakládání s daty v ní uvedenými. Dále je součástí Compliance programu 
a tohoto stanoviska společnosti OLEO CHEMICAL, a.s. dále uvedená Compliance deklarace, 
jako veřejné vyjádření respektu k etice a dobrým mravům v obchodním styku, jež současně 
výzvou obchodním partnerům společnosti OLEO CHEMICAL, a.s. k připojení se k níže 
uvedené deklaraci a převzetí jejích prohlášení do vzájemné smluvní dokumentace. 

 

- Compliance deklarace -  
Návrh společnosti OLEO CHEMICAL, a.s. pro obchodní vztahy, 

pro účast na veřejných zakázkách a o postoji k protiprávním 
činům 

 
Compliance program  

Touto deklarací postojů společnosti OLEO CHEMICAL, a.s. společnost veřejně a předem vyjadřuje 
vůči svým budoucím i současným obchodním partnerům svůj respekt k etice a dobrým mravům 
v obchodním styku a dále svůj jednoznačně odmítavý postoj k trestnému činu zkrácení daně, 
úplatkářství a pletich ve veřejných zakázkách. Postoje a prohlášení zde uvedená korespondují s obsahem 
Compliance programu, který společnost OLEO CHEMICAL, a.s. přijala, pravidelně jej upravuje a řídí 
se jím.  

Touto formou v návaznosti na ostatní provázané dokumenty a součásti Compliance programu tak 
společnost OLEO CHEMICAL, a.s. informuje své obchodní partnery, státní orgány a konkurenty při 
účasti na veřejných zakázkách o existenci jejího Compliance programu a poukazuje na obsah těchto 
deklarací formou odkazu na své webové stránky, kde jsou tyto deklarace veřejně a dálkově zpřístupněny. 



 

 Registrováno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9455, IČ: 27167909, DIČ: CZ 27167909 
se sídlem: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4 

Provozovna: Kociánova 12/563, LIBEREC 6, PSČ: 460 06 
TEL.: +420 488 058 400, +420 488 058 411, FAX.: +420 488 058 450 

info@oleo-chemical.cz, www.oleo-chemical.cz 
 

OLEO CHEMICAL, a.s. 

3 

 

Deklarace společnosti OLEO CHEMICAL, a.s. pro obchodní 
vztahy 

Společnost OLEO CHEMICAL, a.s. tímto vůči svým odběratelům, dodavatelům, zprostředkovatelům, 
zákazníkům a dalším osobám, s nimiž vstoupí do obchodního vztahu (dále jen „obchodní partneři“), 
deklaruje svůj postoj k etice a dobrým mravům v obchodním styku a pobízí takové osoby k seznámení 
se s obsahem našeho Compliance programu a k převzetí zásad a pravidel v něm definovaných za své. 
Za účelem eliminace rizik plynoucích z porušení právních předpisů České republiky (zejména níže 
specifikovaných), mezinárodního práva a práva evropské unie navrhuje společnost OLEO CHEMICAL, 
a.s. svým obchodním partnerům implementaci následujících pasáží do vzájemně uzavíraných smluv: 

„Účastníci této smlouvy prohlašují, že v souladu se zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, v aktuálním znění a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí 
právního řádu: 

• nespáchali žádný protiprávní čin, a to ani svým jménem ani v jejich zájmu nebo v rámci jejich 
činnosti nebo si toho nejsou vědomi a   

• pro případ, že bude protiprávní čin zjištěn, zavazují se dobrovolně upustit od dalšího protiprávního 
jednání a odstranit nebezpečí, které vzniklo, anebo škodlivému následku zamezit nebo jej napravit. 

Účastníci dále prohlašují, že z jejich strany bylo učiněno vše, co po nich lze spravedlivě požadovat, aby 
ke spáchání protiprávního činu dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim, v aktuálním znění a mezinárodních smluv nedošlo.“   

 

Deklarace společnosti OLEO CHEMICAL a.s. pro účast 
na veřejných zakázkách, soutěžích a dražbách a doložka o postoji 

k protiprávním činům 

Společnost OLEO CHEMICAL, a.s. zastává zcela negativní postoj vůči páchání jakéhokoliv 
protiprávního činu. V důsledku rozšíření okruhu trestných činů, jichž se právnická osoba dle zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v aktuálním znění a 
mezinárodních smluv může dopustit a dále s ohledem na rozšíření okruhu trestných činů, u nichž nelze 
použít ustanovení o účinné lítosti (viz § 11 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 
osob a řízení proti nim, v aktuálním znění) deklaruje zde společnost OLEO CHEMICAL, a.s. svůj postoj 
proti vybraným nejzávažnějším protiprávním činům, u nichž zákon vylučuje zánik trestní odpovědnosti.  
Smyslem této deklarace je proto jasné a výslovné odmítání určitého jednání a distancování se od 
takového jednání třetích osob a dále upozornění na možné důsledky takového jednání pro další 
spolupráci.  

„Účastníci této smlouvy tímto prohlašují, že s odkazem na ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v aktuálním znění a zákona č. 40/2009 Sb. trestního 
zákoníku v aktuálním znění: 

• § 240 (zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby) nekrátí daň, clo, žádný druh pojistného, 
ani poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu ani nevylákali výhodu na některé z těchto 
povinných plateb. 
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• § 226 (pletichy v insolvenčním řízení) nepřijali ani si nedali slíbit v rozporu se zásadami a pravidly 
insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch, ani takový prospěch neposkytli, nenabídli nebo 
neslíbili;  

• § 248 odst. 1 (porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže) neporušili jiný právní předpis 
o nekalé soutěži, tedy se nedopustili klamavé reklamy, klamavého označení, parazitování na pověsti 
podniku, podplácení, porušování obch. tajemství atd.; 

• § 256 (sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě) 
v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, soutěže nebo dražby nezpůsobili úmyslně škodu nebo si 
či jinému opatřili přednost či výhodnější podmínky na úkor ostatních;  

•  § 257 (pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži) nebo § 258 (pletichy při veřejné 
dražbě) neposkytli, nenabídli, neslíbili ani nežádali nebo nepřijali majetkový nebo jiný prospěch za 
zdržení se účasti na veřejné zakázce či dražbě; 

• § 331 (přijetí úplatku) nežádali, nepřijali ani si nedali slíbit úplatek v souvislosti s obstaráváním 
věcí obecného zájmu nebo jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného; 

• § 332 (podplácení) neposkytli, nenabízeli ani neslíbili úplatek v souvislosti s obstaráváním věcí 
obecného zájmu nebo jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného;  

• § 333 (nepřímého úplatkářství) nežádali, nepřijali, neposkytli, nenabídli ani neslíbili úplatek za to, 
že svým vlivem nebo prostřednictvím jiného zapůsobíme na výkon pravomoci úřední osoby.“ 

 

V Liberci dne 31. 12. 2021 

  

Ing. Radek Behún Ing. Jaroslav Jandura 

Předseda představenstva OLEO CHEMICAL, a.s. Člen představenstva OLEO CHEMICAL, a.s. 
  
  

 

 


