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Proč

NAŠE CHÁPÁNÍ VIZE SPOLEČNOSTI

Věříme v moderní a odpovědnou společnost s jasně deklarovanými hodnotami a hluboce 
zakořeněnou etickou kulturou. Věříme, že v takové společnosti spolupracují všechny její 
úrovně na dosažení společných cílů efektivním řízením, soustavným vnímáním rizik a jejich 
adekvátní kontrolou. Taková společnost je poté vzorem pro ostatní ve svém oboru, stejně 
jako pro veřejnost.

POSLÁNÍ COMPLIANCE V TÉTO VIZI

Compliance aktivně podporuje rozvoj etické kultury, prosazování hodnot společnosti, 
především odpovědnosti a transparentnosti, a pomáhá dosahovat souladu činností se všemi 
pravidly, kterými  je společnost navenek i uvnitř zavázána.



CMS a FRM
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Detekce - 1

Whistleblowing = Etická linka
 Jeden ze základních způsobů detekce
 Různou technickou formou 
 Jmenovitě i anonymně
 Určeno zaměstnancům, ale i subjektům mimo společnost

Základním předpokladem funkčnosti je důvěra
 Ochrana oznamovatele
 Konkrétní tváře
 Absolutní konsekventnost v důsledném prověřování veškeré podnětů
 Zpětná vazba
 Propagace včetně příkladů



Detekce - 2

Další možné kanály detekce mimo režim etické linky:

 Z vlastní kontrolní činnosti

 Od interního auditu

 Od jiných kontrolních útvarů (zákaznický servis, řízení rizik, QMS, EMS, 

ISMS, SeMS atd.)

 Od compliance championů / koordinátorů / buddies

 Od vedoucích pracovníků

 Od orgánů společnosti

 Další



Je to dostatečné?

„Bruslím tam, kde puk bude, nikoliv, kde je.“ 

— Wayne Gretzky



Pasivní detekce je málo

 U obchodních partnerů – Know Your Customer/Supplier

 U zaměstnanců na rizikových pozicích
 Pre-Employment Screening
 Kontrola střetu zájmů

 V jednotlivých rizikům exponovaných procesech – Early 
Warning System



Early Warning System

Nástroj aktivní detekce, tedy nástroj včasného varování před riziky. Nejčastěji 
založen na automatickém vytěžování velkých dat. Nazýván např. jako Early Warning
System – EWS, nebo také kontinuální auditování či monitoring.

 EWS může plnit roli kontrol 1., ale i 2. linie obrany

 Vybrané kontroly 1. linie obrany jsou de fato outsourcovány do Compliance
 Compliance (EWS) kontrolu systémem provede a její výsledky automaticky 

předá odpovědným vedoucím pracovníkům
 Odpovědný vedoucí pracovník reaguje na zjištěné negativní výsledky
 Compliance ve 2. linii obrany pak reaguje v případě závažnějších zjištění EWS, 

nebo reaguje na trend výsledků kontrol a stavu oblasti řízené manažerem



Příklad realizace EWS



Analýza

 Analýza rizikových scénářů 
jednotlivého procesu

 Definice jednotlivých kontrol



Programování kontroly

 Unikátní sada dotazů 
do IS společnosti 
identifikující 
případné anomálie 
od očekávané 
skutečnosti dle 
definovaného 
scénáře v rámci 
každé konkrétní 
kontroly.



Výsledek jednotlivé kontroly

 Výsledek pravidelné 
kontroly automaticky 
odesílaný vedoucímu 
pracovníkovi 
odpovědnému za 
související proces a 
rizika.



Monitorovací dashboard Compliance



Největší výzvy z realizace

 Detailní znalost procesů a rizikových scénářů

 Dokonalé porozumění datům

 Úplnost a kvalita dat

 Instantní přístup k datům

 Vlastní zdroje interních analytiků

 Čas a trpělivost

 Vhodný nástroj

 Schopnost prezentace výsledků
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