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On-line	rozhraní	a	repor,ng	

Snadná	implementace	
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Drahé	a	pomalé	vnitřní	procesy	
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Nejčastější	zdroje	detekce	zpronevěry	

46%		
firem	je	oběY	
nee,ckého/	
pro,právního	

jednání	

71%		
nee,ckého/	
pro,právního	
jednání	spáchal	
zaměstnanec	

38%		
firem	vykázalo	

škody		
nad	70	,s.	EUR	

Jak	získat	
informace	o	
nee3ckém	
jednání?	

fakta	 Nejčastější	oblas3	zpronevěr	a	firemní	kriminality		

32%	 33%	

25%	

8%	 6%	 9%	

Hlavní	formy	klientelizmu	

Nevýhodné,	nebo	naopak	příliš	výhodné	ceny	/	smlouvy	za	úplatek,	
nebo	pro,službu.	

Ignorace	konfliktu	zájmů.	

Poškození	dobrého	jména,	např.	zhoršenou	kvalitou	produktů,	služeb	a	
práce.	

59%	 64%	

26%	

11%	 7%	 8%	

Hlavní	formy	krádeží	a	podvodů	
Drobné	krádeže	majetku	a	zásob	(do	100	EUR),	obvykle	firemní	
inventář,	papír,	obálky,	mobilní	telefony	apod.	

Podvody	s	pracovní	dobou,	zejména	zneužiY	pracovní	neschopnos,,	
fik,vní	pracovní	schůzky,	bezdůvodný	predčasný	odchod	z	práce	a	
pozdní	příchod	do	práce.	

Podvody	se	zaměstnaneckými	benefity,	zejména	čerpání	
neoprávněných	cestovních	náhrad,	proplácení	nepracovních	účtenek	
apod.	

28%	

12%	
10%	 9%	 7%	

2%	

Hlavní	formy	manipulací	a	zkreslování	

Zkreslování	pracovních	výsledků	pro	získání	bonusů	nebo	jiných	výhod.	

Machinace	s	finančními	nástroji,	např.	zneužívání	bonusů	od	telefonních	
operátorů,	umělé	zadržování	plateb	dodavatelům	/	zaměstancům.	

Manipulace	s	kmenovými	daty	(bankovní	účty,	výkazy,	docházka	a	pod.).	
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Finanční	dopad	korupce	je	značný.	
Globální	studie	ACFE	hovoří	o	průměrné	

ztrátě	ve	výši	5	%	z	obratu	společnos,	
ročně!		Pro	společnos,	operující	

v	průmyslu	s	nízkou	dosahovanou	marží	
může	tedy	dopad	korupce	představovat	

rozdíl	mezi	ziskem	a	ztrátou.	
Odborníci	odhadují,	že	dopad	korupce	
ve	střední	Evropě	se	může	pohybovat	
až	na	úrovni	8	%	z	obratu	společnos,.	

		
	

Vynaložené	
náklady	
88%	

Čistý	zisk	7%	

Korupce	
5%	

Dopad	korupce	
na	výnosy	

společnos,	

Informace	získané	díky	e,cké	lince	jsou	
cenným	zdrojem	námětů	na	zdokonalení	

interních	procesu.	A	to	nejen	pro	
iden3fikaci	slabých	míst	kde	dochází	

k	finančním	ztrátám.		Zkušenost	z	
provozování	e,cké	linky	ukazuje,	že	
oznamovatelé	poukazují	i	na	ostatní	

nedostatky	ve	fungování	společnos,	které	

mají	dopad	na	kvalitu	služeb	pro	
zákazníky,	nebo	představují	zlepšení	
vedoucí	k	úsporám	nákladů	a	času.	

	

Pro	akcionáře	společnos,	asi	není	nic	
horšího,	než	se	dozvědět	o	korupčním	
jednání	ve	vlastní	společnos,	z	,sku	

nebo	od	policie.	E,cká	linka	je	

ven3lem	nega3vních	informací,	
na	které	má	akcionář	čas	

reagovat.		
	

Dalším	cenným	aspektem	e,cké	linky	

je	preven,vní	účinek.	Vědomí	
existence	tohoto	nástroje	

vytváří	barieru	pro	korupční	jednání	
vašich	méně	morálních	zaměstnanců.	



hlavní	parametry	e3cké	linky	

Anonymita	je	jednou	z	klíčových	mo,vací				
																zaměstnanců	k	poskytnuY	informace.	Pokud		
																						by	e,cká	linka	nebyla	anonymní,	stěží	by		
																											bylo	možné	získat	jakékoli	relevantní			
																													podněty.	
	

					Anonymita	
	
	

Nezávislost	
	
Pilířem	kontroly	je	nezávislost.	Podněty	zpracované	
nezávislým	poskytovatelem	e,cké	linky	jsou	bez	
jakéhokoliv	vnitřního	vlivu	a	nesprávné	interpretace.	

Advokátní	kancelář	je	garantem,	že	se	
žádné	informace	nepoužijí	způsobem,	
který	by	byl	v	rozporu	se	zákonem	nebo	
na	újmu	oprávněných	zájmů	klientů	
kanceláře	a	jejich	e,ckých	cílů.	

	

Důvěrnost	
	

	

												Mezinárodní	metodika	
	
Metodika	shromažďování,	
vyhodnocování	a	ochrany		
podnětů	je	v	souladu	s	Mezinárodními	
standardy	pro	profesní	praxi	interního	
auditu	vydaných	Mezinárodním	
ins,tutem	interních	auditorů.	



Implementace	e3cké	linky	
	
Do	30	dnů	od	podpisu	smlouvy	garantujeme	implementaci	E,cké	linky	včetně	přípravy	vnitřních	předpisů,	
zaškolení	klíčových	zaměstnanců,	parametrizaci	vstupního	webového	rozhraní	a	telefonní	linky.	Dále	
garantujeme	zpracování	návrhu	interní	a	externí	PR	komunikace.	

pokročilé	zajištění	dat	
presumpce	neviny	
přísně	důvěrné	

fungování	e3cké	linky	

Přijímání	podnětů	
Zabezpečené	webové	
rozhraní,	telefonní	linka	

nebo	schránka		
u	zákazníka.	

Zpracování	podnětů	
Anonymizace,	přehled		
a	kategorizace	podnětů	
advokátní	kanceláří.	

Repor3ng	
Online	přístup		

v	několika	úrovních	
oprávnění	pro	orgány	
dohledu,	management,	
zřizovatele	a	investory.	

ochrana	informací	
a d v o k á t n ím 	

tajemstvím	

zaměstnanci	
dodavatelé	
zákazníci	



přijímání	podnětů	
přijímání	
podnětů		

a	základních	
sta3s3k	

následná	
komunikace	

díky	unikátnímu	
ID	

„Etika je činnost směřující k vnitřní 
dokonalosti lidské osobnosti.“
Albert Schweitzer

Podnikáme eticky.
A pokud ne, víme co udělat.

ETICKÁ



repor3ng	

online	přístup		
v	několika	
úrovních	
oprávnění	



reference	a	kontakty	

www.ethicline.eu	
infolinka:	+420	603	466	473	

info@ethicline.eu	

Nadnárodní	korporace	270	zaměstnanců	v	ČR,	obrat	720	
mil.	Kč.	Opakovaná	iden,fikace	nee,ckého	chování	
zaměstnanců	ve	vztahu	k	čerpání	firemních	benefitů	za	
období	4	let.	
Škoda	celkem	2,7	mil.	Kč.	
	
Nadnárodní	farmaceu,cká	společnost	obrat	víc	než	1	mld.	
Kč.	Opakovaná	realizace	obchodů	s	devízami	mimo	pravidla	
„corporate	governance“.	
Škoda	37	mil.	Kč.	
	
Nadnárodní	společnost,	75	zaměstnanců	v	ČR.	Vydání	
nepravdivého	potvrzení	ve	veřejné	zakázce,	aktuálně	na	
„black	list“	veřejných	zakázek.	
Škoda	odhadem	50	mil.	Kč	v	obratu.	

Nadnárodní	výrobní	společnost,	zpronevěra	v	oblas,	
zaměstnaneckých	benefitů.	
Škoda	270	3s.	Kč	za	období	2	let.	
	
Firma	v	oblas,	marke,ngu,	30	zaměstnanců	v	ČR.	
Opakovaná	detekce	paralelního	podnikání	a	prodeje	
vlastního	zboží	zákazníkům	za	období	až	5	let.	
Škoda	odhadem	10	mil.	Kč.	


