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Implementace legislativních změn  
na ochranu oznamovatelů 

   Naše zkušenosti ukazují, že korektní 
aktualizace či zřízení kanálů a procesů  
„na zelené louce“ trvá společnostem  
až 6 měsíců

   Získáte dostatek času jak na 
implementaci, tak na detailní otestování 
nových mechanismů pro oznamování 
událostí

   Budete mít náskok před ostatními, kteří 
legislativu začnou řešit na poslední chvíli

   Vyvarujete se nebezpečí vysokých 
sankcí ze strany dozorujících orgánů  
i ztrátě reputace

   Nástroje pro precizní a neprolomitelnou 
ochranu totožnosti oznamovatele události

   Zavedení vhodných interních a externích 
kanálů pro oznámení písemně, ústně  
či osobně

   Stanovení a schválení vhodných procesů 
pro řešení událostí kompetentními 
osobami a orgány

   Dodržení předepsaných časových lhůt  
pro řešení událostí  
a notifikace oznamovateli

   Uložení všech informací  
na bezpečném místě

   Přijetí kroků pro řešení událostí nejpozději 
ve lhůtě 3 měsíců od učinění oznámení

   Máme mnohaleté zkušenosti  
s implementací evropské i národní 
legislativy v českých společnostech  
a institucích

   Zajistíme zkušený tým profesionálů  
se všemi potřebnými specializacemi,  
od IT po právo

   Provedeme vás celým procesem  
od úvodní analýzy přes implementaci  
až po závěrečné otestování  
a monitorování systému

   Doporučíme nákladově ideální řešení  
pro organizaci vaší velikosti a typu

   Dohlédneme na to, abyste s novou 
legislativou byli v souladu  
s časovým předstihem

Proč začít už nyní? 

Je vaší povinností zajistit:

Proč právě PwC? 
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Nové legislativní požadavky na ochranu 
oznamovatelů (tzv. whistleblowerů)  
ze strany Evropské unie

Přímý dopad na velké množství obchodních 
společností a orgánů veřejné moci  
v České republice

Nutnost zavedení robustního  
a bezpečného kanálu pro oznamování 
událostí, a to v termínu do 31. 3. 2022

http://dpe-preview.pwcinternal.com/content/pwc/cz/cs/sluzby/forenzni-sluzby/whistleblowing.html


Roadmapa k vytvoření účinného whistleblowing programu
Rádi se s vámi sejdeme, abychom vám s přihlédnutím ke specifikům společnosti celý 
proces implementace přizpůsobili na míru. 

Díky tomu společně zajistíme efektivní fungování celého systému v příštích letech. 

Nezávislé posouzení 
současného stavu 
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   Máte více než 25 zaměstnanců (viz aktuální 
návrh českého zákona)

   Jste veřejným zadavatelem  
   Jste obec s více než 5 000 obyvateli
   Poskytujete nebo zprostředkováváte 
spotřebitelský úvěr

   Jste pojišťovnou nebo zprostředkováváte pojištění
   Jste investiční společností nebo  
investičním fondem

   Nezávislou analýzu, zda se nová legislativa 
vztahuje právě na vaše podnikání

   Počáteční posouzení aktuálního stavu  
a možností oznamování událostí non-compliance 
ve vaší společnosti 

   Návrh whistleblowing systému, který bude  
v souladu s právě schvalovanou legislativou

   Návrh podpůrných procesů zpracování 
oznámení, komunikace s oznamovatelem, 
vyšetřování a průběžného monitorování

   Program pro osvětu mezi zaměstnanci

Týká se vás, pokud… Rádi pro vás vypracujeme:

Splnili jste alespoň jednu z podmínek  
uvedených výše? Pak by vás implementace 
požadavků směrnice EU 2019/1937 měla  
bezprostředně zajímat. 


