
Prohlášení COOP družstva Plasy k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob 
 
COOP družstvo Plasy, IČO:00031984, se sídlem Plzeňská 472, 331 01 Plasy, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu DrXXVI, vložce 216 tímto v souladu se svým 
Criminal compliance programem činí toto:  
 

p r o h l á š e n í 
 
1. COOP družstvo Plasy netoleruje žádnou formu trestné činnosti. 

 
2. COOP družstvo Plasy vykonává svou činnost vždy v plném souladu se všemi právními a etickými 

požadavky. 
 

3. COOP družstvo Plasy důsledně dbá na to, aby všichni zaměstnanci a všechny odpovědné osoby 
vždy plně dodržovaly právní řád České republiky stejně jako vnitřní předpisy COOP družstvo 
Plasy, když z porušení vyvozuje důsledky. 

 
4. COOP družstvo Plasy se plně hlásí ke společenskému zájmu na předcházení a zabránění 

spáchání trestného činu, jakož odvrácení následků spáchaného trestného činu, což vše je jednou 
z hlavních priorit COOP družstvo Plasy.  

 
5. COOP družstvo Plasy se plně hlásí ke společenské odpovědnosti, která vyplývá z jeho 

ekonomického postavení. 
 

6. COOP družstvo Plasy má zaveden Criminal compliance program, který je ucelený systém 
interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní 
jednání, a který je součástí firemní kultury COOP družstvo Plasy.  
 

7. Základními závaznými vnitřními předpisy Criminal compliance programu jsou Kodex Criminal 
compliance programu COOP družstva Plasy a Etický kodex COOP družstva Plasy  

 
8. COOP družstvo Plasy v rámci své činnosti vynakládá veškeré úsilí, aby zabránil spáchání 

protiprávního činu osobami uvedenými v § 8 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a 
odvrátil následky spáchaného trestného činu. 

 
9. Criminal compliance program zejména obsahuje opatření a postupy pro prevenci spáchání 

trestného činu, detekci a reakci. Veškerá opatření COOP družstvo Plasy považuje za přiměřená, 
důvodná, účinná a dostatečná, zejména z hlediska praktického, a odpovídající reálné intenzitě 
hrozícího rizika. 

 
V Plasích dne 31. ledna 2018 
 
 
   
Ing. Antonín Rozsypal v.r.    Ing. Petr Eret v.r. 
předseda představenstva COOP družstva Plasy  místopředseda představenstva COOP  

družstva Plasy 
 

   
Jiří Vazač v.r.      Jaroslav Bischof v.r. 
místopředseda představenstva COOP družstva Plasy člen představenstva COOP družstva Plasy 

 
   
Jaroslava Sajnerová v.r.    Ing. Petr Škop v.r. 
členka představenstva COOP družstva Plasy  člen představenstva COOP družstva Plasy 
 
 
Zdeněk Hora v.r. 
člen představenstva COOP družstva Plasy 


