
BUĎTE 
V SOULADU  
S PŘEDPISY

COMPLIANCE

JAKÝMI OBLASTMI 
SE ZABÝVÁME?

V mnoha oborech je podnikání ovlivněno mezinárodními standardy a vnitrostátní i evropskou legislativou. Na otevřených trzích je záro-
veň nutné často prokazovat potřebnou úroveň souladu vůči autoritám. V B2B segmentu jsou stále více využívány standardy a normy, 
jejichž splnění zaručuje nejen konstantní kvalitu produktů, ale i soulad se zákonnou regulací. Správná implementace předpisů a stan-
dardů je nespornou výhodou ve vysoce konkurenčním prostředí.

Zaměřujeme se na předpisy a normy těsně související 
s digitální transformací, informačními a komunikačními 
technologiemi a zpracováním dat. Zabýváme 
se firemní implementací EU legislativy, lokální legislativy, 
oborových regulací, norem, skupinových standardů 
a osvědčených postupů. Řešíme kybernetickou 
a informační bezpečnost, ochranu osobních údajů, 
řízení rizik, projektové řízení, procesy v IT, regulatorní 
reporting, nakládání s daty.

Expertní služby oddělení IT poradenství společnosti 
Soitron vám pomohou zavést požadované předpisy 
a standardy, projít potřebným řízením či auditem, zaško-
lit zaměstnance a plnit další povinnosti vůči příslušné 
autoritě. Na základě GAP analýzy vám zpracujeme plán 
implementace změn vyplývajících z národní či evropské 
legislativy i oborových předpisů na všech úrovních: 
od interních směrnic a postupů, přes informační 
a komunikační systémy, až po přípravu na audit či řízení 
s regulátorem.

S ČÍM VÁM  
POMŮŽEME?

EVROPSKÉ PRÁVO: ROZDÍL  
MEZI NAŘÍZENÍM A SMĚRNICÍ

Nařízení má obecnou závaznost a je bezprostředně aplikovatelné v každém z členských států bez toho, že by muselo být do vnitrostát-
ního právního řádu transponováno. V případě, že vnitrostátní právo není v souladu s nařízením, má před ním nařízení přednost. 
Směrnice je na rozdíl od nařízení závazná jen pro ty z členských států, kterým je určena, a musí být v konkrétním termínu do práva 
příslušného členského státu implementována.



NEZAPOMEŇTE...

dodržování předpisů 
neznamená jen vyhýbání  
se pokutám a sankcím

€

kompatibilní podniky mají 
efektivnější procesy

Efektivita

být v souladu, přináší výhodu 
větší transparentnosti

Transparentnost

COMPLIANCE

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

 • Společnosti podnikající v regulovaných segmentech trhu
 • Správci a zpracovatelé osobních údajů
 • Pobočky nadnárodních společností a holdingy

zaškolení zaměstnanci lépe 
vědí, co se od nich očekává

Školení

JAKÉ SLUŽBY VÁM NABÍZÍME?

1. Zjištění rozdílů oproti standardu (GAP analýza)
2. Sestavení plánu implementace
3. Pomoc se zavedením souladu
4. Školení zaměstnanců a managementu
5. Komunikace s regulátorem a reporting
6. Konzultace
7. Příprava na audit

SOITRON IT poradenství
Oddělení IT poradenství společnosti Soitron bylo založeno jako elitní skupina odborníků, poskytujících konzultační služby v otázkách strate-
gie, optimalizace a bezpečnosti podnikového IT, zavádění moderních standardů a zajištění souladu s předpisy. Poskytuje expertní služby 
společnostem procházejícím transformací (akvizice, fúze, rozdělení společnosti) a rostoucím podnikům s inovativní strategií. Zaměřuje  
se na mezinárodně uznávané metodiky a předpisy i lokální legislativu.

advisory@soitron.com

SOITRON s.r.o., člen skupiny SOITRON Group
Společnost Soitron je středoevropský integrátor, který působí na IT trhu již od roku 1991. Filozofií společnosti je snaha o neustálý pokrok.  
I proto je Soitron lídrem v zavádění jedinečných technologií a inovativních řešení. Svým klientům nabízí produkty a služby v oblasti robotizace  
a automatizace procesů, umělé inteligence, internetu věcí (IoT), IT infrastruktury, komunikačních a cloudových řešení, IT bezpečnosti, IT služeb  
a outsourcingu, IT poradenství a aplikací nebo digitalizace IT oddělení. Do produktového portfolia společnosti patří také řešení pro chytrá 
policejní auta – Mosy a služby v oblasti kybernetické bezpečnosti – Void Security Operations Center. Soitron s.r.o. je členem skupiny Soitron Group,  
ve které pracuje přes 800 mezinárodních odborníků. Skupina sdružuje profesionální týmy na Slovensku, v České republice, Rumunsku, Turecku, 
Bulharsku, Polsku a Velké Británii.

www.soitron.com   © 2019

ŠEST KROKŮ K ZAJIŠTĚNÍ SOULADU
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