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ÚVOD

ZÁSADY PRO
OZNAMOVÁNÍ
NESPRÁVNÉHO JEDNÁNÍ

KONTAKTY/OZNÁMENÍ

HISTORIE DOKUMENTU

ÚČEL

ROZSAH ZÁSAD

Očekáváme, že se naši zaměstnanci

Tyto zásady se týkají všech

kdo pracuje pro naši společnost,

ozvou a oznámí (podezření na)

zaměstnanců, zástupců i ředitelů

kdekoliv po celém světě. Bez

podvody, nesrovnalosti nebo

společnosti JDE a všech jejích členů

ohledu na to, kde pracujete, a bez

nedodržování zákona nebo zásad

a přidružených společností (dále

ohledu na svou pozici nebo výši

společnosti, včetně kodexu chování.

dohromady označováni pojmem

platové třídy, pokud se dozvíte o

„společnost“).

protiprávním jednání, společnost

Pokud uvidíte, zažijete nebo získáte

Úvod

PŘÍSTUP JDE K
VYŠETŘOVÁNÍ

očekává, že jí to oznámíte.

podezření na podvod, nesrovnalosti

Oddělení vnitřního auditu

či nesprávné jednání, musíte se

společnosti má na starosti proces

okamžitě ozvat. Tento základní

prošetření obvinění z podvodu a

závazek se vztahuje na každého,

jiného nevhodného chování.
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ZÁSADY PRO OZNAMOVÁNÍ
NESPRÁVNÉHO JEDNÁNÍ

ZÁSADY PRO
OZNAMOVÁNÍ
NESPRÁVNÉHO JEDNÁNÍ

KONTAKTY/OZNÁMENÍ

HISTORIE DOKUMENTU

PŘÍSTUP JDE K
VYŠETŘOVÁNÍ

JAKÉ MÁ NAŠE SPOLEČNOST ZÁSADY OHLEDNĚ
ODVETNÝCH OPATŘENÍ?
Promluvením a nahlášením svých pochybností nebo

Kdokoliv, kdo se dopustí odvetného chování vůči

oznámením špatného chování děláte správnou věc a

jinému zaměstnanci za nahlášení pochybností, bude

společnost v takovém případě nebude tolerovat jakékoliv

disciplinován, případně včetně ukončení pracovního

odvetné kroky zaměřené vůči vám. Pokud zjistíte nebo

poměru. Na druhé straně nebudou tolerována obvinění

budete mít podezření, že došlo k odvetě vůči vám, jinému

vznesená se špatným úmyslem (tedy, pokud víme, že

zaměstnanci nebo dodavateli, ihned tuto skutečnost

nejsou pravdivá) a zaměstnanci toto činící budou také

oznamte svému nadřízenému nebo co nejdříve

disciplinováni, včetně možného ukončení pracovního

kontaktujte pohotovostní linku.

poměru.
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PROČ BYCHOM SVÉ
POCHYBNOSTI MĚLI
NAHLÁSIT?
Společnost nemůže dostát závazku dodržovat vlastní
zásady, pokud jako zaměstnanci nepromluvíme v
případech, kdy je to nutné. Vedení musí o vašich
pochybnostech vědět, aby mohlo rychle a řádně vyřešit
vzniklé problémy. Nahlášením svých pochybností
chráníte naši společnost, sami sebe i další zúčastněné
strany. Snížíte tím také riziko finančních ztrát či ztráty
dobré pověsti z důsledku podvodu nebo nesprávného
jednání.

DISCIPLÍNA
JEDNODUCHOST
ODPOVĚDNOST
SOLIDARITA
PODNIKAVOST
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CO ODE MĚ SPOLEČNOST OČEKÁVÁ?
Kromě znalosti povinností dodržování norem a předpisů pro svou pracovní pozici se musíte také rychle ozvat, pokud
nabudete přesvědčení, že někdo zastupující společnost (včetně vás) se dopustil, dopouští nebo chystá dopustit
nějakého prohřešku proti zákonu, proti zásadám společnosti nebo jiným způsobem zaplést do podvodu či nesprávného
jednání. Příklady (domnělého) chování, které porušuje zákon, nařízení anebo zásady společnosti, které byste měli
nahlásit, zahrnují:
1.

Nesprávné finanční výkaznictví, mimo jiné:

Černé platby

a.

nesprávné vykazování výnosů,

8.

Legalizace výnosů z trestné činnosti

b.

fiktivní transakce nebo transakce prováděné

9.

Nevhodné příspěvky do penzijního fondu nebo

mimo běžné tržní podmínky,

platby pojistného

c.

zpětné transakce,

10. Komerční uplácení

d.

nadhodnocení majetku (fiktivní skladové

11. Uplácení státních úředníků

zásoby/pohledávky),
e.

nesprávné ověření investic, tzn. přesuny
OPEX-CAPEX,

f.

podhodnocení závazků a výdajů, tzn. jejich
odklady do budoucích období,

g.

použití vnitropodnikových účtů, pozastavených

12. Využití majetku společnosti k nákupu
nefiremního zboží
13. Nesprávná úhrada nákladů
14. Úplatky z provizí
15. Střety zájmů

účtů nebo ředitelských odhadů k ovlivnění

16. Zásahy do účetnictví ze strany vedení

finančního postavení,

17. Podvody, korupce nebo chování, které ohrožuje
ostatní

h.

zveřejnění nesprávných údajů,

i.

další nepřesné vytváření, reportování či

18. Obtěžování, šikana a diskriminace

padělání hospodářské evidence, finančních

19. Nebezpečné pracovní praktiky

záznamů společnosti nebo jejích podání pro
legislativní účely.
2.

7.

Zpronevěra majetku, mimo jiné:
a.

nezaznamenané prodeje nebo slevy,

b.

použití fiktivních prodejců nebo úplatky z

c.

21. Tajné dohody, které ruší rozdělení povinností
22. Přijetí či darování nepřípustných darů
23. Porušení pravidel reklamy

provizí,

24. Porušení pořádku na pracovišti

nákupy pro vlastní potřebu na účet

25. Zneužití práva duševního vlastnictví

společnosti,
d.

fiktivní zaměstnanci na výplatní listině,

e.

krádež zásob například falešným prodejem
nebo odpisy,

f.

20. Spolupráce s konkurencí

další úmyslné vedení nepravdivých účetních
záznamů.

3.

Manipulace s výběrovým řízením

4.

Účtování nadměrných faktur prodejcům

5.

Fakturace zákazníkům za neexistující zboží či

26. Krádež nebo zpronevěra
27. Odveta vůči někomu jinému za vznesení obav z
dodržování předpisů
28. Pochybnosti o bezpečnosti výrobku či osob
29. Neoprávněná manipulace se zbožím či jeho
úprava
30. Nesprávné zpracování citlivých osobních údajů
31. Další porušení zákona

služby
6.

Daňové úniky
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Při vyšetřování očekává společnost plnou spolupráci
všech zaměstnanců a dalších zúčastněných osob,
včetně dodavatelů, prodejců, dalších smluvních stran a
jejich odpovídajících zaměstnanců a nebude tolerovat
žádné pokusy takovému vyšetřování bránit. Společnost
očekává, že všechny osoby účastné nebo pomáhající při
takovém vyšetřování budou veškeré související záležitosti
řešit s co možná největší diskrétností a důvěrností.
Osoby pověřené výpomocí při vyšetřování budou tak
konat v souladu s vyšetřovacím postupem společnosti
a dají včasnému, účinnému a úspornému dokončení
vyšetřování co nejvyšší prioritu.

JAK MOHU NAHLÁSIT SVÉ POCHYBNOSTI A KOHO
KONTAKTOVAT?
Pokud máte oprávněný důvod se domnívat, že došlo k

Pohotovostní linka je vždy k dispozici pro případy, kdy

porušení zákona, porušení zásad společnosti nebo k

by pro vás bylo nepříjemné mluvit s někým osobně, kdy

jinému neetickému chování, podezřelou činnost nahlásíte

chcete záležitost oznámit nezávislé třetí straně nebo

jedním z následujících způsobů:

pokud chcete zůstat v anonymitě.

•

Nahlaste problém svému nadřízenému (který je poté

K omezení rizika finančních ztrát či ztráty dobré pověsti

povinen věc předat dále, viz stránka 10 níže);

je v zájmu společnosti mít celkový přehled nad veškerými

•

Pokud se záležitost týká vašeho nadřízeného,
kontaktujte svého místního kontrolora pro dodržování
předpisů (pro informaci o tom, kdo je vaším místním
kontrolorem pro dodržování předpisů, se prosím
obraťte na svou kontaktní osobu v lidských zdrojích
nebo přejděte na odkaz https://coffeeandtea.
sharepoint.com/sites/csi1/RA-Community/Pages/

nahlášenými pochybnostmi. Pokud zjistíte nebo
máte podezření, že problém zůstal u místního vedení
zablokovaný, a že tedy nedošlo k jeho dalšímu oznámení
do centrálního oddělení pro dodržování předpisů,
jste povinni tuto skutečnost ihned oznámit pomocí
pohotovostní linky, webové linky nebo zasláním e-mailu
ethics.compliance@JDEcoffee.com.
na adresu ethics.compliance@JDEcoffee.com

About.aspx a klikněte na podokno pro místní
dodržování předpisů „Local Compliance“).
•

Nahlaste problém přímo centrálnímu oddělení pro
dodržování předpisů (zasláním e-mailu přímo na
adresu:
ethics.compliance@JDEcoffee.com); nebo
ethics.compliance@JDEcoffee.com

•

Oznamte problém na pohotovostní linku.
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CO KDYŽ NĚCO
OZNÁMÍM NADŘÍZENÉ
OSOBĚ, A TA MI
PAK ŘEKNE „O TOM
NEMLUV“?

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ
MI ZAMĚSTNANEC
PŘIJDE OZNÁMIT MOŽNÉ
NEDODRŽENÍ ZÁSAD?

Pokud získáte dojem, že vás někdo odrazuje od

informovat místně nejvýše postaveného zaměstnance

nahlášení potenciálního porušení zákona nebo zásad

nebo svého ředitele pro oznamování, kromě případů, kde

společnosti, měli byste nahlásit jak původní pochybnosti,

se údajně nesprávné chování týká přímo jedné z těchto

tak skutečnost, že vám někdo řekl, že o situaci „nemáte

osob. V takovém případě oznamte situaci kontroloru pro

Pokud za vámi přijde zaměstnanec s podezřením na
údajný podvod nebo nedodržení předpisů, musíte ihned

mluvit“. Můžete tak učinit buďto kontaktováním

ethics.compliance@
dodržování předpisů společnosti (ethics.compliance@

centrálního oddělení pro dodržování předpisů nebo

JDEcoffee.com) nebo na pohotovostní linku. Pokud jste
JDEcoffee.com

pomocí pohotovostní linky společnosti, viz odstavec 7

nejvýše postaveným zaměstnancem v určité dceřiné

níže.

společnosti nebo v daném státě, kontaktujte vždy
kontrolora pro dodržování předpisů (e-mailem na adresu
ethics.compliance@JDEcoffee.com) nebo použijte
ethics.compliance@JDEcoffee.com
pohotovostní linku, viz níže.

ZŮSTANE MOJE
IDENTITA ZATAJENÁ?
Pokud chce oznamovací osoba (tedy osoba, která
první nahlásí danou informaci) zůstat anonymní, systém
toto umožní tím, že zabrání uchovávání údajů o zdroji
informací. Oznamovací osoba dostane ze systému
unikátní kód pro účely další komunikace. Pomocí tohoto
kódu může oznamovací osoba ověřit jakoukoliv další
komunikaci se společností. Společnost bude řešit
veškerá oznámení diskrétně a s respektem. Samozřejmě
je nutné, aby některé osoby znaly o oznámení i konkrétní
údaje týkající se obvinění, aby mohlo dojít k účinnému
vyšetření i následným opatřením. Mohou také nastat
situace, kdy má společnost zákonnou povinnost
oznámené skutečnosti (týkající se dodržování norem a
předpisů) nahlásit i třetím osobám.
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JAKÝM ZPŮSOBEM SE BUDOU ŘEŠIT
POCHYBNOSTI, KTERÉ OZNÁMÍM?
Společnost bere veškerá taková

Zaměstnanec, který promluvil a

Členové globální rady pro dodržování

oznámení vážně. Oddělení vnitřního

podal oznámení, může na požádání

předpisů jsou generální právní

auditu prošetří okolnosti případu k

získat obecné informace o průběhu

zástupce, místopředseda lidských

objektivnímu určení, k čemu skutečně

či uzavření vyšetřování či o jeho

zdrojů, hlavní finanční ředitel, ředitel

došlo, a následně se rozhodne

výsledku, pokud by samozřejmě

globálních finančních kontrol, ředitel

o nejlepším postupu k vyřešení

podání takové zpětné vazby nebránilo

vnitřního auditu a GCCO (který radě

problému. Vyšetřovací proces

ve vyšetřování.

předsedá).

Použijí se veškerá potřebná opatřená

Globální rada pro dodržování předpisů

k zajištění ochrany osobních údajů

rozhodne, jestli je vhodné situaci

společnosti identifikuje základní
principy takového vyšetření. Každé
vyšetřování by mělo být:

před neoprávněným přístupem a

dále oznámit představenstvu či jiným

•

nestranné,

zpracováním.

stranám.

•

kompetentní,

Globální kontrolor pro dodržování

Další podrobnosti o vyšetřovacím

předpisů (Global Chief Compliance

postupu JDE můžete najít v příloze 1 k

Officer – GCCO) spolu s ředitelem

těmto zásadám.

•

čestné a spravedlivé,

•

včasné,

•

důkladné,

•

důvěrné.

vnitřního auditu se buďto ve
spolupráci s dalšími vedoucími
zaměstnanci nebo nezávisle na nich
rozhodnou, jestli je nutné situaci dále
oznámit globální radě pro dodržování
předpisů (Global Compliance Council).

CO KDYŽ NEVÍM, JESTLI MÁM SVÉ
POCHYBNOSTI OPRAVDU NAHLÁSIT?
Chápeme, že může být těžké nahlásit

se zjistí, že k nesprávnému chování

ohledu na důležitost nebo pozici

některou svou pochybnost. Lidé tak

došlo, společnost provede nápravné

daných osob.

obecně nečiní z několika důvodů.

opatření včetně disciplinárního

Zaprvé se mohou obávat odvetných

opatření tam, kde vhodné, bez

opatření. Můžete se ujistit, že
společnost žádné odvetné chování
netoleruje.
Dalším důvodem, proč lidé své
pochybnosti nehlásí, je obava, že
se nic nestane. Ujišťujeme vás,
že pokaždé, když některý náš
zaměstnanec nahlásí nějakou
pochybnost ohledné potenciálního
problému, vždy spustíme
odpovídající činnost k vyšetření a
odpovědi na danou situaci. Pokud
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JAKOU ROLI HRAJE
VEDENÍ SPOLEČNOSTI
PŘI VYŠETŘOVÁNÍ?

JAKÝM ZPŮSOBEM MĚ
OCHRÁNÍ?

Ani vedení společnosti, ani žádní jiní zaměstnanci se

je skutečné, bude při takovém oznámení ochráněn.

nepokusí na vlastní pěst vyšetřovat, vést rozhovory,

Tako ochrana znamená, že společnost takového

vyslechnout ani kontaktovat podezřelé osoby bez

zaměstnance nepropustí, nesníží jeho hodnost,

koordinace s oddělením vnitřního auditu.

nepozastaví jeho pracovní poměr ani jiným způsobem

Zaměstnanec oznamující porušení, o kterém se
bude domnívat, či bude mít důvodné podezření, že

ho nebude diskriminovat z hlediska podmínek jeho
zaměstnaneckého vztahu. Společnost netoleruje žádnou
formu výhrůžek, odvety nebo jiného jednání proti
zaměstnanci, který oznámil takové porušení nebo při
oznámení pomohl. Každá taková výhrůžka, odveta nebo
jiné jednání musí být ihned nahlášeny vedení vnitřního
auditu.

CO KDYŽ SI UVĚDOMÍM, ŽE JSEM SE MOHL(A)
DOPUSTIT CHOVÁNÍ, KTERÉ PORUŠUJE ZÁKON
NEBO ZÁSADY SPOLEČNOSTI?
Od každého zaměstnance společnosti se očekává znalost a dodržování platných předpisů a zásad. Pokud máte pocit,
že jste porušili zákon nebo některou zásadu, je vždy lepší, pokud tuto situaci nahlásíte sami, než být předmětem
obvinění jiné osoby. Samonahlášení takových porušení sice zaměstnance neochrání před disciplinárními či jinými
nápravnými opatřeními, jedná se přesto o důležitý faktor pro rozhodování o dalším kroku společnosti.
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EXISTUJÍ NĚJAKÉ
VÝJIMKY Z TĚCHTO
ZÁSAD?

KDE SE MOHU DOZVĚDĚT VÍCE?

Společnost má právo uplatňovat již zavedené

Můžete také navštívit naše ústřední intranetové stránky

pracovní smlouvy, zásady či kodex chování i

o zásadách společnosti (Central Policies), kde se

vůči zaměstnancům podávajícím oznámení o

dozvíte více o našem celkovém rámci správy a řízení

špatném chování. Jakákoliv opatření přijatá

dodržování norem a předpisů a o mechanismech

proti zaměstnanci oznamujícímu špatné

oznamování, jako je použití pohotovostní linky.

chování za porušení těchto smluv, zásad nebo
kodexu chování se nepovažují za odvetná
opatření, pokud jsou konzistentně aplikovaná
i na ostatní zaměstnance, kteří takové
oznámení nepodali.

Kodex chování Jacobs Douwe Egberts naleznete na
webových stránkách
www.jacobsdouweegberts.com.
www.jacobsdouweegberts.com
Nebo můžete zaslat e-mail přímo do oddělení
dodržování předpisů a vnitřního auditu:
Ethics.Compliance@JDEcoffee.com

OZNAMOVÁNÍ
Místní rady pro dodržování předpisů, kterým předsedá
místní kontrolor pro dodržování předpisů, pravidelně
(nejméně jednou ročně) vydávají přehled o přijatých
oznámeních a jejich výsledcích pro GCCO.
GCCO pravidelně (nejméně jednou ročně) vydává přehled
všech přijatých místních i globálních přehledů pro auditní
výbor představenstva a globální radu pro dodržování
předpisů.

Zásady Pro Oznamování Nesprávného Jednání
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KONTAKTY/
OZNÁMENÍ

ZÁSADY PRO
OZNAMOVÁNÍ
NESPRÁVNÉHO JEDNÁNÍ

KONTAKTY/OZNÁMENÍ

HISTORIE DOKUMENTU

PŘÍSTUP JDE K
VYŠETŘOVÁNÍ

JAK KONTAKTOVAT POHOTOVOSTNÍ LINKU?
Pohotovostní linka je k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu

můžete pohotovostní linku kontaktovat anonymně. Vaše

po celém světě a umožňuje informovat společnost o

informace budou sdíleny pouze s lidmi, kteří je potřebují

domnělých či zjištěných podvodech, problémech při

znát, například s těmi, kteří se podílejí na zodpovídání

obchodním jednání a dalších záležitostech ohledně

vašich otázek nebo vyšetřování a nápravě oznámených

dodržování předpisů, které může být nutné vyšetřit.

záležitostí.

Pohotovostní linka se zavazuje udržovat vaše problémy

Pohotovostní linku můžete kontaktovat pomocí čísel níže.

a totožnost v tajnosti. Pokud vám to bude příjemnější,

Kontakty/oznámení
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MŮŽETE NÁS KONTAKTOVAT KDYKOLI
001 (800) 461-9330
Pokud vytáčíte mezinárodní číslo, navštivte nástroj pro podávání oznámení,
oznámení v seznamu
vyberte svou polohu a zjistěte mezinárodní číslo přiřazené vaší zemi.
Pokud vaše země není v seznamu uvedena, použijte následující číslo +1-720-514-4400
pro volání na účet volaného / zpětné volání. Může být vyžadována asistence operátora a
mohou být účtovány místní poplatky.
Nástroj pro podávání oznámení: http://speakup.jdepeets.com
E-mail: Ethics.compliance@JDEcoffee.com
Firemní webové stránky: www.jacobsdouweegberts.com
Seznam místních kontrolorů pro dodržování předpisů lze najít na našich webových
JDE
stránkách rámce dodržování předpisů JDE.

Kontakty/oznámení
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HISTORIE
DOKUMENTU

ZÁSADY PRO
OZNAMOVÁNÍ
NESPRÁVNÉHO JEDNÁNÍ

KONTAKTY/OZNÁMENÍ

HISTORIE DOKUMENTU

PŘÍSTUP JDE K
VYŠETŘOVÁNÍ

HISTORIE DOKUMENTU
VERZE 1.0
Nová

VERZE 2.0
Název zásad změněn ze „Zásady oznamovatelů“ (Whistleblower Policy) na „Zásady pro
oznamování nesprávného jednání“ (Speak Up Policy).
Byly provedeny změny odrážející sloučení oddělení GRC s oddělením vnitřního auditu,
pojmenované oddělení rizik a záruk (později opět přejmenované na vnitřní audit).
Byly provedeny změny beroucí v potaz zásady Mondelez „Oznamování a vyšetřování“
(Speaking Up and Investigation) díky vyhlášeným záměrům o partnerství s DEMB1753.

Historie Dokumentu

Zásady Pro Oznamování Nesprávného Jednání — JDE

14

Obsah
Byly přidány následující dodatky:
•

Číslo 1 – Proč tyto zásady?

•

Číslo 5 – Proč bychom své pochybnosti měli nahlásit?

•

Číslo 6 – Co ode mě společnost očekává?

•

Číslo 8 – Co když něco oznámím nadřízené osobě, a ta mi pak řekne „o tom
nemluv“?

•

Číslo 9 – Co mám udělat, když ke mně přijde zaměstnanec oznámit možné
nedodržení zásad?

•

Číslo 10 – Jak kontaktovat linku důvěry?

•

Číslo 13 – Co když nevím, jestli svou pochybnost mám opravdu nahlásit?

•

Číslo 16 – Co když si uvědomím, že jsem se sám mohl dopustit chování, které
porušuje zákon nebo zásady společnosti?

Byly provedeny změny v následujícím:
•

Číslo 3 – Kdo musí dodržovat tyto zásady?

•

Číslo 4 – Jaké má naše společnost zásady ohledně odvetných opatření?

•

Číslo 11 – Zůstane moje identita zatajená?

•

Číslo 12 – Jakým způsobem se bude zacházet s mým oznámením?

Následující jednotlivé odstavce byly odstraněny:
•

Mohu učinit anonymní obvinění?

•

Co se stane, když podám falešné obvinění?

VERZE 2.1 – PLATNÁ OD 10. LISTOPADU 2014
•

Následující věta byla vložena do odst. 4: Pokud se případ týká vašeho nadřízeného,
obraťte se na místního kontrolora pro dodržování předpisů (o jméno požádejte
kontaktní osobu v oddělení HR).

•

Následující věta byla vložena do odst. 6: Pokud jste nejvýše postaveným
zaměstnancem v určité dceřiné společnosti nebo v daném státě, kontaktujte vždy
kontrolora pro dodržování předpisů (e-mailem na adresu ethics.compliance@demb.
com) nebo použijte pohotovostní linku.

VERZE 2.2 – PLATNÁ OD 6. ČERVENCE 2015
•

Přejmenování názvu v zásadách z DEMB na JDE

•

Přidání nových telefonních čísel pro nové země JDE v oddílu 7 Jak kontaktovat
pohotovostní linku.

VERZE 2.3 – PLATNÁ OD 18. PROSINCE 2015
•

Riziko a záruky změněné na vnitřní audit.

•

Byla přidána upřesňující věta v odst. 7 ohledně anonymních oznámení.

Historie Dokumentu
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VERZE 2.4 – PLATNÁ OD 5. ÚNORA 2016
•

Aktualizace čísel pohotovostní linky

VERZE 2.5 – PLATNÁ OD 29. SRPNA 2016
•

Aktualizace čísel pohotovostní linky

VERZE 3.0 – PLATNÁ OD BŘEZNA 2017
•

Upřesněný proces vyšetřování

VERZE 3.1 – PLATNÁ OD DUBNA 2017
•

Upřesněný proces oznamování

VERZE 3.2.1 – PLATNÁ OD ČERVNA 2018
•

Nová čísla pohotovostní linky a webových stránek

VERZE 3.2.2 – PLATNÁ OD LISTOPADU 2020
•

Odpovědnost za globální zásady přesunuté od finančního ředitele na generálního
právního zástupce; termín „v dobré víře“ (good faith) byl odstraněn kvůli změnám v
legislativě.

VERZE 3.2.3 – PLATNÁ OD ČERVENCE 2021
•

Nová čísla pohotovostní linky a webových stránek

Historie Dokumentu
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PŘÍSTUP JDE K
VYŠETŘOVÁNÍ

ZÁSADY PRO
OZNAMOVÁNÍ
NESPRÁVNÉHO JEDNÁNÍ

KONTAKTY/OZNÁMENÍ

HISTORIE DOKUMENTU

PŘÍSTUP JDE K
VYŠETŘOVÁNÍ

PŘÍSTUP JDE K VYŠETŘOVÁNÍ
•

Ředitel vnitřního auditu nebo globální kontrolor pro dodržování předpisů do 5 dnů
od obdržení zprávy jmenují místního kontrolora pro dodržování předpisů a dále
jmenují i další vhodné funkce členů vyšetřovacího týmu, kteří budou vyšetřování
vést.

•

Osoba oznamující podezření z nesprávného chování bude o stavu vyšetřování
informována nejméně do 4 týdnů od podání oznámení.

•

Vyšetřovací tým připraví a sjednotí svůj vyšetřovací plán ve spolupráci se ředitelem
vnitřního auditu a GCCO.

•

Vyšetřovací týmy se budou snažit vyšetřování dokončit a podat závěrečné zprávy
řediteli vnitřního auditu a GCCO do 60 dnů.

•

Veškeré osobní údaje sesbírané během vyšetřování budou podléhat předpisům o
ochraně osobních údajů.

Přístup JDE k vyšetřování
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•

Pokud bude mít vyšetřovací tým jakékoliv pochybnosti ohledně soukromí,
zkoordinuje svůj postup s ředitelem pro ochranu údajů nebo GCCO před použitím
dané vyšetřovací metody.

•

Vyšetřování bude probíhat nestranným, kompetentním, spravedlivým, včasným,
důkladným a důvěrným způsobem.

•

Vyšetřování se zaměří na zjištění skutečností ohledně porušení zásad JDE nebo
příslušných zákonů.

•

Vyšetřovací tým použije vhodné metody podle svého uvážení, které budou
odpovídat rozsahem i účelem předmětu vyšetřování, s ohledem na závažnost,
obtížnost a dostupná fakta týkající se podezření z porušení pravidel.

•

Pokud bude mít vyšetřovací tým jakékoliv pochybnosti ohledně vhodnosti, rozsahu
či účelnosti některé vyšetřovací metody, zkoordinuje svůj postup s GCCO nebo
ředitelem vnitřního auditu před jejím použitím.

•

Během vyšetřovacích rozhovorů bude vyšetřovací tým sdělovat pouze takové
informace, které jsou potřebné k vedení daného rozhovoru.

•

Jméno oznamující osoby nebude poskytnuto.

•

Informace budou poskytnuty účastníkům rozhovorů takovým způsobem, aby byla
co nejlépe držena v tajemství identita oznamující osoby.

•

Vyšetřovací tým zajistí dodržování zásad „spravedlivého slyšení“, tedy poskytne
obviněné osobě dostatečnou příležitost vysvětlit vlastní názor na dané obvinění.

•

Skutečnost, že probíhá vyšetřování, i veškeré informace týkající se vyšetřování
zůstanou důvěrné a omezí se na osoby, které takové informace potřebují znát.

•

Vyšetřovací tým pošle závěrečnou zprávu včetně zjištěných skutečností, důkazů i
doporučených nápravných opatření řediteli vnitřního auditu i GCCO.

•

Ředitel vnitřního auditu i GCCO se rozhodnou o dalším nahlášení problému globální
radě pro dodržování předpisů.

•

Ihned po skončení vyšetřování informuje vyšetřovací tým obviněnou osobu o
výsledku vyšetřování.

•

Vyšetřovací tým informuje oznamující osobu o uzavření či případných závěrech z
vyšetřování v maximální možné míře. V případě anonymního oznámení bude tato
informace předána pomocí online nástroje pohotovostní linky, ke které bude mít
anonymní oznamující osoba přístup pomocí kódu PIN. Jelikož se mohou některá
nápravná opatření týkat i dalších zaměstnanců, vyšetřovací tým pouze potvrdí, že
byla přijata vhodná opatření.

•

Všichni vyšetřovatelé vrátí veškeré nasbírané informace místnímu kontroloru pro
dodržování předpisů.

•

Místní kontrolor pro dodržování předpisů ihned smaže veškeré osobní údaje týkající
se případů založených na nepodložených tvrzeních.

Přístup JDE k vyšetřování
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