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ÚVOD

ZÁSADY OZNAMOVANIA
NEČESTNÝCH PRAKTÍK

KONTAKT/PODÁVANIE
HLÁSENÍ

HISTÓRIA DOKUMENTOV

ÚČEL

UPLATNENIE ZÁSAD

Očakávame, že naši zamestnanci

Tieto zásady sa vzťahujú na

vzťahuje na každého, kto pracuje pre

sa ozvú a nahlásia (podozrenie

všetkých zamestnancov, vedúcich

spoločnosť kdekoľvek na svete. Ak

na) podvod, nezrovnalosti a

pracovníkov a riaditeľov spoločnosti

sa dozviete o nesprávnom konaní,

nedodržiavanie zákonov a/alebo

JDE a všetkých jej členov a

spoločnosť očakáva, že o tom

zásad spoločnosti vrátane Etického

pridružených spoločností (spoločne

budete informovať bez ohľadu na to,

kódexu.

ďalej len „spoločnosť“).

kde pracujete, a bez ohľadu na vašu

Ak ste spozorovali, máte skúsenosti

Úvod

PRÍSTUP SPOLOČNOSTI
JDE K VYŠETROVANIU

prácu alebo platovú triedu.

alebo podozrenie na podvod,

Proces skúmania obvinení z

nezrovnalosti alebo nesprávne

podvodu a iného nevhodného

správanie, musíte to okamžite

správania rieši Oddelenie

oznámiť. Táto základná povinnosť sa

vnútorného auditu spoločnosti.
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PRÍSTUP SPOLOČNOSTI
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AKÉ SÚ ZÁSADY NAŠEJ SPOLOČNOSTI V RÁMCI
PROTIOPATRENÍ?
Keď oznámite a vyjadríte obavy alebo nahlásite

Každý, kto sa pomstí inému zamestnancovi za vyjadrenie

nesprávne konanie, urobíte správnu vec a spoločnosť

obáv, bude čeliť disciplinárnemu konaniu, ktoré môže

nebude uplatňovať voči vám žiadne odvetné opatrenia.

zahŕňať ukončenie jeho pracovného pomeru. Na druhej

Ak viete alebo máte podozrenie, že došlo k odvetnému

strane obavy alebo obvinenia vyjadrené so zlým úmyslom

činu voči vám, inému zamestnancovi alebo dodávateľovi,

(napr. vedomie, že nie sú pravdivé) nebudú tolerované a

mali by ste to čo najskôr nahlásiť svojmu nadriadenému

zamestnanci, ktorí ich vznesú, podliehajú disciplinárnemu

alebo kontaktovať pohotovostnú linku.

konaniu vrátane ukončenia ich pracovného pomeru.
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PREČO BY SOM MAL/A
VYJADRIŤ OBAVY?
Spoločnosť nemôže plniť svoje záväzky, aby vždy konala
čestne, ak my ako zamestnanci neprehovoríme tak,
ako by sme mali. Manažment musí vedieť o obavách,
aby mohol problémy riešiť rýchlo a správne. Tým, že
vyjadrujete obavy, pomáhate chrániť našu spoločnosť a
ostatné zainteresované strany. Tým sa znižuje aj riziko
finančnej straty a straty dobrého mena spôsobenej
podvodom a/alebo pochybením.

DISCIPLÍNA
JEDNODUCHOSŤ
ZODPOVEDNOSŤ
SOLIDARITA
PODNIKANIE

Zásady Oznamovania Nečestných Praktík
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ČO ODO MŇA SPOLOČNOSŤ OČAKÁVA?
Okrem toho, že ste si vedomí, že ste zodpovední za dodržiavanie predpisov a integritu, ktoré sa vzťahujú na vašu prácu,
musíte sa okamžite vyjadriť, ak sa domnievate, že niekto konajúci v mene spoločnosti (vrátane vás) urobil, robí alebo sa
chystá urobiť niečo, čo porušuje zákon alebo akékoľvek zásady spoločnosti alebo bol inak zapojený do podvodu alebo
pochybenia. Príklady (údajného) protiprávneho konania, ktoré porušuje zákon, nariadenie a/alebo firemné zásady, ktoré
by ste mali nahlásiť, sú:
1.

Nezákonné finančné vedenie výkazov okrem
iného:
a.

Nezákonné vykazovanie príjmov

b.

Fiktívne transakcie a dohody strán, ktoré nie
sú úplne nezávislé

c.

Spätný obeh (round-tripping)

d.

Nadhodnotenie majetku (fiktívne zásoby/
pohľadávky)

e.

Nezákonná validácia investícií, napr. zmeny
medzi prevádzkovými nákladmi (OPEX) a

f.

g.

8.

Legalizácia príjmu z trestnej činnosti

9.

Nevhodný príspevok do dôchodkového fondu
alebo poistné

10. Korupcia v oblasti obchodu
11. Korupcia (úplatkárstvo) štátnych úradníkov
12. Využívanie majetku spoločností na náklady
nesúvisiace s podnikmi
13. Neprimeraná náhrada (vyplácanie) výdavkov
14. Úplatky

Podhodnotenie záväzkov a nákladov, napr.

15. Konflikty záujmov

odloženie na iné obdobia

16. Zneužitie právomoci pri výkone kontrolných

Využívanie medzipodnikových účtov,
odhadov vedenia na nadhodnotenie finančnej
situácie

h.

Nedovolené zverejnenia

i.

Iné nepresné vytváranie, nahlasovanie
alebo falšovanie obchodných a finančných
záznamov spoločnosti alebo podania
regulačných predpisov

Spreneverenie majetku, okrem iného:

účtovných záznamov (Management Override)
17. Podvod, korupcia alebo správanie, ktoré
ohrozuje ostatných
18. Obťažovanie, šikana a diskriminácia
19. Nebezpečné pracovné postupy
20. Zmluva s konkurenciou
21. Zmluva, ktorá narúša rozdelenie povinností
22. Prijímanie alebo poskytovanie neprípustných
darov

a.

Nezaznamenaný predaj alebo zľavy

23. Porušenie marketingových zásad

b.

Využívanie fiktívnych predajcov alebo úplatkov

24. Porušenie predpisov na pracovisku

c.

Súkromné nákupy na účet spoločnosti

25. Zneužívanie práv duševného vlastníctva

d.

Fiktívni zamestnanci na výplatnej listine

26. Krádež alebo sprenevera

e.

Krádež zásob napríklad falošnými predajmi

27. Odveta voči niekomu za vyjadrenie obavy v

alebo falošnými odpismi
f.

Iné úmyselné skreslenie účtovných záznamov

3.

Manipulácia výberových konaní

4.

Fakturácia príliš vysokej sumy dodávateľom

5.

Fakturácia príliš vysokej sumy zákazníkom za
neexistujúci tovar alebo služby

6.

Platby načierno

kapitálovými výdavkami (CAPEX)

priebežných (pozastavených) účtov alebo

2.

7.

Daňové úniky

Zásady Oznamovania Nečestných Praktík

oblasti dodržiavania predpisov
28. Obavy týkajúce sa bezpečnosti ľudí alebo
výrobkov
29. Manipulácia s výrobkami alebo ich zámena
30. Spracúvanie citlivých súkromných údajov
spôsobom, ktorý nie je v súlade s predpismi
31. Iné porušenia zákona
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Pri vykonávaní vyšetrovania spoločnosť očakáva plnú

najdôvernejšie. Osoby poverené vedením a asistenciou

spoluprácu od svojich zamestnancov a od všetkých

pri vyšetrovaní tak urobia v súlade s prístupom

ostatných zúčastnených strán vrátane dodávateľov,

spoločnosti k vyšetrovaniu a uprednostnia včasné,

predajcov, zmluvných dodávateľov a ich príslušných

účinné a efektívne ukončenie vyšetrovaní.

zamestnancov a nebude tolerovať žiadne pokusy brániť
vyšetrovaniu. Spoločnosť očakáva, že všetci, ktorí sa
podieľajú na vyšetrovaní alebo pomáhajú pri vyšetrovaní,
budú riešiť tieto záležitosti čo najdiskrétnejšie a

AKO MÔŽEM VYJADRIŤ OBAVU, KOHO MÁM
KONTAKTOVAŤ?
Ak máte primeraný dôvod domnievať sa, že došlo

Pohotovostná linka je k dispozícii, ak sa možno necítite

k porušeniu zákona, porušeniu akejkoľvek zásady

príjemne hovoriť s niekým osobne, ak by ste to radšej

spoločnosti alebo k inému neetickému správaniu,

nahlásili nezávislej tretej strane alebo ak by ste radšej

podozrenie na činnosť by sa malo nahlásiť jedným z

zostali v anonymite.

týchto spôsobov:
•

•

Na zníženie rizika finančnej straty a straty dobrého mena

Nahlásenie problému svojmu manažérovi (ktorý je

je v záujme spoločnosti mať úplný všeobecný prehľad o

potom povinný postúpiť ho ďalej, pozrite stranu 10

všetkých nahlásených obavách. Ak ste si vedomí alebo

nižšie);

máte podozrenie, že problémy z nejakého dôvodu uviazli

V prípade, že sa to týka vášho manažéra, obráťte
sa na miestneho pracovníka zodpovedného za
dodržiavanie predpisov [opýtajte sa kontaktnej
osoby v oddelení ľudských zdrojov, kto je miestnym
pracovníkom zodpovedným za dodržiavanie

v miestnom manažmente, a preto neboli nahlásené
centrálnemu oddeleniu dodržiavania predpisov, musíte to
okamžite nahlásiť pomocou pohotovostnej alebo webovej
linky alebo poslať e-mail na adresu
ethics.compliance@JDEcoffee.com.
ethics.compliance@JDEcoffee.com

predpisov, alebo kliknite na tento odkaz
https://coffeeandtea.sharepoint.com/sites/csi1/
RA-Community/Pages/About.aspx, a kliknite na
RA-Community/Pages/About.aspx
čiastkový náhľad „Miestne dodržiavanie predpisov“
(‘Local Compliance’)].
•

nahlásením problému priamo centrálnemu oddeleniu
zaoberajúcemu sa dodržiavaním predpisov (zaslaním
e-mailu priamo na adresu:
ethics.compliance@JDEcoffee.com); alebo
ethics.compliance@JDEcoffee.com

•

nahlásením problému na pohotovostnú linku
spoločnosti.

Zásady Oznamovania Nečestných Praktík
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ČO AK NIEČO
NAHLÁSIM SVOJMU/-EJ
NADRIADENÉMU/-EJ
A POVIE MI, ABY SOM O
TOM „MLČAL/A“?

ČO MÁM ROBIŤ V PRÍPADE,
AK ZA MNOU PRÍDE
ZAMESTNANEC NAHLÁSIŤ
NEPLNENIE POVINNOSTÍ?

Ak si myslíte, že vás odrádzajú od nahlásenia možného

o tom okamžite informovať osobu s najvyšším

porušenia zákona alebo pravidiel spoločnosti, mali

postavením vo vašej lokalite alebo vášho priameho

by ste nahlásiť pôvodnú obavu aj skutočnosť, že vám

nadriadeného, pokiaľ sa ho údajné pochybenie priamo

bolo povedané, aby ste „mlčali“. Môžete tak urobiť buď

netýka. V takom prípade by ste to mali nahlásiť u

kontaktovaním centrálneho oddelenia zaoberajúceho sa

zodpovedného pracovníka pre dodržiavanie predpisov

Ak za vami zamestnanec príde s údajnou obavou
z podvodu a/alebo dodržiavania predpisov, musíte

dodržiavaním predpisov, alebo pomocou pohotovostnej

ethics.compliance@JDEcoffee.com) alebo
spoločnosti (ethics.compliance@JDEcoffee.com

linky spoločnosti, pozrite odsek 7 nižšie.

prostredníctvom pohotovostnej linky. V prípade, že
máte najvyššiu pozíciu vo vašej spoločnosti OpCo
alebo krajine, mali by ste sa vždy obrátiť na pracovníka
zodpovedného za dodržiavanie predpisov spoločnosti
ethics.compliance@JDEcoffee.com) alebo
(e-mail na ethics.compliance@JDEcoffee.com
použiť pohotovostnú linku, pozrite nižšie.

BUDE MOJA IDENTITA
UTAJENÁ?
Ak chce oznamovateľ (osoba, ktorá pôvodne prináša
informácie) zostať v anonymite, systém to umožní tým,
že nevystopuje žiaden zdroj. Oznamovateľovi bude
systémom pridelený jedinečný kód na následné účely;
s týmto kódom môže oznamovateľ overiť akékoľvek
následné opatrenia spoločnosti. Spoločnosť bude so
všetkými hláseniami nakladať s rešpektom a diskrétne.
Samozrejme, niektorí jednotlivci potrebujú pre účinné
vyšetrovanie a následné opatrenia vedieť o hlásení a
špecifikách obvinenia. Takisto môžu nastať časy, keď má
spoločnosť zákonnú povinnosť informovať tretie strany o
nahlásených problémoch (o dodržiavaní predpisov) .

Zásady Oznamovania Nečestných Praktík
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AKO SA BUDE ĎALEJ RIEŠIŤ MNOU
NAHLÁSENÁ OBAVA?
Spoločnosť berie všetky hlásenia

Na požiadanie môže každý

Členmi globálnej rady pre

vážne. Oddelenie vnútorného auditu

zamestnanec, ktorý vystúpi a

dodržiavanie predpisov sú generálny

skúma skutočnosti, aby objektívne

podá hlásenie, dostať všeobecné

poradca, VP HR, CFO, riaditeľ

určilo, čo sa stalo, a rozhoduje o tom,

informácie o pokroku a ukončení

globálnej finančnej kontroly (GFCD

ako najlepšie vyšetriť a vyriešiť dané

vyšetrovania a jeho výsledku, pokiaľ

– Global Finance Controls Director),

incidenty. Spôsob, akým spoločnosť

by poskytnutie takejto spätnej väzby

riaditeľ vnútorného auditu a GCCO

pristupuje k vyšetrovaniu, zahŕňa

nebolo na úkor vyšetrovania.

(predseda).

Prijmú sa všetky potrebné

Globálna rada pre dodržiavanie

bezpečnostné opatrenia na

predpisov rozhodne, či je

zabezpečenie ochrany osobných

potrebné ďalšie podávanie správ

údajov pred neoprávneným

predstavenstvu alebo iným stranám.

identifikáciu základných princípov
vykonávania vyšetrovaní. Akékoľvek
vyšetrovanie by malo byť:
•

nestranné,

•

oprávnené,

•

čestné a spravodlivé,

•

včasné,

•

dôkladné,

•

Dôverné

prístupom a spracovaním.

Ďalšie podrobnosti o prístupe

Globálny riaditeľ pre dodržiavanie

spoločnosti JDE k vyšetrovaniu

predpisov (GCCO – Global Chief

nájdete v prílohe 1 k týmto zásadám.

Compliance Officer) spolu s
riaditeľom interného auditu, bez
ohľadu na to, či sa predtým poradia s
inými vyššími riadiacimi pracovníkmi,
rozhodnú, či je potrebné ďalšie
podávanie hlásení Globálnej rade
pre dodržiavanie predpisov (GCC –
Global Compliance Council).

ČO AK SI NIE SOM ISTÝ/-Á, ČI CHCEM VYJADRIŤ
OBAVU VO VECI NEDODRŽIAVANIA PREDPISOV?
Uvedomujeme si, že vyjadriť

že došlo k pochybeniu, spoločnosť

obavy môže byť naozaj ťažké. Vo

podnikne nápravné opatrenia vrátane

všeobecnosti to ľudia nerobia z

disciplinárneho konania, ak je to

niekoľkých dôvodov.

vhodné, bez ohľadu na hodnosť

Po prvé, môžu sa báť odvety.

alebo postavenie týchto osôb.

Uisťujeme vás, že spoločnosť nebude
tolerovať odvetu.
Ďalším dôvodom, prečo ľudia
nevyjadrujú obavy je, že sa boja,
že sa nič nestane. Môžeme
vás ubezpečiť, že kedykoľvek
zamestnanec vznesie obavy
týkajúce sa potenciálneho problému,
prijmeme primerané opatrenia na
prešetrenie a odpoveď. Ak zistíme,

Zásady Oznamovania Nečestných Praktík
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AKÚ ÚLOHU PRI
AKO BUDEM
VYŠETROVANÍ ZOHRÁVA CHRÁNENÝ/-Á?
MANAŽMENT?

Každému zamestnancovi, ktorý nahlási porušenie,
o ktorom sa domnieva alebo sa môže odôvodnene

Vedenie ani zamestnanci sa nepokúšajú vykonávať

domnievať, že je pravdivé, bude voči takémuto

individuálne vyšetrovania, pohovory, výsluchy alebo

nahláseniu pridelená ochrana. Táto ochrana znamená, že

kontaktovať podozrivé osoby, pokiaľ tak neurobia v

spoločnosť nebude prepúšťať, degradovať, suspendovať,

spolupráci s Oddelením vnútorného auditu.

vyhrážať sa, obťažovať ani žiadnym spôsobom
diskriminovať žiadneho zamestnanca v zamestnaneckom
pomere. Spoločnosť netoleruje žiadnu formu hrozby,
odvety alebo iného konania voči zamestnancovi, ktorý
urobil alebo pomohol pri podaní oznámenia o porušení.
Každá takáto hrozba, odveta alebo iné opatrenie sa musí
okamžite nahlásiť pracovníkovi zodpovednému za interný
audit.

ČO AK SA DOMNIEVAM, ŽE SOM SA MOHOL/-LA
PODIEĽAŤ NA SPRÁVANÍ, KTORÉ PORUŠUJE ZÁKON
ALEBO FIREMNÉ ZÁSADY?
Očakáva sa, že ako zamestnanec spoločnosti budete poznať a dodržiavať všetky uplatniteľné predpisy a zásady. V
prípade, že máte pocit, že ste mohli porušiť zákon alebo politiku, je vždy lepšie nahlásiť sa sami, ako byť predmetom
obvinení inej osoby. Hoci samonahlásenie porušenia nechráni zamestnanca pred disciplinárnymi alebo inými
nápravnými opatreniami, je dôležitým faktorom, ktorý spoločnosť zváži pri rozhodovaní o tom, aké opatrenia podniknúť.

Zásady Oznamovania Nečestných Praktík
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EXISTUJÚ NEJAKÉ
VÝNIMKY Z
TÝCHTO ZÁSAD?

AKO SA MÔŽEM DOZVEDIEŤ VIAC?

Spoločnosť má právo presadzovať podmienky

Môžete tiež navštíviť intranetovú stránku s centrálnymi

platných pracovných zmlúv, zásad a/alebo

zásadami, kde sa dozviete viac o našom rámci riadenia a

Etického kódexu voči tým zamestnancom,

dodržiavania predpisov a mechanizmoch podávania hlásení,

ktorí hlásenie podávajú. Akékoľvek nepriaznivé

ako je napríklad pohotovostná linka.

opatrenia prijaté proti zamestnancovi, ktorý sa
vyjadrí k porušeniu týchto zmlúv, zásad alebo
Etického kódexu, sa nepovažujú za odvetu,

Etický kódex spoločnosti Jacobs Douwe Egberts nájdete na
adrese: www.jacobsdouweegberts.com

pokiaľ je presadzovanie v súlade s ostatnými

Prípadne môžete priamo poslať e-mail Oddeleniu

zamestnancami, ktorí sa nevyjadria.

zaoberajúcemu sa dodržiavaním predpisov a Oddeleniu
vnútorného auditu: Ethics.Compliance@JDEcoffee.com

PODÁVANIE
HLÁSENÍ
Miestne rady pre dodržiavanie predpisov,
ktorým predsedá miestny pracovník
zodpovedný za dodržiavanie predpisov, budú
pravidelne (aspoň raz ročne) vydávať prehľad
prijatých hlásení a výsledkov pre GCCO.
GCCO bude pravidelne (aspoň raz ročne)
vydávať prehľad všetkých miestnych a
globálnych hlásení prijatých Výborom pre
audit predstavenstva (Audit Committee) a
Rady pre všeobecné dodržiavanie predpisov
(Board and Global Compliance Council).
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PODÁVANIE
HLÁSENÍ

ZÁSADY OZNAMOVANIA
NEČESTNÝCH PRAKTÍK

KONTAKT/PODÁVANIE
HLÁSENÍ

HISTÓRIA DOKUMENTOV

PRÍSTUP SPOLOČNOSTI
JDE K VYŠETROVANIU

AKO KONTAKTOVAŤ POHOTOVOSTNÚ LINKU?
Pohotovostná linka je k dispozícii 24 hodín denne, 7

informácie sa budú poskytovať len tým, ktorí to potrebujú

dní v týždni všetkým zamestnancom na celom svete

vedieť, napríklad tým, ktorí sa podieľajú na odpovedaní

a umožňuje informovať spoločnosť o údajných alebo

na vaše otázky alebo vyšetrovaní a oprave problémov,

známych podvodoch, problémoch s obchodným

ktoré vznesiete.

správaním a záležitostiach súvisiacich s dodržiavaním
predpisov, ktoré si môžu vyžadovať prešetrenie.

Pohotovostnú linku môžete kontaktovať prostredníctvom
nižšie uvedených čísel.

Pohotovostná linka sa zaväzuje udržiavať vaše incidenty
a identitu v tajnosti. Ak by to bolo pre vás pohodlnejšie,
môžete kontaktovať pohotovostnú linku anonymne. Vaše

Kontakt/podávanie Hlásení

Zásady oznamovania nečestných praktík — JDE
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KEDYKOĽVEK NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ
001 (800) 461-9330
Ak voláte na medzinárodné číslo, navštívte nástroj na nahlasovanie a vyberte si svoju polohu zo
zoznamu pre medzinárodné číslo pridelené vašej krajine.
Ak vaša krajina nie je uvedená v zozname, pre hovor na účet volaného/spätný hovor použite číslo
+1-720-514-4400. Môže sa vyžadovať pomoc operátora a môžu sa uplatňovať miestne poplatky.
Nástroj na podávanie hlásení: http://speakup.jdepeets.com
E-mail: Ethics.compliance@JDEcoffee.com
Webové sídlo spoločnosti: www.jacobsdouweegberts.com
Kontaktný zoznam miestnych pracovníkov zodpovedných za dodržiavanie súladu s predpismi
nájdete na stránke našej spoločnosti týkajúcej sa systematického sledovania dodržiavania
Site
predpisov JDE Compliance Framework Site.

Kontakt/podávanie Hlásení
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HISTÓRIA
DOKUMENTOV

ZÁSADY OZNAMOVANIA
NEČESTNÝCH PRAKTÍK

KONTAKT/PODÁVANIE
HLÁSENÍ

HISTÓRIA DOKUMENTOV

PRÍSTUP SPOLOČNOSTI
JDE K VYŠETROVANIU

HISTÓRIA DOKUMENTOV
VERZIA 1.0
Nová

VERZIA 2.0
Zmenený názov zásad zo „Zásady informovania o nečestných praktikách“ na „Zásady oznamovania
nečestných praktík“.
Boli vykonané zmeny s cieľom zohľadniť zlúčenie oddelenia GRC s Oddelením interného auditu,
ktoré sa teraz nazýva Oddelenie rizík a zabezpečenia (neskôr premenované na interný audit).
V dôsledku ohlásených zámerov partnerstva s DEMB1753 boli vykonané zmeny s cieľom začleniť
zásady spoločnosti Mondelez „Oznamovanie nečestných praktík a vyšetrovanie“ (Speaking Up and
Investigation).

História Dokumentov
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Boli pridané nasledujúce dodatky:
•

Číslo 1 – Prečo tieto zásady?

•

Číslo 5 – Prečo by som mal/a vyjadriť obavy?

•

Číslo 6 – Čo odo mňa spoločnosť očakáva?

•

Číslo 8 – Čo ak niečo nahlásim svojmu/-ej nadriadenému a povie mi, aby som o tom mlčal/a?

•

Číslo 9 – Čo mám robiť, ak ku mne zamestnanec príde nahlásiť možné nedodržiavanie
predpisov?

•

Číslo 10 – Ako mám kontaktovať pohotovostnú linku?

•

Číslo 13 – Čo ak si nie som istý/-á, či chcem vyjadriť obavu vo veci nedodržiavania
predpisov?

•

Číslo 16 – Čo ak sa domnievam, že som mohol/-a byť zapojený/-á do správania, ktoré
porušuje zákon alebo firemné zásady?

Boli vykonané zmeny:
•

Číslo 3 – Kto musí dodržiavať tieto zásady?

•

Číslo 4 – Aké sú zásady našej spoločnosti v rámci protiopatrení?

•

Číslo 11 – Bude moja identita utajená?

•

Číslo 12 – Ako sa bude ďalej riešiť mnou nahlásená obava?

Ako samostatné odseky boli vypustené nasledujúce odseky:
•

Môžem podať anonymné obvinenie?

•

Čo sa stane, ak podám nepravdivé obvinenie?

VERZIA 2.1 – S ÚČINNOSŤOU OD 10. NOVEMBRA 2014
•

Veta pridaná v: ods. 4: V prípade, že sa to týka vášho priameho nariadeného pre podávanie
hlásení, obráťte sa na miestneho pracovníka zodpovedného za dodržiavanie predpisov
(požiadajte kontaktnú osobu v Oddelení ľudských zdrojov, ktorá je miestnym pracovníkom
zodpovedným za dodržiavanie predpisov).

•

Veta pridaná v: ods. 6: V prípade, že máte najvyššiu pozíciu vo vašej spoločnosti OpCo alebo
v krajine, mali by ste sa vždy obrátiť na pracovníka zodpovedného za dodržiavanie predpisov
spoločnosti (e-mail na ethics.compliance@demb.com) alebo použiť pohotovostnú linku.

VERZIA 2.2 – S ÚČINNOSŤOU OD 6. JÚLA 2015
•

Zásady rebrandingu z DEMB na JDE

•

Pridanie nových telefónnych čísel pre nové krajiny, v ktorých pôsobí spoločnosť JDE v časti 7
Ako kontaktovať pohotovostnú linku

VERZIA 2.3 – S ÚČINNOSŤOU OD 18. DECEMBRA 2015
•

Zmena názvu Oddelenia rizík a zabezpečenia na Oddelenie interného auditu

•

Pridala sa objasňujúca veta v ods. 7 o anonymných hláseniach.

História Dokumentov
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VERZIA 2.4 – S ÚČINNOSŤOU OD 5. FEBRUÁRA 2016
•

Aktualizované telefónne čísla pohotovostných liniek

VERZIA 2.5 – S ÚČINNOSŤOU OD 29. AUGUSTA 2016
•

Aktualizované telefónne čísla pohotovostných liniek

VERZIA 3.0 – S ÚČINNOSŤOU OD MARCA 2017
•

Objasnený proces vyšetrovania

VERZIA 3.1 – S ÚČINNOSŤOU OD APRÍLA 2017
•

Objasnený proces podávania hlásení

VERZIA 3.2.1 – S ÚČINNOSŤOU OD JÚNA 2018
•

Nové čísla pohotovostných liniek a na webových sídlach

VERZIA 3.2.2 – S ÚČINNOSŤOU OD NOVEMBRA 2020
•

Zodpovednosť za všeobecné zásady (Global Policy Accountability) sa presunula
z finančného riaditeľa (CFO) na všeobecného poradcu; pojem „dobrá viera” bol
vypustený, aby neodrážal legislatívnu zaangažovanosť.

VERZIA 3.2.3 – S ÚČINNOSŤOU OD NOVEMBRA 2021
•

Nové čísla pohotovostných liniek a na webových sídlach

História Dokumentov
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PRÍSTUP SPOLOČNOSTI JDE K VYŠETROVANIU
•

Riaditeľ interného auditu alebo centrálny riaditeľ pre dodržiavanie predpisov
vymenuje do 5 dní od prijatia hlásenia miestneho riaditeľa pre dodržiavanie
predpisov a ďalšie vhodné ďalšie funkcie ako členovia vyšetrovacieho tímu, aby
viedli vyšetrovanie.

•

Zamestnanec, ktorý nahlási podozrenie na pochybenie, dostane najneskôr do 4
týždňov od nahlásenia aktuálne informácie o stave vyšetrovania.

•

Vyšetrovací tím vypracuje a zosúladí svoj plán vyšetrovania s riaditeľom vnútorného
auditu a GCCO.

•

Vyšetrovacie tímy sa zameriavajú na ukončenie vyšetrovaní a vydávanie
záverečných hlásení riaditeľovi vnútorného auditu a GCCO do 60 dní.

•

Všetky osobné údaje získané počas vyšetrovania budú podliehať nariadeniam o
ochrane údajov.

Prístup spoločnosti JDE k vyšetrovaniu
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•

Ak má vyšetrovací tím akékoľvek pochybnosti o obavách týkajúcich sa ochrany
osobných údajov, spojí sa s úradníkom pre ochranu osobných údajov alebo GCCO
pred uplatnením určitej metódy vyšetrovania.

•

Vyšetrovanie sa vykonáva nestranným, oprávneným, čestným, spravodlivým,
včasným, dôkladným a dôverným spôsobom.

•

Vyšetrovanie sa zameriava na zisťovanie skutočností o porušovaní zásad
spoločnosti JDE alebo platných zákonov.

•

Vyšetrovací tím použije také metódy, ktoré sú primerané, adekvátne a relevantné
pre vyšetrovanie, berúc do úvahy závažnosť, ťažkosti a dostupné skutočnosti o
podozrení na porušenie.

•

Ak má vyšetrovací tím akékoľvek pochybnosti o tom, či je použitie konkrétnej
vyšetrovacej metódy primerané, adekvátne a relevantné, pred podaním žiadosti sa
spojí s GCCO alebo riaditeľom vnútorného auditu.

•

Počas vyšetrovacích pohovorov vyšetrovací tím poskytne účastníkovi pohovoru len
také informácie, ktoré sú potrebné na vykonanie pohovoru.

•

Meno osoby zainteresovanej v podávaní hlásenia sa nezverejňuje.

•

Informácie sa poskytujú účastníkovi pohovoru takým spôsobom, aby sa v čo
najväčšej miere zabezpečila dôvernosť totožnosti oznamujúcej zainteresovanej
osoby.

•

Vyšetrovací tím zabezpečí dodržiavanie zásady „spravodlivého pojednávania“,
napríklad poskytne obvinenej osobe dostatočnú príležitosť vyjadriť sa k obvineniu.

•

Skutočnosť vyšetrovania ako takého a všetky informácie týkajúce sa vyšetrovania
sú dôverné a obmedzujú sa na tie osoby, ktoré potrebujú takéto informácie poznať.

•

Vyšetrovací tím vydá riaditeľovi vnútorného auditu a GCCO záverečné hlásenie
obsahujúce fakty, dôkazy a odporúčané opatrenia.

•

Riaditeľ vnútorného auditu a GCCO rozhodnú, či túto záležitosť ďalej oznámia Rade
pre centrálne dodržiavanie predpisov.

•

Vyšetrovací tím informuje obvinenú osobu o výsledkoch vyšetrovania bezprostredne
po ukončení vyšetrovania.

•

Vyšetrovací tím v čo najväčšej možnej miere informuje oznamujúcu zainteresovanú
osobu o uzavretí a všetkých záveroch vyšetrovania. V prípade anonymne podaného
hlásenia sa hlásenie vykoná prostredníctvom online nástroja pohotovostnej linky,
ku ktorému môže mať anonymný oznamovateľ prístup prostredníctvom PIN kódu.
Keďže niektoré nápravné opatrenia môžu zahŕňať iné zainteresované osoby,
vyšetrovací tím môže len uviesť, že boli prijaté primerané opatrenia.

•

Všetci vyšetrovatelia vrátia všetky informácie, ktoré majú k dispozícii, miestnemu
pracovníkovi zodpovednému za dodržiavanie predpisov.

•

Miestny pracovník zodpovedný za dodržiavanie predpisov bezodkladne vymaže
všetky osobné údaje o prípadoch, ktoré sa považujú za neopodstatnené.

Prístup spoločnosti JDE k vyšetrovaniu
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