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Úvod 

Skupina společností BRUSH je odhodlána k poctivému a čestnému podnikání.  Zároveň uznává, že na 
pracovišti může docházet k nekalým praktikám, a že tyto záležitosti jsou hodny zvláštního zřetele.  
Věříme, že podporováním otevřenosti a odpovědnosti jsme schopni podobným incidentům zabránit. 

Tyto zásady se liší od postupů pro předkládání pracovních stížností.  Pokud máte osobní stížnost, 
například ohledně způsobu, jakým je / bylo s Vámi zacházeno na pracovišti, obraťte se se svou stížností 
v rámci řízení o pracovních stížnostech na danou obchodní jednotku. Pro vyloučení pochybností, tyto 
zásady jsou pouze orientačního charakteru a nejsou součástí Vaší pracovní smlouvy.    

Tyto zásady byly schváleny správní radou každé obchodní jednotky, která je zároveň odpovědná za 
zajištění souladnosti těchto zásad s relevantními právními a etickými závazky.   

Na koho se tyto zásady vztahují?  

Tyto zásady platí pro všechny osoby působící na všech úrovních, mimo jiné na vedoucí pracovníky, 
ředitele, zaměstnance (trvalé, na dobu neurčitou nebo určitou), konzultanty a dalších obchodní 
poradce, dodavatele, stážisty, příležitostné pracovníky / agenturní zaměstnance, dobrovolníky, 
obchodní zástupce, distributory, partnery ve společném podnikání nebo jakékoli jiné osoby pracující 
pro Skupinu nebo jejím jménem jednající (pro účely těchto zásad souhrnně označováni jako 
"zaměstnanci"), a to bez ohledu na status, postavení a délku pracovního poměru. 

Zároveň Společnost podporuje zveřejňování informací od třetích stran (např. zákazníků, dodavatelů, 
protistran) o jakýchkoli okolnostech nebo jednáních, o kterých se třetí strana domnívá, že by měly být 
Skupině vědomy. O zveřejňováním informací od třetích stran se lze informovat níže. 

Co je „whistleblowing“? 

Whistleblowing je hlášení nebo odhalování skutečného nebo domnělého protiprávního nebo jiného 
nebezpečného jednání v rámci zaměstnání, a to buď uvnitř organizace, nebo externě např. orgánům 
veřejné moci. „Whistleblower“ je osoba, která nahlašuje nebo vyvolává znepokojení ohledně skutečného 
nebo domnělého protiprávního jednání nebo jiného nebezpečí v rámci zaměstnání. 

Pokud zaměstnanec má rozumný důvod se domnívat, že dochází nebo by v budoucnu mohlo 
docházet k jednomu nebo k více z níže uvedených jednání, je tímto vyzván, aby se v rámci těchto 
zásad obrátil na přímého nadřízeného nebo vedoucího personálního oddělení jedná-li se o: 

• trestný čin; 
• porušení právních povinností; 
• justiční omyl; 
• nebezpečí újmy na jakékoliv osobě; 
• poškození životního prostředí; 
• nedodržení jakýchkoli právních nebo pracovních povinností nebo regulatorních 

požadavků; 
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• úplatkářství; 
• finanční podvody nebo chybné řízení; 
• nedbalost; 
• porušení vnitřních zásad a postupů;  
• neoprávněné zpřístupnění důvěrných informací; 
• úmyslné zatajení informací o jakémkoli z výše uvedených skutečností; nebo 
• jakékoli jiné jednání spolupracovníka, na kterého se nevztahuje výše uvedené a které 

by mohlo poškodit dobré jméno Společnosti. 

Jak oznamovat v rámci whistleblowing u 

Všichni zaměstnanci se tímto vyzývají, aby příslušné informace co nejdříve po jejich zjištění předali 
přímému nadřízenému pracovníkovi či vedoucímu personálního oddělení. Včasné předání 
relevantních informací pomůže zajistit, aby s tím spojené problémy byly úplným a přesným šetřením 
co nejrychleji vyřešeny. 

Každý zaměstnanec, který se k takovému kroku uchýlí, by se měl řídit níže uvedenými možnostmi 
postupu. Berte na vědomí, že Možnost 1 není vhodná v situaci, kdy nejste zaměstnáni Společností.   

Možnost 1 – Běžný postup 

Doporučuje se informace předávat přímému nadřízenému nebo vedoucímu personálnímu oddělení. 
V rámci rychlého a efektivního řešení je možné se dohodnout na dalším postupu. V některých 
případech mohou být záležitosti předloženy vedoucímu pracovníkovi, jako je vedoucí právního 
oddělení. 

Možnost 2 – Alternativní postup  

Pokud se domníváte, že Váš nadřízený nebo vedoucí personálního oddělení neřeší Vaše obavy, nebo 
je z jakéhokoliv důvodu nechcete vznést, máte možnost tuto záležitost nahlásit online prostřednictvím 
důvěrného nahlašovacího kanálu dostupného na: https://report.whistleb.com/brush 

Berte prosím na vědomí, že v případě anonymního nahlášení od Vás nejsme schopni získat žádné další 
informace, které by dopomohly k vyšetření Vaší záležitosti. 

Co nastane po nahlášení obav?  

Počáteční schůzka 

Osoba, které sdělíte informace, Vás pozve na schůzku k prodiskutování, jaká opatření je třeba 
podniknout.  Můžete být požádáni, abyste své obavy vyjádřili písemně a/nebo abyste před danou 
schůzkou své obavy objasnili. Pokud jsou Vaše obavy vzneseny anonymním online nebo telefonním 
způsobem a rozhodnete se zanechat kontaktní údaje, budete kontaktováni zpětnou vazbou buď 
prostřednictvím vedoucích pracovníků, nebo přímo pomocí kontaktních údajů, které jste poskytli. 
Během schůzky bude sepsáno shrnutí Vašich obav, jehož kopie Vám bude po skončení schůzky 
poskytnuta. Zároveň Vám bude nastíněn postup řešení v této věci. 

https://report.whistleb.com/brush
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Vyšetřování 

Délka a rozsah vyšetřování závisí na předmětu nahlášení.   

Ke zjištění, zda došlo k pochybení nebo k přestupku, může být jmenován vyšetřovatel nebo vyšetřovací 
tým zahrnující pracovníky s příslušnými zkušenostmi nebo odbornými znalostmi v daném oboru. Ve 
většině případů provede vyšetřovatel / é počáteční posouzení záležitosti vedoucí ke zjištění, zda existují 
důvody pro následné podrobnější šetření nebo zda jsou obavy založeny například na chybných 
informacích. V každém případě bude vypracována zpráva a její kopie budou předány správní radě. 

Můžete být požádáni o poskytnutí dalších informací. Vyšetřovatel může být doprovázen 
zaměstnancem, který je při šetření nápomocen.  

O průběhu šetření a jeho pravděpodobném časovém harmonogramu budete informováni. Z důvodu 
zachování důvěrnosti Vám však Společnost nemusí poskytnout konkrétní podrobnosti o šetření nebo 
přijatých opatřeních.     

Výsledek 

Výsledky šetření Vám, případně jiné vyšetřované osobě, budou bez zbytečného odkladu sděleny. 
Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým byly vaše obavy řešeny, máte možnost je vznést v rámci 
alternativního postupu v Možnosti 2 uvedené výše. 

Společnost kladně přihlédne ke vzneseným obavám v případě Vašeho osobního zapojení 
v pochybení nebo přestupku. Na základě uvážení Skupiny můžete obdržet mírnější postih, než 
kdybyste se rozhodli tak neučinit. Rozhodnutí v těchto záležitostech je konečné. V případě nutnosti 
Společnost podstoupí záležitosti externím orgánům. Za určitých okolností může být nutné, aby tak 
Společnost učinila bez vašeho vědomí nebo souhlasu. 

Důvěrnost zaměstnanců  

Bude vynaloženo veškeré úsilí, aby vaše totožnost nebyla zveřejněna, vyjma situací kdy: 
 

• zveřejnění je nezbytné pro účely šetření; 
• zveřejnění je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti; 
• vaše totožnost již veřejně přístupná je; nebo 
• vaše totožnost musí být, za účelem získání dalšího poradenství, sdělena odborným poradcům, 

a to za přísně důvěrných podmínek. 
• V případě existence jiných okolnosti, za kterých je nezbytné odhalit Vaši totožnost z důvodů 

mimo výše uvedených, bude záležitost, pokud je to možné, nejprve projednána přímo s Vámi.   
• K zajištění neohrožení probíhajícího šetření se očekává, že příslušné vznesené skutečnosti v 

rámci těchto zásad udržíte, dokud nebudete informováni o opaku, v tajnosti. Výjimku tvoří 
případy uvedené v bodě 7 níže. 

Externí zveřejnění  

Cílem těchto zásad je poskytnout vnitřní mechanismus pro oznamování, šetření a nápravu 
protiprávního jednání nebo nebezpečného jednání na pracovišti. Právní řád sice přiznává, že za 
určitých okolností může být vhodné své obavy hlásit jinému příslušnému subjektu než Skupině, jako 
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jsou orgány veřejné moci, i přesto Vám doporučujeme projednat tuto záležitost nejprve interně. Berte 
na vědomí, že velmi zřídka (pokud vůbec) bude vhodné informovat média. 

Ochrana zaměstnanců před újmou nebo odplatou 

Uvědomujeme si, že se whistlebloweré mohou obávat možných následků. Naším cílem je podporovat 
otevřenost těch zaměstnanců, kteří v rámci těchto zásad vznesou obavy, i pokud by se mýlili. 

Pokud vznášíte obavy v rámci těchto zásad, nebudete propuštěni ani vystaveni žádné jiné újmě nebo 
odplatě (jako např. obtěžování nebo viktimizace). Pokud se domníváte že jste na pracovišti v důsledku 
vznášení obav v rámci těchto zásad vystaveni újmě nebo odplatě, podejte formální stížnost na základě 
postupu pro podávání stížností. Tato ochrana se nevztahuje na případy, kdy vyšetřování ukáže, že 
obavy byly vzneseny ve zlém úmyslu poškodit nahlašovanou osobu. 

Nahlašování od třetích stran  

Jak zmiňováno výše, Společnost podporuje nahlašování jakýchkoliv okolností nebo jednání o nichž je   
z řad třetích stran (jako jsou např. zákazníci, dodavatelé, protistrany) domníváno, že by Společnosti 
měly být známy. 

Třetí strany by měly důvěrně kontaktovat tajemníka Skupiny BRUSH, Bena Hewitsona na +44(0)1509 
612312 

Odpovědnost za efektivitu těchto zásad  

Správní rada Skupiny BRUSH nese celkovou odpovědnost za tyto zásady a za přezkum efektivnosti 
přijatých opatření k vyšetření vznesených obav.   

Vedoucí pracovníci mají zvláštní odpovědnost za usnadnění funkčnosti těchto zásad a zajištění 
možnosti zaměstnanců vznášet obavy beze strachu z negativních dopadů  v souladu s těmito 
zásadami.  

Všichni zaměstnanci si jsou tímto vědomi své odpovědnosti za zajištění a podniknutí všech kroků 
vedoucích k odhalení protiprávního jednání nebo jiného nebezpečí na pracovišti o nichž se dozví.  V 
případě jakýchkoliv dotazů týkajících se obsahu nebo uplatňování těchto zásad se obraťte na 
personální oddělení s žádostí o školení nebo poskytnutí dalších informací.   
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