
 

 
Ozvěte se  
Pokud máte obavy nebo máte podezření, že došlo k porušení zákona, našeho etického 
kodexu nebo kodexu dodavatele, pak bychom rádi, abyste se ozvali.  
 
Naším cílem je povzbudit k otevřenosti a podpoříme ty, kteří oznámí své obavy, i když se 
ukáže, že se mýlí. Pokud je však obava vznesena se zlým úmyslem, může to vést k 
disciplinárnímu řízení.  
 
Náš etický kodex a kodex dodavatele jsou k dispozici na intranetu a na adrese: 
www.imperialbrandsplc.com. Otázky můžete zaslat e-mailem na adresu 
Governance.Team@impbrands.com  
 
Existuje několik způsobů, jak se můžete ozvat:  
 
1. Ozvěte se místně  
Nepůsobí-li vám to potíže, měli byste své obavy oznámit svému manažerovi nebo místnímu 
oddělení lidských zdrojů.  
 
2. Ozvěte se skupině  
Působí-li vám oznámení vašich obav místnímu kolegovi potíže nebo pokud jste vznesli své 
obavy místně a domníváte se, že místní reakce není dostatečná, doporučujeme vám podat 
hlášení prostřednictvím našeho automatizovaného systému důvěrných hlášení. Jedná se o 
bezpečný, snadno přístupný a jednoduše použitelný systém, který zajistí, že vaše zpráva 
bude rychle směrována těm správným lidem. Pokud chcete, můžete zprávu odeslat 
anonymně. 
 
Do systému získáte přístup z vašeho počítače nebo mobilního zařízení pokud navštívíte 
stránku https://imperialbrands.whistleblowernetwork.net. Nebo můžete pomocí fotoaparátu 
svého zařízení naskenovat QR kód níže: 
 
 
 
 
 
 
 
Poté, co se dostanete do systému, můžete poskytnout písemnou zprávu nebo nahrát 
hlasovou zprávu (v současné době není podporována v systému iOS), rovněž můžete 
připojit dokumenty, fotografie nebo videa k podložení vaší zprávy. Pokud se rozhodnete 
zanechat hlasovou zprávu bude váš hlas, pokud chcete zůstat v anonymitě, digitálně 
maskovaný k ochraně vaší identity. 
 
Pokud chcete, v některých zemích můžete rovněž zatelefonovat na místní bezplatnou linku a 
zanechat zprávu podle automatických pokynů. Seznam zemí a čísel najdete zde.  Po výzvě 
stačí zadat kód 25492. 
 
Ať už si vyberete kteroukoli z možností, budete vyzváni k vytvoření zabezpečené poštovní 
schránky, která nám poskytne bezpečný a efektivní způsob komunikace s vámi 
prostřednictvím systému a poskytnutí zpětné vazby.  
 
Naše záruka pro vás  
V maximální možné míře zachováme vaši anonymitu a důvěrnost vašich obav. K provedení 
řádného vyšetřování však může být nutné zveřejnit některé informace.  
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Můžete se rozhodnout oznámit své obavy anonymně, pokud to umožňují zákony země, ve 
které pracujete.  
 
Netolerujeme vůči lidem, kteří se ozvou nebo pomáhají s prošetřováním žádnou odvetu.  
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