
 
 

Program Speak up (Whistleblowing) 
 

Dokument číslo: HR102 Vydání: 02 Účinné datum: 06/07/2020 
 

Účel:  
Vysvětlit mechanizmus hlášení podezřelého nebo potenciálně nelegálního či neetického jednání. 
 

Platná legislativa:  
Zákon o sdělení informací ve veřejném zájmu Spojeného království z roku 1998 (Public Interest 
Disclosure Act). 
 

Shrnutí/Rozsah:  
Tyto zásady se vztahují na všechny obchodní partnery společnosti Renishaw včetně: 
zaměstnanců, funkcionářů, konzultantů, dodavatelů, příležitostných pracovníků, agenturních 
pracovníků, stážistů, dobrovolníků, studentů, dodavatelů, návštěvníků webových stránek 
Renishaw, zákazníků a třetích stran, které poskytují služby pro společnost Renishaw  
nebo jejím jménem. 
 

Odpovědný subjekt:  
Group Legal. 
 

Zásady  
Vedoucími principy za těmito zásadami jsou: 
 

• Pobízet a podporovat hlášení podezřelého nebo potenciálně nelegálního  
či neetického jednání. 

• Ujištění, že můžete vznést své obavy bez obav z odvetných opatření. 
 
Zásady jsou podrobně popsány na stránkách 3 až 5 níže. 
 

 

 
Tyto zásady jsou přeloženou verzí originálního znění, jehož pracovní verze byla vypracována v 
angličtině. Tato přeložená verze nemá za cíl jakkoli doplňovat nebo měnit originál.  
 
Pokud máte pochybnosti o jakékoli části této přeložené verze, vezměte v úvahu originální znění 
(https://www.renishaw.com/media/pdf/en/e37446968b7c4fdcabf77d8315e7b933.pdf) nebo se 
obraťte na vlastníka tohoto dokumentu zásad. 
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1. Účel zásad programu Speak up 
Vedoucími principy za těmito zásadami jsou: 
 

• Pobízet a podporovat hlášení podezřelého nebo potenciálně nelegálního  
či neetického jednání. 

• Ujištění, že můžete vznést své obavy bez obav z odvetných opatření. 

2. Co je program Speak Up? 
Speak Up (Ozvěte se) je název pro globální službu společnosti Renishaw pro hlášení nekalého 
jednání (whistleblowing). 

3. Kdo se může ozvat pomocí programu Speak Up? 
Tyto zásady se vztahují na všechny obchodní partnery společnosti Renishaw včetně: zaměstnanců, 
funkcionářů, konzultantů, dodavatelů, příležitostných pracovníků, agenturních pracovníků, stážistů, 
dobrovolníků, studentů, dodavatelů, návštěvníků webových stránek Renishaw, zákazníků a třetích 
stran, které poskytují služby pro společnost Renishaw nebo jejím jménem. 

4. Kdy byste se měli ozvat pomocí programu Speak Up? 
Měli byste se ozvat pomocí programu Speak Up, když uvidíte nebo uslyšíte jednání související s 
podnikáním společnosti Renishaw, o kterém se domníváte, že je v rozporu s naším Obchodním 
kodexem skupiny nebo které se jeví jako nezákonné nebo neetické.  Musíte nahlásit jakékoli jednání, 
u kterého máte podezření, že je nezákonné nebo trestné. Příklady takového jednání mohou být: 
 

• Podplácení • Nedodržování zákonných povinností 
• Podvod • Poškozování životního prostředí 
• Porušení ochrany osobních údajů 

nebo soukromí 
• Zneužívání našich systémů, procesů 

nebo zásad 
• Porušování zákonů o zaměstnávání 

dětí 
• Účetní či jiné finanční nečestné praktiky 

• Střet zájmů • Porušování zásad v oblasti zdraví  
a bezpečnosti 

• Šikana nebo obtěžování • Úmyslné utajení kteréhokoli z výše 
uvedených jednání 

5. Jak se můžete ozvat pomocí programu Speak Up? 
 
Své obavy a důvody, proč je považujete za pravdivé, můžete nahlásit s použitím níže  
uvedených nástrojů.  

Možnost 1 - Důvěrné hlášení e-mailem 
Hlášení můžete zaslat e-mailem na adresu speakup@renishaw.com nebo přímo paní Jacqueline 
Conway (jacqueline.conway@renishaw.com). Jacqueline lze kontaktovat také na čísle +44 (0) 1453 
522455. 
 
Pokud jsou předmětem vašeho hlášení Jacqueline Conway a/nebo Patrick Tampkins (správci zásad 
programu speakup@renishaw.com), hlášení je nutné podat pomocí nezávislé oznamovací služby.  
S vaším hlášením bude zacházeno vždy s nejpřísnější důvěrností. 
 

https://www.renishaw.com/en/renishaw-group-business-code--14444
https://www.renishaw.com/en/renishaw-group-business-code--14444
mailto:speakup@renishaw.com
mailto:jacqueline.conway@renishaw.com
mailto:speakup@renishaw.com
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Možnost 2 - Důvěrné hlášení pomocí naší nezávislé oznamovací služby  
 
Hlášení můžete podat (anonymně, pokud si to přejete a tam, kde to místní zákony umožňují) pomocí 
bezplatného telefonního čísla nebo prostřednictvím on-line formuláře, a to 24 hodin denně, 7 dní  
v týdnu, 365 dní v roce. Tuto službu poskytuje společnost NAVEX Global, špičkový poskytovatel  
v oblasti etických a oznamovacích služeb. Službu naleznete na webové stránce 
https://renishaw.ethicspoint.com. 
 
 
 
 
 
 
 
Vaše obavy zaznamenáme a zašleme paní Jacqueline Conwayové a panu Patricku Tampkinsovi  
k dalšímu zkoumání. Pokud bude hlášení zmiňovat Jacqueline nebo Patricka, bude přesměrováno 
na Roba Macdonalda (finančního ředitele skupiny). S vaším hlášením bude zacházeno vždy  
s nejpřísnější důvěrností. 
 
 
Po vyplnění on-line hlášení vám bude přidělen unikátní kód označovaný jako „klíč 
hlášení“. Zapište si prosím tento klíč zprávy spolu s heslem a uschovejte ho na 
bezpečném místě (klíč hlášení NENÍ možné obnovit).  
 
Ztratíte-li klíč hlášení, nebudete moci sledovat průběh vašeho oznámení ani případně 
doplnit další informace, což může omezit naši schopnost záležitost řádně vyšetřit.  
Po 72 hodinách zkontrolujte pomocí klíče a hesla, zda máte odpověď na své hlášení  
či případné otázky k zodpovězení. 
 

6. Co se stane poté, co se ozvu pomocí programu Speak Up? 
1. Vaše hlášení dostane na starost vyšetřovatel. V některých případech můžeme jmenovat 

vyšetřovatele nebo tým vyšetřovatelů, kterými mohou být například zaměstnanci  
s relevantními zkušenostmi s vyšetřováním nebo odborností v oblasti dané problematiky. 
 

2. O jmenování vyšetřovatele vás budeme informovat. 
 

3. Průběh vyšetřování Ve všech případech se vynasnažíme vás informovat o průběhu 
vyšetřování a jeho pravděpodobné délce. S veškerými informacemi o vyšetřování musíte 
zacházet jako s přísně důvěrnými. 

 
4. O závěrech vyšetřování vás budeme informovat. Sdělíme vám pouze, zda vaše oznámení 

bylo opodstatněné, částečně opodstatněné nebo neopodstatněné. Další podrobnosti týkající 
se jakýchkoli výsledků vám nemusí být sděleny. 

7. Důvěrnost a odvetná opatření 

7.1 Důvěrnost 
Při hlášení prostřednictvím nezávislé telefonní nebo on-line služby budete mít možnost zvolit si, zda 
chcete zůstat v anonymitě, pokud to místní zákony umožňují.  S vašimi informacemi bude zacházeno 
jako s důvěrnými bez ohledu na to, jakou možnost jste si zvolili, pokud zveřejnění těchto informací 
nevyžaduje zákon. Pokud jste své obavy nahlásili anonymně, vaše totožnost nebude s hlášením 
spojena. 

 
Telefonicky 

 
On-line 

https://renishaw.ethicspoint.com/
http://www.renishaw.ethicspoint.com
http://www.renishaw.ethicspoint.com
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7.2 Žádná odvetná opatření 
Pokud jste nahlásili své obavy v dobré víře, Renishaw se bude řídit svými zavedenými zásadami  
o nepoužití odvetných opatření.  Pokud nahlásíte své obavy, nebudou proti vám přijata žádná 
opatření, i když se zjistí, že nedošlo k žádnému provinění, protiprávnímu jednání nebo  
porušení předpisů.  
 
V mnoha zemích, ve kterých působíme, vás mohou chránit místní zákony, pokud vznesete jisté vážné 
obavy prostřednictvím oznamovacího procesu, jako je Speak Up. 

7.3 Hlášení v dobré víře 
Pokud se zjistí, že jste nahlásili obavu nepravdivě, se zlým úmyslem nebo pro svůj osobní prospěch, 
můžete čelit disciplinárním a/nebo právním krokům. 

8. Poučení a podpora 
Globální linka podpory zaměstnanců (Renishaw Employee Assistance Programme) je k dispozici 
nepřetržitě. Všechny podrobnosti jsou uvedeny zde 
https://renishawplc.sharepoint.com/sites/HR/SitePages/Wellbeing.aspx (pouze pro interní použití) 
nebo na www.icaslifestyle.com. 

9. Odpovědnost přímých manažerů 
Pokud jste přímý manažer, je vaší odpovědností seznámit se s těmito zásadami a usnadnit hlášení 
obav členů vašeho týmu v rámci programu Speak Up. Od přímých nadřízených neočekáváme ani jim 
nedoporučujeme vznášet stížnosti jménem zaměstnanců nebo za ně, ale požadujeme, aby nadřízený 
nasměroval člena týmu s obavou, kterou zvažuje nahlásit, k použití komunikačních kanálů programu 
Speak Up uvedených v oddílu 5 tohoto dokumentu.  O těchto zásadách musíte členy týmu informovat. 

10. Hlášení výsledků 
V případě potřeby mohou být kontrolnímu výboru společnosti Renishaw poskytovány anonymizované 
zprávy o podaných hlášeních, včetně podrobností o přijatých opatřeních. 

11. Revize zásad 
Tyto zásady budou revidovány nejméně jednou ročně.  
 
 

https://renishawplc.sharepoint.com/sites/HR/SitePages/Wellbeing.aspx
http://www.icaslifestyle.com/
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