
ZÁSADY PRO VNITŘNÍ OZNAMOVÁNÍ – EXTERNÍ
Prostřednictvím systému oznamování jsou přijímána oznámení 
o možném porušení pravidel. Jedná se o důležitý prvek řádné 
správy a řízení společnosti.

Pouze prostřednictvím dodržování pravidel a norem se můžeme 
vyhnout poškození naší společnosti, našich zaměstnanců, 
obchodních partnerů nebo široké veřejnosti. Dodržování zákonů 
a interních předpisů je pro nás prioritou. Jakákoli pochybení je 
proto třeba včas odhalit. Systém oznamování umožňuje externím 
oznamovatelům nahlásit případné porušení předpisů kdekoli na 
světě. Při používání systému je třeba brát v úvahu různé místní 
právní požadavky specifické pro danou zemi. Tam, kde to místní 
zákony umožňují, je možné podávat i anonymní oznámení. 
Zaměstnanci skupiny Ammann musí využívat kanály v souladu se 
směrnicí pro vnitřní oznamování (ID 100981).

Mezi závažná porušení patří například korupce, porušení 
antimonopolního zákona a předpisů proti praní špinavých peněz, 
jakož i porušení závazných technických předpisů nebo předpisů v 
oblasti ochrany životního prostředí. Po obdržení hlášení provede 

oddělení pro dodržování předpisů počáteční posouzení možného 
porušení na základě rizik. U oznámení porušení představujících 
závažné riziko pro společnost je provedeno prvotní právní 
posouzení incidentu. Pokud přezkum zjistí, že podezření je 
důvodné, bude případ přidělen příslušnému „vyšetřovacímu 
útvaru“ (např. podnikovému oddělení IT, oddělení pro ochranu 
údajů, HR atd.) s konkrétními pokyny k provedení šetření.

Oddělení pro dodržování předpisů doprovází tento proces až 
do uzavření případu. Zajišťuje při tom naprostou důvěrnost. 
Oddělení pro dodržování předpisů vždy uplatňuje zásadu 
proporcionality. Každý případ zkoumáme individuálně, abychom 
určili, jaká jsou vhodná, nezbytná a přiměřená opatření.

Máte-li jakékoli podezření na závažná porušení předpisů v 
souvislosti se skupinou Ammann, můžete se obrátit na oddělení 
pro dodržování předpisů prostřednictvím formuláře na našich 
webových stránkách www.ammann.com nebo prostřednictvím 
e-mailu codeofconduct@ammann.com.

Tato politika byla schválena a uvedena v platnost představenstvem skupiny v lednu 2023.
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