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Je důležité, abyste nás informovali!  
Proč byste měli společnost DACHSER informovat? 

Naše společnost vždy očekává, že veškeré obchodní procesy a služby probíhají zcela v 
souladu s právem, a své obchodní aktivity přizpůsobujeme příslušným požadavkům. Z tohoto 
důvodu má nejvyšší prioritu dodržování zákonných předpisů a rovněž kodexu chování 
společnosti DACHSER a rovněž našeho managementu hodnot. Pouze při dodržování těchto 
zásad je možné zaručení správného dodržování Corporate Governance, kdy se předchází 
nesprávnému chování a tím i vzniku škod pro naši společnost, její zaměstnance a obchodní 
partnery.  

Jako firma jsme povinni předcházet jakékoli formě protiprávního chování v naší oblasti 
působnosti. Možné prohřešky by se měly včas odhalit a prošetřit s nezbytnou mírou citlivosti.  

Očekáváme od našich zaměstnanců, obchodních partnerů a od veřejnosti, že se na nás budou 
otevřeně obracet v souvislosti s možnými námitkami proti kritickým aktivitám nebo závažným 
nesprávným chováním týkajícím se naší společnosti.  

Tyto informace nám mohou pomoci, abychom včas předešli závažným porušováním pravidel. 
Děje se tak nejen v zájmu individuální ochrany dotyčných osob, ale i v zájmu ochrany naší 
společnosti a našich obchodních partnerů.  

Každý zaměstnanec skupiny DACHSER a rovněž každý externí subjekt má možnost 
informovat oddělení Compliance Office společnosti DACHSER. 

Kam se můžete obrátit? 

Byli jste svědkem potenciálního porušení pravidel v rámci společnosti nebo jste tím byli sami 
dotčeni? Chceme vám dodat odvahu, abyste nás o tom informovali. Máte možnost sdělit nám 
příslušné informace telefonicky, e-mailem anebo – rovněž anonymně – písemnou formou na 
zde uvedenou adresu.  

DACHSER Group SE & Co. KG  

Head Office | Corporate Compliance 

Thomas-Dachser-Str. 2 

87439 Kempten 

Telefon: +49 5916 5510 

E-mail: compliance.office@dachser.com 

Nezávisle na tom, zda jste zaměstnancem firmy, nebo externím subjektem, máte kdykoli 
možnost informovat nás o možných prohřešcích proti pravidlům v naší společnosti či 
o příslušných indiciích. Samozřejmě máte možnost informovat nás anonymně dopisem. 
Měli byste však mít na paměti, že nahlášené skutečnosti lze zpravidla vyřizovat rychleji 
a efektivněji, pokud uvedete své kompletní kontaktní údaje. S informacemi, které nám 
poskytnete, budeme pochopitelně zacházet přísně důvěrně.  

Abychom mohli informace od vás zpracovat pečlivě a cíleně, je důležité, abyste je nám sdělili 
konkrétní a přesvědčivou formou. Při sdělení informací byste měli dbát na to, aby veškerá 
fakta byla pokud možno objektivní, přesná a úplná. Pomoci může, pokud budete ve svém 
hlášení vycházet z otázek „Kdo?“, „Co?“, „Kdy?“, „Jak?“ a „Kde?“. 
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Co se s vašimi informacemi stane? 

Vašimi informacemi se bude zabývat Compliance Office, přičemž bude zaručena důvěrnost a 
rovněž zohledněny příslušné předpisy ohledně ochrany osobních údajů. V jednotlivých 
případech a v závislosti na druhu a závažnosti potenciálního prohřešku si výslovně 
vyhrazujeme možnost kdykoli do vyšetřování zahrnout i příslušné orgány činné v trestním 
řízení. V jednotlivých případech může být rovněž nezbytné z důvodu pečlivého prošetření 
informací oslovit další zaměstnankyně nebo zaměstnance. 

Ani tyto oslovené osoby, ani veřejnost se však nedozvědí vaše jméno nebo okolnosti, z nichž 
by bylo možné vyvozovat závěry ohledně vaší identity.  

Informovat byste nás měli samozřejmě vždy v dobré víře. Pokud se při prověřování informací 
zjistí, že nevzniklo žádné důvodné podezření nebo že fakta nepostačují pro důvodné 
podezření, nemusíte se obávat žádných disciplinárních či trestně právních důsledků. To 
ovšem neplatí, pokud platformu vědomě zneužijete pro zaslání nesprávných nebo 
zavádějících informací.  

 


