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Poznámka 
V případě, že by některé ustanovení obsažené v této politice bylo v rozporu s lokálními zákony, pravidly a předpisy jakéhokoli 

subjektu, 
mají přednost tyto lokální zákony, pravidla a předpisy.   
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Politika pro upozorňování na nekalé praktiky 

1. Účel 

1.1. Účelem Politiky společnosti Indorama Ventures pro upozorňování na nekalé 

praktiky je umožnit zaměstnancům, kteří zjistí nějakou neetickou praktiku (ať se 

jedná či nejedná o porušení zákona), aby oslovili výbor pro vyšetřování nekalých 

praktik, aniž by museli nutně informovat své přímé nadřízené a prozradit svou 

totožnost. 

1.2. Tato politika upravuje podávání hlášení a vyšetřování oznámení nevhodných 

činností. Výbor pro vyšetřování nekalých praktik si ve všech případech uchovává 

právo určit, kdy okolnosti vyžadují vyšetřování, a uplatnit vhodný proces 

vyšetřování v souladu s politikou a platnými zákony a předpisy. 

2. Definice 

2.1. Společnost: Indorama Ventures Public Company Limited (IVL) a všechny její 

pobočky. 

2.2. Zaměstnanec: Každý zaměstnanec IVL a jejích poboček včetně vedoucích 

pracovníků. 

2.3. Osoba upozorňující na nekalé praktiky / upozorňující osoba: Zaměstnanec 

uskutečňující chráněné oznámení neetické činnosti, kterou zjistil.  

2.4. Vyšetřovatelé: Osoby pověřené, jmenované nebo konzultované výborem pro 

vyšetřování nekalých praktik, včetně interního auditního oddělení. 

2.5. Výbor pro vyšetřování nekalých praktik: Výbor, který vyšetřuje oznámení 

učiněné upozorňující osobou. Členové výboru pro vyšetřování nekalých praktik 

jsou: podnikový vedoucí pro vztahy s investory a podnikovou komunikaci, 

podnikový vedoucí pro personalistiku, tajemník společnosti a vedoucí pro interní 

audit, všichni se sídlem v centrále v Bangkoku. Hlavním vyšetřovatelem je vedoucí 

pro vztahy s investory a podnikovou komunikaci. 

2.6. Chráněné oznámení: Jakékoli oznámení učiněné v dobré víře, s upřímným 

přesvědčením, že existují opodstatněné důvody ke znepokojení, prozrazující 

informace, které mohou být důkazem neetické nebo nevhodné činnosti. Společnost 

a její vedení neprozradí totožnost oznamující osoby a nezahájí vůči ní žádné 

nespravedlivé nebo odvetné opatření, například změnu její funkce, popisu práce 

nebo pracoviště, zbavení funkce, vyhrožování, pronásledování nebo propuštění. 

2.7. Subjekt: Osoba, vůči níž nebo ve vztahu k níž bylo učiněno chráněné oznámení. 
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3. Chráněné oznámení 

3.1.  Zaměstnanci mohou oznámit 

a. Jakékoli jednání, které porušuje Kodex chování společnosti a Politiku pro 

řízení společnosti, a jakékoli jednání, které má negativní vliv na obchodní 

zájmy společnosti.  

b. Jakékoli jednání, které porušuje stanovy společnosti, včetně jakýchkoli 

pravidel, předpisů, prohlášení a politik. 

c. Jakékoli jednání, které je nezákonné na základě lokálního nebo 

mezinárodního práva. 

4. Postup pro podávání hlášení 

Oznámení může být podáno anonymně výboru pro vyšetřování nekalých praktik 

prostřednictvím kteréhokoli z níže uvedených kanálů. 

4.1. E-mailem: ethics@indorama.net nebo 

independentdirectors@indorama.net (u oznámení vůči členovi nebo členům 

výboru pro vyšetřování nekalých praktik) 

4.2. Dopisem: Písemné oznámení může být zasláno na adresu výboru:  

Whistleblower Committee 

c/o Mr. Richard Jones 

Head of Investor Relations and Corporate Communications 

Indorama Ventures PCL. 

75/102 Ocean Tower 2, 28th Fl., Soi Sukhumvit 19, Asoke Road, 

Klongtoey Nua, Wattana,  

Bangkok 10110, Thajsko. 

4.3. Chráněné oznámení může být podáno i přímému nadřízenému (v případě, že 

nehrozí žádný střet zájmů). V takových případech přímý nadřízený předá zprávu 

výboru pro vyšetřování nekalých praktik a přitom pečlivě zajistí utajení totožnosti 

upozorňující osoby. 

4.4. Chráněná oznámení by měla být podávána pokud možno e-mailem nebo písemně v 

anglickém jazyce. Pokud budou napsána v lokálním jazyce, budou pro účely dalšího 

vyšetřování přeložena do angličtiny. 

5. Postup pro vyšetřování chráněného oznámení 

5.1. Výbor pro vyšetřování nekalých praktik rozhodne, zda se chráněné oznámení 

skutečně týká dodržování předpisů nebo porušení etiky, a to do 7 dnů od obdržení. 

Pokud je stížnost podána vůči některému členovi výboru pro vyšetřování nekalých 

praktik, bude toto učiněno předsedou auditního výboru, který dá podnět k 

vyšetřování výborem tvořeným z vedoucích pracovníků, kterých se prozrazovaná 

praktika netýká. 

mailto:ethics@indorama.net
mailto:independentdirectors@indorama.net
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5.2. Pokud výbor pro vyšetřování nekalých praktik dospěje k názoru, že chráněné 

oznámení není odůvodněné, bude zdůvodnění projednáno na schůzi výboru pro 

nominování, odměňování a podnikové řízení (“NCCG”). Výbor NCCG může 

rozhodnutí v případě potřeby zrušit. 

5.3. Pokud výbor pro vyšetřování nekalých praktik dospěje k názoru, že chráněné 

oznámení je odůvodněné, vyšetří údajné porušení vedoucí interního auditního 

oddělení.  

5.4. Subjekt bude informován o oznámení na začátku oficiálního vyšetřování a bude mít 

příležitost se během vyšetřování obhajovat.  

5.5. Subjekt je povinen nenarušovat vyšetřování. Není dovoleno zadržovat, ničit nebo 

manipulovat důkazy a ovlivňovat, instruovat nebo zastrašovat svědky. Jakékoli 

takové kroky mají za následek disciplinární řízení. 

5.6. Vedoucí interního auditu podá zprávu o výsledcích vyšetřování výboru pro 

vyšetřování nekalých praktik společně s případnými důkazy do měsíce od obdržení 

chráněného oznámení. Prodloužení této lhůty může být poskytnuto pouze po 

zvážení výborem pro vyšetřování nekalých praktik. 

6. Proces pro sledování vyšetřování chráněného oznámení  

6.1. Subjekt má právo na informace o výsledku vyšetřování. Pokud oznámení není 

potvrzeno, bude subjekt konzultován, zda by zveřejnění výsledků vyšetřování bylo v 

jeho zájmu a zájmu společnosti.  

6.2. Pokud vyšetřování dospěje k závěru, že se subjekt skutečně dopustil nevhodného 

nebo neetického jednání, doporučí výbor pro vyšetřování nekalých praktik vhodné 

nápravné opatření nebo disciplinární řízení, které bude považovat za potřebné.  

                                                                      

V případě, že by některé ustanovení obsažené v této politice bylo v rozporu s lokálními 

zákony, pravidly a předpisy, mají přednost tyto zákony, pravidla a předpisy. 

 

 

 

 


