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Politika prevence nekorektního jednání proti 
zájmům RWE  

RWE Gas Storage CZ, s.r.o. usiluje o vytvoření aktivního systému prevence nekorektního 
jednání proti zájmům RWE.  

Základem prevence takového jednání proti zájmům RWE je firemní kultura, jejímž úkolem 
je vytvářet takové prostředí, kde se nekorektnímu jednání proti zájmům společnosti 
nedaří, podporuje se otevření a upřímná atmosféra, kdy zaměstnanci na prevenci 
nekorektního jednání proti zájmům RWE spolupracují s vedením společnosti, kde je 
respektována důstojnost a osobnost všech zaměstnanců, jejich vzájemný vztah se 
vyznačuje oboustranným respektem, férovostí, týmovým duchem, profesionalitou a 
otevřeností. Součástí firemní kultury je RWE Kodex chování, který stanoví základní 
pravidla, která musí být ve společnosti dodržována.  

RWE Gas Storage CZ. s.r.o. se zavazuje zabývat se veškerými podezřeními na neetické, 
protiprávní, podvodná či jiná nekorektní jednání, důkladně prošetřit všechny 
identifikované případy nekorektního jednání proti zájmům RWE a využívat 
pracovněprávních prostředků k eliminaci tohoto jednání.  

Základním principem předcházení nekorektnímu jednání proti zájmům RWE je zajistit, aby 
každý. kdo má podezření na spáchání tohoto jednání, měl možnost zástupce společnosti 
o těchto skutečnostech informovat.  

Preferovaným způsobem, jak zaměstnanci mohou oznámit své podezření na nekorektní 
jednání proti zájmům RWE, je informování nadřízeného. Dalšími osobami, na koho se 
zaměstnanci mohou obrátit, jsou Compliance Officer, zástupci za oblasti IA, HR nebo 
Security, kteří jsou uvedeni ve směrnici Šetření podezření na nekorektní jednání proti 
zájmům RWE. Žádá-li to oznamovatel, je jeho anonymita zajištěna. RWE Gas Storoge CZ, 
s.r.o. umožní zaměstnanci anonymní způsob oznámení podezření no nekorektní jednání 
proti zájmům RWE, zejména prostřednictvím určených zástupců Zelené linky. 

Veškeré informace o šetření jsou považovány za přísně důvěrné.  

Podrobný způsob, jakým zaměstnanci mohou učinit veškeré výše zmíněné způsoby 
oznámení podezření na nekorektní jednání proti zájmům RWE, včetně relevantních 
odkazů a kontaktních údajů, je k dispozici na intranetu a/nebo SharePointu společnosti. 
Obdobným způsobem je umožněno i obchodním partnerům společnosti podat oznámení 
v případě podezření na nekorektní jednání proti zájmům RWE. Obchodní partneři jsou o 
této možnosti informováni na internetových stránkách společnosti.  
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