ČASTO KLADENÉ OTÁZKY O ETHICSPOINT SPOLEČNOSTI COOPER STANDARD
Co je EthicsPoint?
EthicsPoint je zabezpečená webová stránka třetí strany pro nahlašování obav týkajících se
pochybení. Má své vlastní servery a není součástí webové stránky nebo intranetu společnosti
Cooper Standard.
EthicsPoint se chová jako platforma, v níž mohou jednotlivci hlásit obavy související s otázkami
našeho kodexu chování a integrity, což umožňuje nahlašující osobě, aby zůstala zcela
anonymní, pokud si to bude přát. Ti, kdo ohlásí znepokojení, obdrží kód, pomocí něhož se
mohou dozvědět o přezkoumání a uzavření hlášení. Vzhledem k důvěrné povaze všech
možných zúčastněných stran nebudou nahlašující osoby nutně informovány o jakýchkoli
nápravných opatřeních. Jakákoli tvrzení o nesprávném chování, která by mohla vést k
disciplinárním krokům, budou zpracována v souladu s platnými zásadami společnosti.
Co když se jedná o naléhavý případ?
Obraťte se na místní úřady nebo záchranné služby.
Komu mám oznámit svou obavu? Svému přímému nadřízenému, členovi oddělení
právních nebo lidských zdrojů nebo prostřednictvím EthicsPoint?
Všem zaměstnancům, kteří mají obavu týkající se bezúhonnosti, včetně těch, které souvisejí s
účetnictvím, vnitřní kontrolou, audity nebo osobními záležitostmi, a cítí, že by měli upozornit
svého nadřízeného, doporučujeme, aby tuto záležitost oznámili přímo svému nadřízenému
nebo místnímu vedoucímu pracovníkovi oddělení lidských zdrojů, je-li to vhodné. Jednotlivci
mohou své obavy oznamovat osobně, telefonicky nebo e-mailem, a to přímo, nebo nepřímo,
kterémukoliv členovi právního oddělení nebo oddělení lidských zdrojů nebo e-mailem na
ethicsandcompliance@cooperstandard.com.
Dále může kdokoli nahlašovat obavy týkající se etiky a dodržování předpisů (lze i anonymně)
prostřednictvím EthicsPoint, a to buď online na adrese
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/13016/index.html, nebo telefonicky:
Austrálie
Belgie
Brazílie
Kanada
Čína (sever)
Čína (jih)
Česká republika
Francie
Německo
Indie
Itálie

800-339276
0800-77004
0800-8911667
1-866-384-4277
10-800-712-1239
10-800-120-1239
800-142-550
0800-902500
0800-1016582
000-800-100-1071
800-786907

Japonsko
Korea
Mexiko
Nizozemí
Polsko
Rumunsko
Srbsko
Španělsko
Švédsko
Spojené království
USA

0066-33-112505
00798-14-800-6599
001-800-840-7907
0800-0226174
0-0-800-1211571
0808-03-4288 (na vyzvání vytočte 866-384-4277)
704-414-5967
900-991498
020-79-8729
08-000328483
1-866-384-4277

Jak mohu použít EthicsPoint k nahlášení obavy?
Jednotlivci mohou vytvořit hlášení důvěrně prostřednictvím stránky EthicsPoint, a to kliknutím
na tento odkaz https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/13016/index.html.
Jednotlivci se mohou rozhodnout zavolat na příslušné telefonní číslo uvedené v příloze A

kodexu chování, pokud jim není nahlášení online příjemné nebo zkrátka nechtějí vznést své
obavy online.
Mohu provést hlášení anonymně?
Nahlásit obavy můžete i anonymně, pokud anonymní nahlašování nezakazují místní zákony. Při
anonymních hlášeních nebude osoba, která vytváří hlášení, požádána o jméno nebo jiné osobní
identifikační údaje. Členové právního oddělení, kteří dohlížejí na vyšetřování, mohou požádat
prostřednictvím EthicsPoint o další podrobnosti týkající se dané obavy, ale nikdy se nezeptají
na totožnost nebo nebudou vyžadovat, aby se nahlašující osoba identifikovala.
Všichni jednotlivci, kteří vznesou prostřednictvím služby EthicsPoint své obavy, ať již on-line
nebo telefonicky, dostanou klíč k hlášení a budou požádáni o vytvoření hesla, aby se mohli
přihlásit do systému a prohlédnout si stav svého hlášení. Klíč a heslo hlášení také umožňují
jednotlivcům komunikovat s členy právního oddělení dohlížejícími na vyšetřování, poskytnout
další informace a anonymně pokládat otázky.
Jsou hlášení důvěrná?
Hlášení v EthicsPoint jsou zasílána prostřednictvím zabezpečeného serveru, odděleného od
webových stránek nebo sítí společnosti Cooper Standard, a nesledují, nezobrazují ani
neukládají žádné informace o uživateli. Neexistují tedy informace, které by propojovaly Váš
počítač a EthicsPoint. Všechny obavy vznesené prostřednictvím EthicsPoint jsou uchovány v
tajnosti, ale mohou být zpřístupněny právnímu oddělení, Globálnímu výboru pro etiku a
dodržování předpisů a těm, kdo dané obavy prošetřují.
Pokud se někdo při vytváření hlášení prostřednictvím EthicsPoint rozhodne poskytnout své
jméno a kontaktní údaje, jsou tyto informace sdíleny pouze s těmi, kdo prošetřují danou obavu,
a s uvážením.
Jak mohu zkontrolovat stav svého hlášení?
Jednotlivci mohou zkontrolovat stav jakéhokoli hlášení, které uskutečnili prostřednictvím
EthicsPoint, tak, že použijí svůj vlastní klíč k hlášení a heslo, přihlásí se a zkontrolují své
hlášení. Prostřednictvím EthicsPoint mohou rovněž komunikovat s vyšetřovateli a poskytnout
další informace dle potřeby. Jednotlivcům, kteří vznesou obavy prostřednictvím EthicsPoint,
nebudou poskytnuty podrobnosti o vyšetřování nebo vyřešení dané záležitosti, ale stav hlášení
se po ukončení vyšetřování zobrazí jako „uzavřeno“.
Měl/a bych se identifikovat?
V mnoha případech se proces řešení urychlí, když je k dispozici jméno nahlašující osoby.
Možnost identifikovat se nebo zůstat v anonymitě je k dispozici během prvních kroků při hlášení
obavy a je výlučně na rozhodnutí osoby, která obavu oznamuje.
Co když se setkám s odplatou?
Společnost Cooper Standard má přísnou zásadu žádné odplaty. Společnost nebude tolerovat
odplatu vůči komukoli, kdo v dobré víře vznese obavy, nahlásí pochybení nebo se zúčastní
vyšetřování. Společnost Standard Cooper zakazuje negativní opatření proti jakémukoli kolegovi
nebo spolupracovníkovi za nahlášení možné odchylky od této zásady nebo spolupráci při
vyšetřování.

Jakákoli osoba nebo zaměstnanec, který provede odvetná opatření vůči jiné osobě nebo
zaměstnanci za nahlášení možného porušení těchto zásad nebo za spolupráci při vyšetřování,
podléhá disciplinárnímu řízení, jež může vést i k ukončení pracovního poměru.
Jak společnosti Cooper Standard vyšetřuje a řeší obavy?
Poté, co vytvoříte hlášení, zkontroluje malý tým, skládající se ze členů právního oddělení
společnosti Cooper Standard informace, které jste poskytli, a podnikne příslušné kroky k
vyšetření záležitosti. Nebudete mít k dispozici podrobnosti o výsledku, ale jakmile budou
všechny příslušné kroky a vyšetřování hotové, stav vašeho hlášení se změní na „uzavřeno“.
Stav svého hlášení můžete zkontrolovat přihlášením se s pomocí svého klíče k hlášení a hesla.
Jakákoli tvrzení o nesprávném chování přijaté prostřednictvím EthicsPoint jsou prošetřována v
souladu s místními zákony a příslušnými zásadami a postupy společnosti, včetně kodexu
chování a zásad pro reakci na hlášení etických problémů.
Skutečně Cooper Standard vyžaduje hlášení?
Ve společnosti Cooper Standard žijeme našimi základními hodnotami, počínaje bezúhonností.
Uvědomujeme si, že když nastanou problémy s bezúhonností, etikou a dodržováním předpisů,
maří to naše úspěchy. Hlášení Vám doporučujeme, abychom neustále zlepšovali naši kulturu a
obchodní postupy společnosti Cooper Standard.

