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Důvěrná služba pro zaměstnance
a externí partnery

Tento leták vám vysvětlí podrobnosti o službě
Speakout a o tom, jak ji používat. Doporučujeme,
abyste si přečetli pokyny a obeznámili se s postupem. 

Speakout je důvěrná ohlašovací služba pro 
zaměstnance a externí partnery společnosti Mondi. 

Speakout je nástroj pro důvěrné a pokud možno pohodlné 
a nekomplikované vyslovení pochybností o chování nebo 
konání, jež může být v rozporu s podnikatelskou etikou 
společnosti Mondi. 

Shoda se zákony
Společnost Mondi bude dodržovat veškeré platné zákony 
a směrnice.

Otevřenost a obchodní poctivost
Společnost Mondi zajistí nejvyšší možný standard 
otevřenosti a obchodní poctivosti.

Lidská práva
Společnost Mondi bude respektovat Všeobecnou 
deklaraci lidských práv.

Zainteresované strany
Společnost Mondi bude řádně dbát na zájmy všech 
zainteresovaných stran, včetně akcionářů, zaměstnanců, 
zákazníků, obchodních partnerů a komunit.

Udržitelný rozvoj
Společnost Mondi bude respektovat pravidla udržitelného 
rozvoje, bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany 
životního prostředí.

Společnost Mondi bude vyžadovat u všech, s nimiž 
obchoduje, aby se řídili stejnými principy. 

Detailní postupy těchto principů jsou popsány v 
dokumentu “Politika a procesy” společnosti Mondi, 
konkrétně v dokumentu “Politika udržitelného rozvoje” 
společnosti Mondi.

Další informace naleznete na webových stránkách 
společnosti Mondi.
www.mondigroup.com Volejte zdarma 24 hodin denně, 

sedm dní v týdnu nebo pošlete e-mail 
na adresu: mondi@getintouch.com

Země Telefonní čísla
Rakousko vídeňské místní číslo 01-2297407
Belgie 0-800-7-7593
Bulharsko sofi jské místní číslo 02-4917020
Čína hovor na účet volaného 001-612-767-1314
Chorvatsko 0800-222-458
Česká republika pražské telefonní číslo 2-28880021
Dánsko 8088-2808
Finsko helsinské místní číslo 09-31581677
Francie 0-800-90-7717
Německo 0-800-182-7165
Řecko 00-800-180-9-20143226
Maďarsko 06-800-17183
Itálie 800-78-3902
Japonsko tokijské místní číslo 03-45789245
Jordán hovor na účet volaného 001-612-767-1316
Libanon hovor na účet volaného 001-612-767-1318
Malajsie 1-800-80-8338
Mexiko místní číslo do Mexico City 0155-46240153
Maroko hovor na účet volaného 001-612-767-1330
Nizozemí 0-800-0229912
Norsko 800-1-5621
Omán hovor na účet volaného 001-612-767-1331
Polsko 0-0800-111-3544
Rumunsko hovor na účet volaného 001-612-767-1325
Rusko hovor na účet volaného 001-612-767-1326
Srbsko hovor na účet volaného 001-612-677-2076
Slovensko bratiskavské místní číslo 02-33215436
Jižní Afrika 0-800-98-1123
Španělsko 900-97-1326
Švédsko 0-20-79-38-22
Švýcarsko 0-800-562-908
Thajsko bangkokské místní číslo 02-1055704
Turecko hovor na účet volaného 001-612-767-1307
Spojené království 0-800-032-8381
Ukrajina přístupový kód: 0^0011
  bezplatné číslo: 877-808-8290
USA 800-243-5175
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O službě Speakout
Speakout je nástroj pro důvěrné a pokud možno 
pohodlné a nekomplikované vyslovení pochybností 
o chování nebo konání, jež může být v rozporu s 
podnikatelskou etikou společnosti Mondi. 

Volejte, kdykoliv se vám to hodí
Služba Speakout je k dispozici 24 hodin denně a sedm
dní v týdnu zavoláním na bezplatné telefonní číslo.
Jakmile budete spojeni, zanechte hlasovou zprávu na 
důvěrném automatickém záznamníku. 

Zcela důvěrná služba 
Služba Speakout byla vytvořena za účelem odstranění
všech obav, které byste mohli mít s vyslovením
svého skutečného názoru. Vaše zpráva, zanechaná
na záznamníku, se přepíše na papír a záznam se pak
smaže, takže nikdo ve společnosti Mondi neuslyší
váš hlas. 

Pokud se výslovně nerozhodnete odhalit při nahrávání
zprávy svou totožnost, neexistuje způsob, jak zjistit, od
koho zpráva pochází. Můžete mít důvěru k tomu, že
cokoli řeknete, zůstane důvěrné a anonymní.

Kdy je na místě použít službu Speakout?
Veškeré otázky, obavy nebo problémy by měly být
za obvyklých okolností projednány přímo s vaším
nadřízeným nebo se zaměstnancem personálního úseku. 
Jestliže vám však takový postup nevyhovuje nebo nejste 
spokojení s výsledkem podobného jednání, je na místě 
zvážit použití služby Speakout. 

K čemu by se služba Speakout používat neměla?  
Služba nemá být náhradou existujících postupů
k dodržování norem ani zavedených způsobů
řešení stížností. 

Zamyslete se tedy před každým telefonátem – nebylo by 
lepší se nejprve obrátit na svého nadřízeného nebo na
personální útvar?

Jak se používá služba Speakout?
Použití je jednoduché:
1.   Vytočte číslo pro svou zemi umístěné na zadní straně 

tohoto letáku.
2.  Zapište si pětimístné číslo případu, které vám bude 

přiděleno, a dobře si ho uložte.
3. Nahrajte libovolně dlouhou zprávu a pak zavěste.
4.  Za dva týdny zavolejte na toto číslo znovu a zadejte 

své pětimístné číslo případu; dozvíte se, co je nového, 
nebo obdržíte odpověď.

Tipy, jak používat službu Speakout
•  Než zavoláte, poznamenejte si, jaký je hlavní důvod 

vašeho telefonátu.
•  Nezapomeňte si rovněž zapsat pětimístné číslo 

svého případu.
•  Přejete-li si adresovat svou zprávu konkrétní osobě, 

řekněte to na začátku záznamu.
•  Rozhodněte se, zda chcete nebo nechcete prozradit 

na začátku své zprávy svou totožnost. Jestliže se 
rozhodnete prozradit svou totožnost a přejete-li si být 
osloveni přímo, měli byste ve zprávě uvést způsob, jak 
se s vámi lze spojit buď v práci nebo doma. Pokud si 
přejete zůstat v utajení, zavolejte znovu 
za dva týdny a informujte se, co je ve vašem 
případu nového.

•  Abychom se mohli věnovat vašemu dotazu, poskytněte 
nám prosím maximum informací, které považujete za 
možné. Zvláště prospěšnou informací je, pokud je to 
možné, údaj o příslušném oddělení a / nebo umístění 
pracoviště.

Důležitá poznámka: Záznam zprávy prostřednictvím
služby Speakout nepředstavuje pro společnost Mondi
„právoplatné prohlášení“.

Speakout 
je zcela

důvěrná služba.

Speakout

Službu Speakout provozuje společnost

Management Communication Systems, Inc.
3100 West Lake Street, Suite 430
Minneapolis, MN 55416
United States of America
P: 612-926-7988
F: 612-926-4140
www.getintouch.com


