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POKYNY PRO HLÁŠENÍ ZÁVAŽNÝCH INCIDENTŮ  

Odpovědnost za řešení závažných incidentů nesou ti manažeři, kteří jsou k danému problému nejblíže. 
Pokud však dojde k situaci, která má potenciál způsobit významné nepříznivé následky lidem, pro 
majetek nebo reputaci společnosti Brambles jako odpovědného firemního občana, je nutné o této 
záležitosti informovat vrcholové vedení, aby proběhla mobilizace správných zdrojů pro vyřešení 
problému.  
 
V tomto ohledu se za závažný incident považuje událost zahrnující (nebo potenciálně zahrnující) jedno 
nebo více z následujícího:  
 
• smrtelný úraz zaměstnance, smluvního dodavatele služeb nebo člena veřejnosti,  
• incidenty vedoucí (nebo potenciálně vedoucí) k poškození životního prostředí,  
• skutečné obcházení nebo pokus o obcházení účetních zásad, interních účetních kontrol nebo 

auditních záležitostí, včetně podvodu nebo úmyslné chyby při přípravě, vyhodnocování, revizi 
nebo auditu finančních záznamů společnosti Brambles nebo zkreslení či nepravdivá prohlášení 
ohledně záležitostí obsažených ve finančních záznamech společnosti Brambles, finančních 
zprávách nebo auditních zprávách, 

• skutečné nebo potenciální nezákonné činy, podvod či střety zájmů, 
• skutečná nebo potenciální porušení amerického zákona o zahraničních korupčních praktikách, 

britského zákona o úplatkářství nebo jakéhokoli jiného zákona proti úplatkářství nebo korupci; 
• neohlášená prohlídka nebo jiné šetření regulátora nebo místního orgánu činného v trestním řízení, 
• incidenty vedoucí (nebo potenciálně vedoucí) k významné, nežádoucí pozornosti médií nebo 

veřejnosti, trestní stíhání nebo závažný soudní spor, významný provozní prostoj, škoda na majetku 
nebo finanční závazek (po pojištění) přesahující 400 000 GBP, 500 000 USD, 1 000 000 AUD nebo 
600 000 EUR.  

 
Všechny takové incidenty je nutné nahlásit vedoucímu pracovníkovi daného pracoviště, který 
uvědomí generálního ředitele / prezidenta podniku a následující osoby:  
 

• Vrchní účetní 
• Viceprezident pro interní audity a rizika 
• Vedoucí právního oddělení a tajemník společnosti 

 
Pokud je pravděpodobné, že incident bude mít za důsledek skutečné následky v rozsahu uvedeném 
výše, je dále nutné, aby podnikový prezident / generální ředitel neprodleně informoval generálního 
ředitele skupiny Brambles. Na rozdíl od ostatních výše uvedených osob však za normálních okolností 
není nutné informovat generálního ředitele skupiny Brambles o potenciálních incidentech (tj. 
„skoronehodách“).  
 
O takových incidentech bude informován také tým výkonného vedení.  
 
Nicméně prvořadým principem je použít zdravý rozum a v případě pochybností záležitost nahlásit.  
 
Další pokyny naleznete v pokynech pro hlášení závažných incidentů a jejich vyšetřování skupiny 
Brambles, které poskytne viceprezident pro interní audity a rizika: 
 
 


