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Ve skupině Renault Group je etika a dodržování předpisů uplatňováno na všech úrovních, a to na
základě bezúhonnosti a respektu jakožto zásadních hodnot.

Náš cíl nás zavazuje: potvrzujeme, že "Náš inovační duch posouvá mobilitu dále, aby si lidé byli
blíž" a že "jednáme s péčí a věříme v odpovědný rozvoj, který respektuje každého". Tento cíl by
postrádal smysl bez povinnosti jít příkladem a dodržovat v každodenním jednání konkrétní
pravidla.

Etika odkazuje na všechna psaná i nepsaná pravidla, která nám

pomáhají činit správná rozhodnutí v určitých situacích prozíravě a se

smyslem pro odpovědnost.

Týká se každého zaměstnance Renault Group bez ohledu na jeho hierarchické postavení, funkci
či zemi, ve které pracuje. A týká se i nejvyššího vedení, které musí jít příkladem.

Tento nový Etický kodex si klade za cíl být každodenním referenčním bodem.

Je zde, aby Vás vedl a pomohl Vám jednat v souladu se zákony a předpisy platnými v každé
jednotlivé zemi, v souladu se závazky přijatými společností Renault v sociální, společenské i
environmentální oblasti.

V případě pochybností neváhejte kontaktovat Oddělení pro etické

jednání a dodržování předpisů, které Vám poradí a podpoří Vás.

Etika a dodržování předpisů je samozřejmě předmětem dodržování právních předpisů, ale
celkový obsah je daleko větší. S rostoucím hledáním smyslu v naší společnosti spatřujeme v
dodržování a propagování etiky a dodržování předpisů základní prostředek pro zvyšování
výkonnosti i atraktivity celé skupiny Renault Group.

Jako etičtější, spravedlivější a lidštější budeme jednotlivě i společně silnější při dosahování našich
cílů a udržitelného růstu Renault Group.
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01 Etika 
v Renault Group

OFICIÁLNÍ FIREMNÍ CÍL RENAULT GROUP

Cíl skupiny Renault Group vyjádřený slovy "Náš inovační 
duch posouvá mobilitu dále, aby si lidé byli blíž" ilustruje 
ambice Renault Group z hlediska udržitelného a 
odpovědného rozvoje. 

To je základem našeho strategického plánu a směru, 
který jsme zvolili z pohledu společenské a 
environmentální odpovědnosti. 

A tím je inspirována etika naší společnosti.

Existují různé etiky pro různé obory nebo činnosti? 
Nikoliv. Etika je především způsobem myšlení, který 
určuje způsob jednání založeného na hodnotách, kdy je 
každý respektován. 

Sladění našeho cíle, naší etiky a naší strategie nám 
umožňuje dosahovat dobrých výkonů.

Díky všemi dodržované etice jedná Renault Group 
odpovědně a zaručuje nediskriminaci, spravedlnost, 
různorodost původu a charakteristik osob, pomoc 
osobám se zdravotním postižením, dialog a kvalitu 
pracovního života.

PROČ MÁME ETICKÝ KODEX?

Etický kodex Renault Group je potvrzením našeho 
společného závazku k prosazování hodnot založených 
na důvěře a respektu mezi zaměstnanci, zákazníky, 
dodavateli, partnery a akcionáři. 

Vyžaduje po nás bezúhonnost a bdělost bez ohledu na 
naši roli či odpovědnosti. Pomáhá nám tak dívat se 
kriticky na postoj, který je třeba zaujmout v delikátních 
situacích, kterým někdy čelíme. 

Etický kodex nám pomáhá činit správná rozhodnutí za 
všech okolností.

NA KOHO SE ETICKÝ KODEX VZTAHUJE? 

Etický kodex je referenčním bodem, který platí pro 
každého z nás - manažery, zaměstnance, stážisty i 
dočasné pracovníky skupiny Renault Group a jejích 
dceřiných společností po celém světě.

Všichni, kteří přímo či nepřímo spolupracují s Renault 
Group, se mohou k Etickému kodexu obracet a 
odkazovat na něj.
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JAK SE ETICKÝ KODEX POUŽÍVÁ?

Skupina Renault Group požaduje, aby si tento Etický 
kodex přečetl každý a aby se každý na kodex obracel a 
sdílel jeho obsah. 

Etický kodex popisuje zásady, kterými rozlišujeme mezi 
tím, co je přijatelné a co není, a zavazuje nás oznamovat 
jednání či žádosti, které s tímto kodexem nejsou v 
souladu. 

Dodržování těchto hodnot přispívá k obrazu skupiny 
Renault Group, její atraktivitě a výsledkům.

Každý manažer musí jít příkladem a musí podporovat 
svůj tým tak, aby jednal eticky a odpovědně.

Etický kodex doplňuje soubor dokumentů, jako je 
Protikorupční etický kodex a etické kodexy, které se 
konkrétněji vztahují na určité profese, funkce nebo 
činnosti.

Skupina Renault Group vyzývá všechny své 
zaměstnance, aby vyjadřovali své názory a 
obhajovali je prostřednictvím dialogu.  Pokud máte 
obavy nebo dotazy, můžete je legitimně předložit 
svému nadřízenému jakožto garantovi dodržování 
Etického kodexu.  

Renault Group Vám připomíná, že je povinností 
každého z nás oznamovat nepřijatelné jednání či 
požadavky. 

Každý z nás je odpovědný za oznámení takového 
jednání či požadavků s ohledem na Etický kodex, 
zákony a předpisy.

Kdykoli budete mít pocit, že čelíte situaci, která není v 
souladu s etickými zásadami Renault Group, měli 
byste si položit následující otázky:

► Je to bezúhonné?

► Je to čestné?

► Je to v souladu se zásadami Etického kodexu?

► Co by si mysleli mí kolegové? Moji příbuzní?

► Co kdyby se to dostalo do médií a na sociální sítě?

Pokud je odpověď na kteroukoli z výše uvedených 
otázek záporná nebo nejednoznačná, musíte se 
poradit se svým nadřízeným, místním zástupcem pro 
oblast etiky a dodržování předpisů nebo Oddělením 
pro etické jednání a dodržování předpisů na adrese: 
contact-ethique-compliance@renault.com. 

Situace, které čelíte, může také zakládat důvod pro 
podání zcela důvěrného oznámení přes whistleblowing 
aplikaci WhistleB. 

O systému whistleblowingu je uvedeno více v kapitole 5 
„Užitečné odkazy“ tohoto Etického kodexu.
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02 Naše etika 
jako zaměstnavatele

ZDRAVÍ, HYGIENA A BEZPEČNOST PŘI 
PRÁCI

Skupina Renault Group potvrzuje svůj závazek přijímat 
nezbytná preventivní opatření v oblasti zdraví, hygieny, 
bezpečnosti a zlepšování pracovních podmínek svých 
zaměstnanců prostřednictvím:

► podpory fyzického a duševního zdraví a dobrých 
podmínek na pracovišti,

► zajištění zdravého a bezpečného pracovního 
prostředí,

► proaktivního uplatňování principu neustálého 
zlepšování se zaměřením na prevenci rizik 
pracovních úrazů a nemocí z povolání,

► eliminování nejnebezpečnějších procesů, materiálů 
a látek, 

► podpory nových způsobů práce s využitím práce na 
dálku tam, kde je to možné.



DIVERZITA A INKLUZE

Respekt k lidem je základní hodnotou Renault Group. 
Zejména umožňuje zaručit důstojnost lidí, 
nediskriminaci, různorodost, důvěru a kvalitu života na 
pracovišti.

Skupina Renault Group se zavázala předcházet všem 
formám diskriminace a podporovat diverzitu a inkluzi u 
všech svých zaměstnanců. 

Každý z nás se proto zavazuje zejména:

► podporovat diverzitu při náboru a výběru budoucích 
zaměstnanců,

► podporovat inkluzi na každém kroku pracovního 
života,

► zacházet s každým důstojně bez protekce a s 
respektem k soukromí.

Za účelem eliminace veškeré diskriminace se skupina 
Renault Group zavázala : podporovat školení a 
informovanost zaměstnanců, zajistit lepší komunikaci 
ohledně systému whistleblowingu (viz kapitola 5) i 
diskriminačního jednání a příslušných opatření. 

Dále v rámci své politiky NULOVÉ diskriminace 
ustanovila skupina Renault Group na všech svých 
pracovištích referenty NULOVÉ diskriminace.

BOJ PROTI VŠEM DRUHŮM OBTĚŽOVÁNÍ

Za účelem boje proti všem formám obtěžování na 
pracovišti včetně psychického a sexuálního se skupina 
Renault Group zavázala chránit a zaručovat důstojnost, 
respekt, fyzickou a psychickou integritu všech svých 
zaměstnanců.

Proto jsou oficiálně zakázány jakékoli skutky, poznámky, 
chování nebo nátlaky, jejichž cílem nebo důsledkem je 
zhoršení pracovních podmínek vedoucí ke změně 
fyzického nebo duševního zdraví zaměstnance. 

Skupina Renault Group připomíná, že všechny druhy 
obtěžování jsou postižitelné dle trestního i občanského 
práva.

POLITICKÁ A NÁBOŽENSKÁ NEUTRALITA

Zaměstnanci mohou vykonávat politické anebo 
náboženské činnosti, nicméně se zavazují, že je 
nebudou vykonávat v rámci Renault Group. Tyto 
činnosti jsou prováděny pouze na zcela soukromé 
úrovni s ohledem na zákony a předpisy platné pro 
uplatňování politických práv, a to mimo pracovní dobu a 
bez zmínky o příslušnosti dané osoby k Renault Group. 

V Renault Group není povolena žádná forma politické 
nebo náboženské agitace.

Skupina Renault Group také nefinancuje politické 
strany ani náboženské instituce.

PLACENÉ ČINNOSTI MIMO RENAULT 
GROUP

Žádná placená činnost ve prospěch subjektu mimo 
Renault Group není přijatelná, pokud je v rozporu se 
zájmy skupiny. Aby se předešlo jakýmkoli obtížím, každý 
zaměstnanec skupiny zaměstnaný na plný úvazek, 
který si přeje vykonávat pracovní činnost mimo 
společnost, nejprve požádá o souhlas svého 
nadřízeného a personální oddělení.

NULOVÁ diskriminace

Renault Group věnuje zásadě nediskriminace zvláštní 
pozornost. Diskriminace je znevýhodňující zacházení s 
osobou nebo skupinou osob na základě kritérií, která 
nesouvisejí s odbornou způsobilostí.

Mezi důvody diskriminace může patřit pohlaví, věk, rasa, 
etnický, národnostní, sociální, kulturní původ, sexuální 
orientace nebo genderová identita, zdravotní postižení, 
fyzický vzhled nebo zdravotní problémy, politické nebo 
náboženské názory, členství v odborech...

Diskriminace může vést k poznámkám, rozhodnutím 
nebo jednání, které porušuje důstojnost a rovnost nebo 
které představuje zastrašování nebo vážný nátlak. 
Může se projevovat ve více či méně viditelných formách 
a může se vyskytnout kdykoli během pracovního života.

Na druhou stranu diskriminaci představuje i 
podněcování a navádění k diskriminaci.

Politika NULOVÉ diskriminace Renault Group důrazně 
odsuzuje diskriminaci ve všech jejích formách a v 
každém období pracovního života. 

Skupina Renault Group žádá po každém z nás, abychom 
se:

► nedopouštěli žádné formy diskriminace, zejména 
takové, která může vést k vyloučení v náborovém 
řízení nebo jmenování, přístupu ke stáži nebo 
odborné přípravě, nebo která může vytvářet 
nerovnost v řízení profesní dráhy zaměstnanců 
(platové ohodnocení, povýšení, převedení...).

02 Naše etika jako zaměstnavatele
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03 Naše etika 
jako společnosti

ETIKA PODNIKÁNÍ A BOJ PROTI KORUPCI

Etika je základem naší činnosti. Na tomto základě 
řídíme naše vztahy s dodavateli, poskytovateli služeb, 
zákazníky, akcionáři, úřady i nevládními organizacemi, 
na tomto základě je chráníme a respektujeme. 

V tomto ohledu se skupina
Renault Group zavázala:
► zakotvit etické hodnoty do všech svých 

každodenních činností, 

► zabraňovat a odhalovat případy porušení etických 
pravidel a bezúhonnosti. 

Ohledně boje proti korupci a zneužívání vlivu se každý 
zaměstnanec zavazuje:

► dodržovat francouzský zákon o transparentnosti, 
boji proti korupci a modernizaci hospodářského 
života (známý také jako „Sapin 2“) i další 
protikorupční zákony a předpisy, které se na něj 
vztahují,

► dodržovat Protikorupční etický kodex Renault Group 
(k dispozici online na intranetové stránce Etika a 
Compliance nebo na webových stránkách 
renault.com), který popisuje různé formy korupce, 
varovné signály a rizikové situace (střety zájmů, dary 
a pozvání, odměny za rychlejší vyřízení, zápůjčky 
vozů atd.).
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VZTAHY SE SPOTŘEBITELI

Důvěra zákazníků v naše služby a produkty je pro 
Renault Group zásadní a přispívá k udržitelnosti skupiny.  

V tomto ohledu se skupina Renault Group zavázala: 

► dodržovat platné právní předpisy ohledně ochrany 
spotřebitelů,

► dodržovat pravidla, procesy a technické a 
environmentální požadavky, které se na dodávané 
produkty a poskytované služby vztahují, 

► brát bezpečnost každého zákazníka jako prioritu,

► poskytovat zákazníkům pouze ověřené informace 
týkající se nabídky a vlastností nabízených produktů 
a služeb.

VZTAHY S DODAVATELI

Navázání korektních a loajálních vztahů je zárukou 
důvěry mezi Renault Group a jejími dodavateli. V rámci 
skupiny Renault Group je zavedena politika 
odpovědného nákupu. Díky této politice tvoří 
dodržování sociálních a environmentálních požadavků 
součást procesu výběru dodavatelů.

Za tímto účelem podnikla skupina Renault Group 
následující kroky: 

► Rozvíjí se svými obchodními partnery vztahy 
založené na důvěře, respektu a transparentnosti.

► Zachází s dodavateli spravedlivě tak, že dodržuje 
výběrová řízení a opírá se o dokumenty stanovující 
zásady odpovědných smluvních vztahů (očekávání v 
oblasti společenské odpovědnosti podniků z 
hlediska bezpečnosti, kvality, lidských a pracovních 
práv, životního prostředí, dodržování předpisů...).

► Posiluje identifikaci a prevenci rizik v oblasti CSR 
(společenské odpovědnosti podniků) ve svém 
dodavatelském řetězci skrze pravidelné hodnocení 
situace dodavatelů.

► Zajišťuje, aby se dodavatelé skupiny Renault Group 
zavázali uplatňovat ve svých vlastních 
společnostech základní sociální práva uvedená v 
globální rámcové dohodě o sociální, společenské a 
environmentální odpovědnosti.

► Zajišťuje, aby se dodavatelé zavázali dodržovat 
pokyny skupiny Renault Group pro "Sociální a 
environmentální odpovědnost dodavatelů".

VZTAHY S AKCIONÁŘI

V souladu s předpisy o akciových trzích je skupina 
Renault Group povinna předkládat svým akcionářům 
pravdivé, správné a přesné informace, ať už jde o 
informace účetní, provozní, finanční nebo nefinanční 
povahy.

Za kvalitu a správnost informací sdělovaných trhu ručí 
generální vedení a představenstvo.

Každý zaměstnanec skupiny Renault Group musí zajistit 
správnost a přesnost informací, které bude předávat, a 
musí být odpovědný za externě sdělované informace.

Manažeři a zaměstnanci Renault Group jsou také 
vázáni povinností zachovávat mlčenlivost pokud jde o 
informace, ke kterým mají přístup v rámci plnění svých 
povinností a které nejsou veřejné. Některé z takovýchto 
nejcitlivějších důvěrných informací, označované jako 
„interní“, mohou vést k vytvoření seznamů osob 
oprávněných k přístupu k důvěrným nebo interním 
informacím.

V případě, že bude zaměstnanec na takovýto seznam 
zařazen a bude mu to oznámeno, bude povinen se 
seznámit s pravidly stanovenými ve zvláštním Etickém 
burzovním kodexu Renault Group, který je k dispozici na 
intranetové stránce Etika a Compliance v části "Etické 
standardy", a bude povinen zachovávat absolutní 
důvěrnost a omezení obchodování s akciemi Renault, 
které jsou pro něj závazné.
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ZÁSADY ZACHOVÁVÁNÍ DŮVĚRNOSTI

Kontrola nad informacemi

Etika také představuje uplatňování správného jednání 
každého zaměstnance a dodržování interních pravidel 
společnosti. Zejména jde o následující:

► Zásady řízení informací, ve kterých jsou uvedeny 
způsoby, jakými mají být chráněny informace 
označené jejich vlastníkem (hmotné informace, 
jakými jsou díly nebo prototypy, nebo nehmotné 
informace, tj. všechny dokumenty a údaje 
společnosti) s ohledem na příslušná rizika, jako 
například v případě vyzrazení.

► Ochrana osobních údajů

► Kodex pro používání IT zdrojů a digitálních nástrojů 
společnosti Renault, který stanovuje, jak využívat IT 
zdroje Renault Group, a stanovuje pravidla používání 
a práva a povinnosti společnosti a uživatelů 
(zaměstnanců, stážistů, poskytovatelů služeb atd.).

Všichni držitelé takových informací proto musí zajistit, 
že:

► budou chráněny v souladu se stanovenými pravidly,

► nebudou sdělovány osobám nebo subjektům 
neoprávněným k tomu, aby je znali, ať už uvnitř nebo 
vně společnosti,

► nebudou tyto informace falšovat ani upravovat s 
cílem poškodit nebo zakrýt neetické nebo 
nezákonné jednání.

Využívání důvěrných informací účetní nebo finanční 
povahy týkajících se skupiny pro osobní účely je také 
neetické a představuje zneužívání informací v 
obchodním styku. 

ODKAZ A OBRAZ RENAULT GROUP

Ochrana a zachovávání hmotného majetku (budovy, 
firemní vozidla, nábytek atd.) i nehmotného majetku 
(patenty, digitální data) skupiny Renault Group je 
zárukou její prosperity. Zaměstnanci jsou povinni k tomu 
přispívat tím, že zajistí ochranu před očerňováním, 
škodami, krádežemi, zpronevěrou a jakýmkoli jiným 
jednáním, které by mohlo být pro společnost škodlivé, a 
to i prostřednictvím sociálních sítí. 

Zaměstnanci nesmí tento majetek využívat pro osobní 
účely.

Každý zaměstnanec musí také oznámit svému 
nadřízenému jakékoliv jednání či poznámku, které by 
mohlo poškodit dobré jméno skupiny Renault Group.

Ochrana osobních údajů

Skupina Renault Group se zavazuje:

► zachovávat důvěrnost obzvláště pak v podobě 
ochrany osobních údajů. Tím je posilována důvěra 
mezi zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a akcionáři,

► dodržovat zákony a předpisy týkající se ochrany 
osobních údajů zákazníků anebo potenciálních 
zákazníků a zajistit, aby byly zpracovávány 
bezpečně a v souladu s předpisy,

► vytvořit organizaci s procesy a nástroji na ochranu 
osobních údajů svých zaměstnanců a 
zákazníků/uživatelů, akcionářů a dodavatelů,

► zvyšovat povědomí všech zaměstnanců o ochraně 
osobních údajů.
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LIDSKÁ PRÁVA

V roce 2004 zveřejnila skupina Renault Group "deklaraci 
základních sociálních práv". Od té doby byly tyto 
závazky rozšířeny dvěma globálními rámcovými 
dohodami v letech 2013 a 2019, zejména pokud jde o: 

► účinné zrušení dětské práce ve vztahu k nezletilým 
osobám nedosahujícím zákonného minimálního 
věku pro výkon práce v každé jednotlivé zemi nebo 
regionu a v každém případě pro všechny nezletilé 
osoby mladší 15 let,

► odstranění všech forem nucené nebo povinné práce,

► prevenci diskriminace a odstranění diskriminace v 
zaměstnání a při práci,

► zákaz projevů násilí na pracovišti, obtěžování v 
jakékoli formě a zejména sexuálního nebo 
psychického obtěžování nebo diskriminace 
zaměstnanců,

► svobodu sdružování a ochranu práva organizovat se 
a kolektivně vyjednávat, a ochranu zástupců 
zaměstnanců s cílem zabránit jakékoli formě 
diskriminace na základě účasti v odborech,

► stejnou odměnu za práci stejné hodnoty,

► dodržování pracovní doby, právo na placenou 
dovolenou, 
právo odpojit se. 

Skupina Renault Group také tyto závazky zavedla jako 
kritérium pro výběr svých dodavatelů a vyžaduje od nich 
písemný závazek tyto povinnosti dodržovat. Vyhrazuje 
si proto právo požádat své dodavatele, aby dodržování 
těchto závazků bylo posouzeno třetí stranou, tj. 
certifikovanou a mezinárodně uznávanou organizací.

Skupina Renault Group se také zavázala dodržovat 
základní práva původních obyvatel a místních komunit, 
jak jsou definována v Deklaraci OSN o právech 
původních obyvatel z roku 2007. 

NADACE

Nadace skupiny Renault Group, založená v roce 2001, 
působí v souladu s cílem společnosti: aktivně se 
zavázala podporovat solidaritu a integraci 
prostřednictvím zaměstnávání těch nejpotřebnějších. 
Spolupracuje se 6 místními nadacemi (v Argentině, 
Brazílii, Kolumbii, Maroku, Španělsku a Rumunsku), které 
podporují sponzorské akce po celém světě. 

Cílem projektů Nadace Renault Group je:

► obnovit rovnost příležitostí,

► poskytovat poradenství a podporovat zranitelné 
osoby v jejich úsilí o získání nebo návrat do 
zaměstnání. 

Kromě toho Nadace skupiny Renault Group nabízí 
zaměstnancům Renault Group, kteří o to mají zájem, 
příležitost zapojit se do činností nadace v podobě:

► zaokrouhlování mezd, které je k dispozici všem 
zaměstnancům ve Francii,

► dobrovolných příspěvků poskytovaných každý 
měsíc a strhávaných přímo z výplaty zaměstnance 
ve prospěch sdružení (nadace k příspěvku přidá 
dalších 100 %),

► dobrovolnictví, solidárních teambuildingových akcí a 
mentoringu. 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Snižování ekologické stopy v celém hodnotovém řetězci 
prostřednictvím inovativních řešení a mobility je 
součástí environmentální politiky Renault Group. Jedná 
se o součást strategického plánu "Renaulution", který 
byl spuštěn v lednu 2021.

Snížení negativních dopadů činností Renault Group na 
životní prostředí je proto zásadní.

Za tímto účelem se skupina Renault Group zavázala:

► zajišťovat školení příslušných zaměstnanců v 
továrnách a inženýrů, jejichž funkce souvisí s 
životním prostředím, 

► zajišťovat školení environmentálního manažera a 
auditorů ISO 14001 v každém závodě ohledně 
základních environmentálních pravidel,

► realizovat akční plán v rámci celého hodnotové 
řetězce – od nákupu až po konec životnosti vozidla –
s cílem snížit environmentální stopu: klima, zdroje, 
ekosystém, biologická rozmanitost a zdraví, 

► stanovit cíle pro snížení této environmentální stopy. 
Pokud jde o klima: dosáhnout uhlíkové neutrality do 
roku 2040 v Evropě a do roku 2050 po celém světě.

MOBILITA

S cílem podpořit ekologickou transformaci a přispět k 
dosažení cílů uhlíkové neutrality se skupina Renault 
Group zavázala k rozvoji nových služeb sdílené mobility. 

HD en attente
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OZNAMOVÁNÍ

Čelíte nebo jste svědky porušení některé ze zásad 
Etického kodexu?

Pak můžete ve vší důvěrnosti podat oznámení v rámci 
systému whistleblowingu.

Můžete k tomu využít aplikaci WhistleB přístupnou na 
intranetové stránce Renault Group pro Etiku a 
Compliance: 
https://grouperenault.sharepoint.com/sites/EthiqueetC
ompliance. 

Tato aplikace je rovněž k dispozici na domovské stránce 
intranetu Renault Group na adrese WhistleB, 
Whistleblowing Centre.

Aplikace WhistleB je k dispozici ve 14 jazycích. Aplikace 
umožňuje všem současným i bývalým zaměstnancům 
skupiny Renault Group, jakož i kandidátům, akcionářům, 
externím nebo příležitostným pracovníkům a 
dodavatelům, zasílat zcela důvěrné zprávy oddělení pro 
pracovní oznámení (ve Francii) nebo osob pověřených 
pro oblast etiky a dodržování předpisů v dceřiných 
společnostech a jednotlivých zemích, a to 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu (viz. seznam pověřených osob pro 
oblast etiky a dodržování předpisů v části "Síť pro etické 
jednání a dodržování předpisů").

Dalšími komunikačními kanály pro podání pracovního 
oznámení jsou oznamovací linka, personální oddělení, 
pracovní lékař, Oddělení pro etické jednání a 
dodržování předpisů Renault Group, jakož i odbory a 
zástupci zaměstnanců.

ODDĚLENÍ PRO ETICKÉ JEDNÁNÍ A 
DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

Ohledně jakýchkoliv informací o Etickém kodexu se 
obraťte na Oddělení pro etické jednání a dodržování 
předpisů Renault Group na následující adrese:
contact-ethique-compliance@renault.com.

Nad rámec Etického kodexu naleznete další informace 
v Etických standardech na intranetu skupiny Renault 
Group v dolní části domovské stránky v sekci "Užitečné 
odkazy", "Etika a Compliance", v části "Etické 
standardy".

SÍŤ PRO ETICKÉ JEDNÁNÍ A DODRŽOVÁNÍ 
PŘEDPISŮ

S cílem zlepšit efektivitu a dopad kroků iniciovaných 
Oddělením pro etické jednání a dodržování předpisů 
skupiny Renault Group působí v jednotlivých zemích, 
dceřiných společnostech, globálních funkcích a 
značkách síť zástupců a referentů pro etické jednání a 
dodržování předpisů.

Pokud tedy máte zájem o názor či radu, nebo si přejete 
oznámit situaci, o které se domníváte, že není v souladu 
se zásadami Etického kodexu, můžete se zcela důvěrně 
obrátit na Síť pro etické jednání a dodržování předpisů.

Seznam členů sítě najdete na intranetu Renault Group v 
dolní části domovské stránky v sekci "Užitečné odkazy", 
"Etika a Compliance“, v části „Kdo jsme?“. 

QR kód WhistleB

https://grouperenault.sharepoint.com/sites/EthiqueetCompliance
https://report.whistleb.com/fr/portal/renaultgroup
mailto:contact-ethique-compliance@renault.com
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PORTÁL PRO ETICKÉ JEDNÁNÍ A 
DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

Oddělení pro etické jednání a dodržování předpisů 
skupiny Renault Group poskytuje zaměstnancům 
samostatný portál "Etika a Compliance" na intranetu 
Renault Group v dolní části domovské stránky v části 
"užitečné odkazy": 
https://grouperenault.sharepoint.com/sites/EthiqueetC
ompliance

Najdete zde zejména nejnovější zprávy o etice a 
dodržování předpisů, jakož i příslušný referenční rámec 
(Etický kodex, Protikorupční etický kodex, profesní 
kodexy chování, postupy atd.), přístup k systému 
whistleblowingu, školení atd. 

Žádné změny ani aktualizace tohoto Etického kodexu nelze provést bez souhlasu Oddělení pro etické jednání a 
dodržování předpisů. 

https://grouperenault.sharepoint.com/sites/EthiqueetCompliance
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